Donderdag 24 juni 1976

96ste Vergadering

Voorzitter: Vondeling
Tegenwoordig zijn 142 leden, te weten:
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma,
Albers, Van Amelsvoort, Andriessen,
Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beekmans, De Beer, Beinema, Berkhouwer,
Beuker, Beumer, De Boer, De Boois,
Bremen, Du Chatinier, Coppes, G.M.P.
Cornelissen, P.A.M. Cornelissen, Van
Dam, Dankert, Dees, Van Dis, Van der
Doef, Dolman, Dragstra, Drees,
Drenth, Van Dijk, Van Eisen, EpemaBrugman, Evenhuis, Franssen, De
Gaaij Fortman, Gardeniers-Berendsen,
Geurtsen, Giebels, Ginjaar-Maas,
Groensmit-van der Kallen, Van der
Gun, Haas-Berger, Hartmeijer, Van
Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, Van der Hek, Hermes, Hermsen,
Honig van den Bossche, Van Houwelingen, Hutschemaekers, Huijsen, lmkamp, Jansen, Janssen, Joekes, Kappeyne van de Coppello, Keja, Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, Kombrink, Koning, De Koning (ARP), De
Koning (BP), Koningh, Konings, De
Koster, Kosto, Kraaijeveld-Wouters,
Krosse, Kruisinga, Van Kuijen, De
Kwaadsteniet, Laban, Lamberts, Langedijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der
Lek, Van Leijenhorst, Lückers-Bergmans, Van der Mei, Meis, Van Mierlo,
Molleman, Mommersteeg, Nooteboom, Notenboom, Nypels, Van
Ooijen, Patijn, Peijnenburg, Ploeg,
Poppe, Portheine, Rienks, Rietkerk,
Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum,
Salomons, Van der Sanden, Schakel,
Scherpenhuizen, Van het Schip, Scholten, Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks,
Staneke, Stoffelen, Terlouw, Van
Thijn, Tilanus, Tolman, Tuinenburg,
Tuijnman, Veder-Smit, Van Veenendaal-van Meggelen, Veerman, Vellenga, Verbrugh, Verwoert, Vondeling,
Voogd, Voortman, De Vries, Waalkens,
Waltmans, Weijers, Wiegel, Wierenga,
Van Winkel, Wisselink, Ter Woorst,
Worrell en Van Zeil,
en de heren Den Uyl, Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Duisenberg, Ministervan Financiën,
Lubbers, Ministervan Economische

Tweede Kamer
24juni 1976

Aanvang 10.1 5 uur

Zaken, Boersma, Minister van Sociale
Zaken, Van Doorn, Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, en Van Hulten, Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat is ingekomen bericht van verhindering van het lid Roels, alleen
voor het eerste deel van de vergadering, wegens bezigheden elders.
Dit bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat is ingekomen de volgende
brief:
's-Gravenhage, 23 juni 1976
Binnenhof 1A
Aan Dr. Ir. A. Vondeling, Voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zeer geachte Voorzitter,
Bij deze verzoek ik U mij met ingang
van 23 augustus 1976 ontslag te willen
verlenen als lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
In U moge ik al mijn collega's, alsmede
het personeel van de Griffie en van de
Kamer danken voor de ondervonden
vriendschap en dienstverlening, waarvan ik meer dan 13 jaar heb mogen genieten.
Ik spreek de hoop uit zo spoedig mogelijk getuige te mogen zijn van de
beëdiging van mijn opvolger, die
reeds in 1972 verkozen was, doch toen
om gezondheidsredenen terug moest
treden.
Met vriendschap en hoogachting,
(w.g.) K. van Dijk.
Verleden week hebben enkelen van u
in welgekozen bewoordingen al gezegd, hoezeer zij het betreuren dat collega Van Dijk niet meer lid van de Kamer zal zijn en hem daarbij alle goeds
toegewenst.
Ik sluit mij daarbij namens de Kamer
graag aan.
Van de inhoud van deze brief is mededeling gedaan aan de Voorzitter van
het Centraal Stembureau en aan de
Minister van Binnenlandse Zaken.

Ingekomen stukken
Leden
Toespraken

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ik deel voorts aan de
Kamer mee, dat ik zojuist een telegram
heb ontvangen van een lid van de
Werkgroep Milieuhygiëne van Curacao van de volgende inhoud:
CURACAO ZONDER WATER EPIDEMIËN DREIGEN RAMPTOESTAND
VERZOEK U DRINGEND TERWILLE BEVOLKING IN KADER VAN ONTWIKKELINGSH'JLP ONMIDDELLIJK M A M MOETTANKER MET WATER TE
STUREN
Het telegram ligt op de griffie ter inzage. Afschrift hiervan zal ik doen sturen
aan de vaste Commissies voor Ontwikkelingssamenwerking en voor de betrekkingen met de Nederlandse Antillen.
Ik deel verder aan de Kamer mee,
dat is ingekomen een brief van de
Staatssecretaris van Financiën, de
heer Van Rooijen, ten geleide van een
overzicht van de belasting op de aanschaf van een auto en de accijns op
benzine, welke in de Nederlandse Antillen toepassing vinden (13 755, nr. 7).
Deze brief, die al is gedrukt en rondgedeeld, wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Dan zijn ingekomen de
volgende brieven:
een, van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van
de Notawisseling met België betreffende wijziging van de tarieven der
loodsgelden voor de Schelde en haar
mondingen en voor het Kanaal van
Terneuzen (Trb. 1976, 57);
een, van de Minister van Binnenlandse Zaken, ten geleide van deel 11
van de documentatiereeks 'Naar een
nieuwe grondwet?';
een, van de Minister van Economische Zaken, ten geleide van het jaarverslag 1975 Wet selectieve investeringsregeling (al rondgedeeld aan alle
leden).
Deze stukken die niet zullen worden
gedrukt, worden voor kennisgeving
aangenomen.

4905

Voorzitter
De Voorzitter: 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 deze voorstellen heeft verenigd.

Verslag van een mondeling overleg
over het advies van de Centrale Raad
voor de Volksgezondheid betreffende
diagnostische centra (13 600, XVII, nr.
29);

Brief van de Minister van Sociale Zaken, ten geleide van een overzicht van
de vrijgegeven werken als onderdeel
van het eerste extra werkgelegenheidsprogramma (13 110, nr. 7);

Verslag van een mondeling overleg
over opleidingen voor de verpleging
(13 600, XVII, nr. 30);

Interimrapport van de landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (13 250);

Voorontwerp van Wet op de stadsvernieuwing (12 790, nr. 1);

Ik stel aan de Kamer voor de volgende stukken voor kennisgeving aan te
nemen.

Verslag van een mondeling overleg
over de regionalisatie van de gezondheidszorg (13 600, XVII, nr. 32);

Verslagen van een mondeling overleg
over de Oosterschelde (12 449, nrs. 18
t/m 20, 23);

Mogelijke leveranties van kernreactoronderdelen door Nederlandse bedrijven aan Zuid-Afrika (13 698);

Verslagen van een mondeling overleg
over het Sociaal Cultureel Rapport
1974 (13 600, XVI, nrs. 30-31);

Brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende Woningbouw noordelijk deel
Randstad (11 428, nr. 1);

Verslag van een mondeling overleg
van de vaste Commissie voor Verkeer
en Waterstaat met de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat en de
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, de heer Veerman over
de herziening van de Wet op de zeevaartdiploma's (13 100, XII, nr. 36);
Verslag van een mondeling overleg
over aangelegenheden die samenhangen met de Wet-SIR in het algemeen
(13 158, nr. 15);

Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de 27 MHzband(11 840, nr. 12);
Brief van de Ministervan Binnenlandse Zaken ten geleide van het rapport
Onderzoek naar de bestuurlijke organisatie, deel 2 (11 943, nr. 2);
Onderzoek naar de activiteiten van de
heer Weinreb in de Duitse bezettingstijd (12 355);

Rapport van de Commissie ter bestudering van de financiële consequenties van sanering en stadsreconstructie(11 634, nrs. 4, 5 en 6);

Brieven van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende de woningbouwsituatie in
het Rijnmondgebied (13 723, nrs. 1 en
2);

Verslag van een mondeling overleg
over de prostitutie op Katendrecht
(13600, VI, nr. 14);

Rapport van de Commissie Buitenlandse Pleegkinderen (12 371);

Verslag van een mondeling overleg
over de uitvoering van de beleidsvoornemens betreffende de NOBIN
(13 600, VIII, nr. 54);
Verslag van een mondeling overleg
van de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen met de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over het terugbrengen van
het aantal lesuren in het MTO (13 600,
VIII, nr. 57);
Verslag van een mondeling overleg
over enkele aangelegenheden van
handelspolitieke aard (13 600, XIII, nr.
23);
Verslag van een mondeling overleg
over recente ontwikkelingen op het
terrein van de handelspolitiek (13 600,
XIII, nr. 24);
Verslag van een mondeling overleg
over de beschikking bijzondere nadere
regels krachtens het besluit Landelijke
Normering (13 600, XVI, nr. 28);
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Brieven van de Minister van Verkeer
en Waterstaat over de Oosterschelde
(12 449, nrs. 17, 21, 22 en 24);
Selectieprocedure inschrijving studenten studiejaar 1974-1975(12 794);
Brief van de Ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk met
betrekking tot de nota sportbeleid
(13019, nr.7);
Brief van de Minister van Sociale Zaken ten geleide van een overzicht van
voor uitvoering vrijgegeven werken
(13 100, nr. 42);
Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering
van de moties Beekmans en De Beer
(13 100X11,13 100G,nr.30);
Brief van de Minister van Verkeer en
Waterstaat over plannen van de NV
Nederlandse Spoorwegen voor de
bouw van een kantorenflat te Zeist
(13 100, XIII, nr. 19);

Ingekomen stukken

Massiefkartonindustrie (13 319);
Naaktstranden (13 396);
Brief van de Minister en Staatssecretaris van Financiën over de uitvoering
van de rijksbegroting (13 454, nr. 4);
Brief van de Minister van Financiën ten
geleide van een overzicht van de Nederlandse betalingsbalans over het
vierde kwartaal van 1975 (13 466, nr.
5);
Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ter beantwoording
van een aantal vragen gesteld tijdens
de OCV van 23 februari 1976(13 600,
XII, nrs. 27 en 32);
Verdrag en aanbeveling betreffende
de bescherming tegen het gevaar van
vergiftiging door benzeen (13 617);
Verruiming van het Betuwepand van
het Amsterdam-Rijnkanaal en beslissing omtrent de bouw van een keersluis bij Ravenswaaij (13 710);
Vaststelling van het plan tot capaciteitsvergroting van de Scheepvaartverbinding Oude Maas-Hartelkanaal
(13 720);
Rapport, uitgebracht door de Directeur
van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie over beweerde relaties van
het Nazi-regime met een officier van
de Nederlandse Krijgsmacht (13 741);
Verdrag en Aanbeveling betreffende
de voorkoming en beperking van de
beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren
die dit proces beïnvloeden (Verdrag
nr. 139 en Aanbeveling nr. 147, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 59e zitting te
Genève, 24 juni 1974) (13 812);
Voorgenomen beleid met betrekking
tot toxische stoffen (13 814);
De gevolgen van het uittreden van
Frankrijk uit het slang arrangement
voor de exportverhoudingen binnen
Europa, in het bijzonder voor de landbouw(13 863);
Verdrag betreffende bewijzen van bekwaamheid van vissers (Verdrag nr.
125, aangenomen door de lnternationale Arbeidsconferentie in haar 50ste
zitting), Genève, 21 juni 1966 (13 864);
Brief van de Ministervan Financiën ten
geleide van een antwoord op vragen
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Voorzitter
gesteld tijdens de interpellatie-Wiegel
(13 878, nr. 3);
Verslag van een mondeling overleg
over de voorgenomen overplaatsing
van het oorlogshoofdkwartier van de
Koninklijke Marine van Walcheren
naar Den Helder (13 600, X, nr. 35);
Brieven van de Staatssecretarissen
van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken over de verplaatsing
van de Centrale Directie van de PTT
(12 831, nrs. 23 en 25);
Brief van de Ministers van Verkeer en
Waterstaat en van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne en van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de
bestrijding van de verontreiniging van
de Rijn (12 872, nrs. 8 en 9);
Brief van de Minister van Economische Zaken over de uitkomsten van het
gesprek met het Centraal Orgaan voor
de Economische Betrekkingen met het
Buitenland (13 600, XIII, nr. 25);
Verslag van een mondeling overleg
over het rapport 'De jonge agrariër'
(13 600, XIV, nr. 25).
Het is mij gebleken, dat de heer Voogd
het op prijs stelt het stuk inzake het
Onderzoek naar de activiteiten van de
heer Weinreb in de Duitse bezettingstijd (12 355) niet als afgedaan te beschouwen. Daartegen bestaat, dunkt
mij, geen bezwaar.
Met inachtneming van het voorgaande
wordt overeenkomstig het voorstel
van de Voorzitter besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan de
heer Van Zeil, die het heeft gevraagd.
De heer Van Zeil (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zou u en via u de Kamer
toestemming willen vragen, zij het met
enige schroom, om vandaag nog de
Minister van Economische Zaken te interpelleren over het besluit met betrekking tot de verplaatsing van de
NEHEM van 's-Hertogenbosch naar
's-Gravenhage.
In aansluiting aan de mondelinge
vragen van verleden week hebben wij
op suggestie van de Minister van Economische Zaken een aantal ronde-tafelgesprekken gehad. Die hebben het
overgrote gedeelte van de drie CDAfracties, die ik hier vertegenwoordig,
niet tot de conclusie gebracht dat de
argumenten vóór de overplaatsing
van doorslaggevende aard zijn.
De Voorzitter: Het Nikt mij toe, dat wij
over die aanvrage direct zouden kunnen beslissen, omdat ik meen te weten
dat de heer Van Zeil gisteravond in
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vrij ruime kring aan zijn voornemen
al bekendheid heeft gegeven.
Ik stel vast dat de Kamer die conclusie deelt.
Ik stel voor, het verzoek van de heer
Van Zeil in te willigen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor deze interpellatie te houden nadat wij de raming
van de Kamer hebben besproken.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor de spreektijd bij deze interpellatie vast te stellen
als volgt:
voor de interpellant in eerste termijn
op 5 minuten
voor de interpellant in tweede termijn en eventueel tussenkomende
sprekers op 2 minuten.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de beantwoording van
de door het lid Smit-Kroes, overeenkomstig artikel 107 van het Reglement
van Orde, gestelde vragen aan de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ov'er de problematiek van de ritmachtigingen voor West-Duitsland.
|De vragen zijnopgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)

D
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Het antwoord op de eerste vraag luidt: Neen. Na het ambtelijk
contact dat op 18 mei heeft plaatsgehad en nadat wij in de Kamer over deze zaak gesproken hebben, is er een
tijdlang geen resultaat geboekt en heb
ik geen contact kunnen krijgen met
mijn collega in West-Duitsland. Toen
dit alles niet bleek te lukken, ben ik één
van de wegen gaan bewandelen waar
de motie van mevrouw Smit-Kroes
over spreekt. Weliswaar is in haar motie sprake van de uitnodiging aan de
Regering alle haarter beschikking
staande wegen te bewandelen, maar
ik heb hieruit begrepen dat ik die wegen achtereenvolgens zou mogen bewandelen en niet allemaal tegelijk. De
démarche van de ambassadeur in
Bonn heeft er alleen toe gestrekt te bewerkstelligen, dat een direct contact
tussen mij en staatssecretaris Ruhnau
tot stand zou komen. Die démarche is
aangekondigd in Bonn op 11 juni. De
ambassadeur is op bezoek geweest bij
staatssecretaris Ruhnau op 14 juni.
Waarschijnlijk naar aanleiding van zijn
aankondiging heeft hij voor het bezoek
van de ambassadeur al met mij telefo-

Ingekomen stukken
Vragen

nisch contact gehad. Vervolgens heeft
dit contact met staatssecretaris Ruhnau geleid tot een nader gesprek met
minister Gscheidle, waartoe ik in staat
was en marge van de zitting van de
raad van ministers van d e C E M T o p 16
juni in Toulouse. In dat gesprek heeft
minister Gscheidle toegezegd op
grond van een bepaalde berekening,
dat het lopende contingentsjaar met
11.000 ritmachtigingen zou kunnen
worden verrijkt alsmede met een additioneel aantal van 1100 voor het
groente- en fruitvervoer. Ik heb bovendien in dat gesprek, uiteraard aanvaardend wat aangeboden werd op mijn
vraag, gezegd dat voor mij de zaak
hiermee niet was afgedaan en dat ik
mij het recht zou voorbehouden o m
voor het einde van het contingentsjaar
opnieuw stappen te ondernemen, zoals overigens ook in Nederland is bekend gemaakt.
Tijdens dit gesprek met minister
Gscheidle is mij duidelijk gemaakt dat
hij en de bondsregering er zeer aan
hechten dat nadere gesprekken over
uitbreiding van het contingent per 1
oktober afhankelijk zullen worden
gesteld van het gebruik dat van de beschikbare spoorwegcapaciteit wordt
gemaakt. In dat gesprek ging het met
name o m het Huckepack-vervoer. Dit
gecombineerde vervoer bestaat reeds
tussen Nederland en Duitsland, maar
de aangeboden capaciteit wordt niet
volledig benut. Bovendien is de Deutsche Bundesbahn nog van plan die capaciteit aanmerkelijk uit te breiden.
Eventueel ben ik uiteraard altijd bereid
over dit onderwerp verder te spreken.
Ik vind dus - dit mede naar aanleiding van vraag 2 - dat de verkregen
verhoging nog niet betekent een reële
aanvulling van het contingent om tot
oplossing van de bestaande problemen
te komen. Omdat ik dat vind, zijn de
volgende stappen voorbereid, waarvan ik kan meedelen dat op dit moment schriftelijk en vervolgens binnen
7 dagen mondeling tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en van Duitsland nader contact over deze zaak bestaat en zal bestaan. Vermoedelijk enkele dagen later
zal bilateraal contact worden gelegd
over deze zaak tussen de Duitse en de
Nederlandse bewindsman, belast met
Europese zaken. Dat is een andere weg
dan ik tot nu toe heb begaan. Mogelijk
staan ons naast deze twee wegen nog
andere wegen ten dienste, maar ik
vind het niet opportuun om reeds nu
te spreken over een derde en vierde
weg.
De vragen volgden zo snel op de beslissing van de Kamer over de motie
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Van Hulten
van mevrouw Smit-Kroes dat niet kon
worden verwacht, dat ik nu al zou kunnen stellen - dit in antwoord op de
derde en vierde vraag - dat alle ter
beschikking staande middelen inmiddelszijn benut. Ik hecht eraan hierin zo
nodig een zekere escalatie toe te passen. De omvang van het probleem eist
dat wij voorzichtig op deze weg voorwaarts gaan en dat wij niet binnen enkele dagen reeds alle kanonnen tegelijk laten schieten.

D
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris voor zijn heldere antwoorden en
stel er prijs op o m , gezien de situatie
waarin wij ons bevinden, een enkele
opmerking te maken en twee vragen te
stellen.
De Voorzitter: Eerst de vragen en dan
eventueel de toelichting!
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Is de Staatssecretaris
bereid, met grote kracht te bevorderen
dat het probleem van de ritmachtigingen in de Duits-Nederlandse situatie
op korte termijn op de agenda van de
Nederlandse ministerraad wordt gezet?
Is de Staatssecretaris niet van mening, dat de moeizaamheid waarmee
dit schijntje uitbreidingen van ritmachtigingen is verkregen, reden is o m op
hoger niveau aanvulling te bewerkstelligen mede gezien het feit dat nu duidelijk niet meer alleen van wegvervoerbelangen sprake is maar ook het
algemeen belang op de tocht komt te
staan?
Ik ben extra gesterkt in mijn voornemen o m deze vragen zo te stellen door
het betoog van de Staatssecretaris.
Zijn informatie maakt duidelijk dat wij
met de zeer ongebruikelijke situatie te
maken hebben dat in de onderhandelingen over een contingent voor het
wegvervoer een zo sterke koppeling
door een van de partners in dat overleg wordt aangebracht, iets dat tot nu
toe niet op deze manier is voorgekomen en in ieder geval niet zo duidelijk
onder woorden is gebracht. Het lijkt
mij dat hiervan een precedentwerking
uitgaat. Ik hoor hierover ook graag de
mening van de Staatssecretaris.

D
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Ik geloof, dat bij de geachte afgevaardigde een misverstand
bestaat over wat er al of niet op de
agenda van de ministerraad wordt toe
gelaten en vervolgens door de raad
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wordt behandeld. Ik kan uiteraard bevorderen dat deze vraag op de agenda
van de ministerraad komt, maar zo
lang er via bilaterale contacten tussen
bewindslieden naar mijn gevoel op bevredigende wijze voortgang wordt gemaakt op de andere contactwegen met
Duitsland, vermoed ik dat de andere
leden van de ministerraad geen behoefte hebben, hierover in de ministerraad te discussiëren. Ik heb de indruk dat mijn contacten met de Minister van Buitenlandse Zaken en de
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met de Europese problematiek zo goed verlopen dat geschiedt
wat ik zojuist heb gezegd. Binnen zeven dagen zullen zowel schriftelijke als
mondelinge contacten over deze zaak
zijn gelegd tussen de Nederlandse en
de Duitse Ministers van Buitenlandse
Zaken. Datzelfde zal, mogelijk een of
twee dagen later, nogmaals gebeuren
op Europees niveau tussen de Duitse
Staatssecretaris voor Europese Zaken
en de Nederlandse Staatssecretaris.
Pas daarna komt het bewandelen van
andere wegen in aanmerking. Ik heb al
gezegd, dat ik het niet opportuun acht
die wegen nu al te gaan.
In antwoord op de tweede vraag van
mevrouw Smit-Kroes wijs ik erop, dat
uiteraard bij het vervoer altijd het algemeen belang in het geding is, zoals bij
het algemeen belang altijd het vervoer
in het geding is. Ik heb enige twijfel
over de hier gemaakte combinatie. In
de vervoersrelatie met Duitsland valt
het mij op dat enerzijds, van de zijde
van de vervoerders, zeer sterk een zeer
groot tekort aan ritmachtigingen
wordt beklerntoond, terwijl ik anderzijds moet constateren dat de prijzen
in het vervoer niet aantrekken - voor
een vrije markteconomie een uiterst
merkwaardig verschijnsel - en bovendien moet ik constateren dat de Duitse
verladers en ontvangers tot nu toe
geen enkele klacht hebben over het
ontvangen van goederen. Beide verschijnselen duiden erop dat de zaak
toch niet zo simpel ligt als de laatste
weken wordt gesteld. Beide zaken maken het ook voor mij bijzonder moeilijk
in de contacten met de Duitse collega
alle geschut op te stellen en te gebruiken. Ook de Duitse collega is natuurlijk
van deze beide feiten op de hoogte.
De Duitse collega heeft mij, dit in
antwoord op de tweede vraag van mevrouw Smit-Kroes, duidelijk gemaakt
dat voor hem de grens bereikt is en dat
er nu eerst voortgang geboekt dient te
worden in het gebruik maken van een
stuk infrastructuur, voor vervoer geschikt, dat op dit moment onderbenut
wordt. Dit is een zeer stringente vraag;

Vragen

ik moet zelfs zeggen: eis. Hoe die eis
zich precies gaat materialiseren weet
ik maar zeer ten dele. Daarover zullen
wij in de komende weken ongetwijfeld
nog praten.
Het is inderdaad een nieuw element;
het is nog nooit eerder zo gesteld. Dat
het een oneigenlijk middel is, daarvan
ben ik nog niet overtuigd. Daarop wil
ik mij nog bezinnen.

D
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Kan uit de opmerkingen
van de Staatssecretaris worden afgeleid dat niet zonder meer duidelijk is
dat, zoals door het bedrijfsleven wordt
gesteld, de sterke beperking die Duitsland oplegt aan het grensoverschrijdend goederenvervoer de continuïteit
van de Nederlandse vervoersbedrijven
en de werkgelegenheid daarin in gevaarzou brengen.

D
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Deze opmerking is herhaaldelijk vanuit het bedrijfsleven te
horen: doordat wij niet meer ritmachtigingen krijgen wordt de werkgelegenheid in Nederland in gevaar gebracht. Ik wijs er allereerst op dat de
650.000 ritmachtigingen voor dit jaar
identiek zijn aan de 650.000 ritmachtigingen van het vorig jaar. Haast per
definitie betekent dit dat het werk dat
er het vorig jaar was ook dit jaar verricht kan worden. Bovendien komen
daar nog eens 11.000 + 1100ritmachtigingen bij. Dit zou betekenen dat er
sowieso al sprake is van een uitbreidingsmogelijkheid van de werkgelegenheid in de vervoerstak en niet van
een beperking.
Naar mijn gevoelen betekent dit tevens dat de continuïteit van de bedrijven niet in gevaar kan zijn op dit moment. Het werk dat toen verricht werd
kan nu ook verricht worden. Het zou
zelfs zo moeten zijn - dan zit ik echter
weer met die vrije markteconomie, die
ik op dit moment niet begrijp - dat de
enorme schaarste aan ritmachtigingen
juist zou moeten bewerkstelligen dat
de prijzen aantrekken en dat daardoor
de continuïteit van de bedrijven veilig
gesteld zal worden.
De heer Van Zeil (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Staatssecretaris - dit
geldt ook voor de andere bewindslieden - bereid niet alleen zorgvuldig,
maar ook doortastend en zich rekenschap gevend van de tijd die alsmaar
verloopt, verder te opereren?
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb de indruk dat ik
tot nu toe zowel zorgvuldig als door-
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tastend heb gehandeld en ik zal die
werkwijze voortzetten.
De heer Van Winkel (PPR): Mijnheer
de Voorzitter! De Staatssecretaris
heeft nu gevraagd om 45.000 ritmachtigingen extra en er 11.000 gekregen.
Wat is zijn verwachting voor het nieuwe contingentsjaar voor oktober a.s.
tot oktober 1977? Kan dan een nieuwe
verhoging met 5% tegemoet worden
gezien?
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Die vraag is twee weken
geleden in de Kamer ook gesteld. Uit
het bedrijfsleven wordt inderdaad
45.000 gevraagd, want dat is het te
constateren tekort. De Duitse reactie
op dit moment is dat verwacht mag
worden - de Duitse Minister heeft het
mij vrijwel letterlijk zo gezegd - dat
Nederland per 1 oktober met een nieuwe vraag om vergroting zal komen. Hij
heeft zelfs een cijfer genoemd en die
verwachting geschat op 10%. Hij heeft
gesteld dat 5% van die groei over de
rail gerealiseerd zou kunnen en dienen
te worden. Daarbij is gesteld dat, indien dat geschiedt, ook over het andere te praten valt. Opnieuw is er dus
sprake van de verbinding, die ik zojuist
aanduidde, tussen wegvervoer en railvervoer, waarbij ik erop wijs dat, om
vijf procent over de rail te kunnen afwikkelen, per dag drie Huckepack-treinen van Nederland naar Duitsland zullen moeten rijden.
De heer Koning (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Realiseert de Staatssecretaris zich voldoende dat er op dit ogenblik problemen voor de Nederlandse
verladers en vervoerders aan de orde
zijn en dat uitstel om zwaar geschut in
stelling te brengen grote bezwaren oplevert voor de economie van Nederland?

D
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Er is geen uitstel om
zwaar geschut in stelling te bengen.
Wat ik al heb gezegd: op 16 juni jl. heb
ik met de Duitse verkeersminister gesproken. Direct na mijn terugkeer uit
Toulouse heb ik contact gehad met
Buitenlandse Zaken. Dat is gisteren gematerialiseerd in het voornemen tot
nadere contacten tussen beide minisvan Buitenlandse Zaken - ik vind dat
snel - en de beide staatssecretarissen,
belast met Europese zaken. Ik vind het
onjuist, op een te vroeg moment naar
nog zwaardere kanonnen, zoals dat
gemeenlijk heet, te grijpen. Laten wij
eerst maar eens bezien wat wij op dit
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niveau kunnen bereiken. Ik begrijp dat
er een aantal problemen zijn in het bedrijfsleven, hoewel ik nog steeds met
mijn twee vragen zit. Het inschakelen
van de regeringsleiders van weerskanten, waarom twee weken geleden is
gevraagd en waarop nu duidelijk weer
wordt gedoeld, is de laatste stap, vind
ik en die moet niet te vroeg worden gezet.
DeheerWaltmans(PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Moet ik begrijpen uit het
antwoord van de Minister op de voorliggende vraag dat bij een sterke beperking van de groei van het grensoverschrijdende wegvervoer naar de
Bondsrepubliek de grotere vervoersvraag ook via de rail en het schip kan
worden geregeld?
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Het ziet ernaar uit, dat er
sprake is van een vergroting van de
vervoersvraag, het proces dat een jaar
lang is onderbroken, maar dat nu weer
terugkomt. Gezien de Duitse opstelling
zou het antwoord op deze vraag moeten luiden dat de groeiende vervoersvraag wel afgewikkeld zal moeten worden via rail en binnenvaart. De mogelijkheid daartoe wordt op dit moment
wat de rail betreft onderzocht door de
NS en de Deutsche Bundesbahn. Met
name wordt bekeken of en wanneer
die drie Huckepack-treinen kunnen rijden.
In de sector van de binnenvaart is
het bekend, dat er een overcapaciteit is
op dit moment. Het grootste probleem
zal daarbij vermoedelijk zijn dat het
moeilijk is, een aantal vervoeren van
weg naar water te doen verschuiven.
Ik ga daarbij ervan uit, dat, als over de
weg zo sterke remmingen worden opgelegd als de Duitse regering voornemens is uitte voeren en gedeeltelijk al
uitvoert, de markt daarop reageert
door via het marktmechanisme die
verschuivingen te bewerkstelligen.
De heer Van Aardenne (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Meent de Staatssecretaris echt dat bij stijgende kosten,
achterblijvende prijzen en een zwakke
uitgangspositie, wat de rentabiliteit
betreft, een gelijkblijvende omzet de
continuïteit voldoende garandeert?
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Het merkwaardige van
deze vraag is dat één element anders
luidt dan mijn vraagstelling was, teruggericht op de eerste vragensteller.
Stijgende kosten zijn er, kunnen wij
constateren. Het merkwaardige is, dat
de stijgende vraag naar ritmachtigingen op Duitsland zou moeten duiden
op een stijgend aanbod van goederen
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ter vervoer. Het tekort aan ritmachtigingen zou, als consequentie daarvan,
moeten betekenen het aantrekken van
de prijzen en dus niet, zoals de laatste
vragensteller zegt, het gelijkblijven
van de prijzen. Het aantrekken van de
prijzen vindt niet plaats en dat is in dit
geheel een vreerrTd verschijnsel. Of het
werkelijk niet plaatsvindt, kan ik overigens niet helemaal beoordelen, omdat ik alleen maar uiteraard zijdelings
over dit soort van zaken geïnformeerd
kan worden. Mocht de geachte afgevaacdigde gelijk hebben - dus dat er
wel sprake is van stijgende kosten en
dat geen sprake is van .stijgende prijzen - dan is het duidelijk volgens alle
economische wetten dat bij gelijkblijvende vervoersomvang de continuïteit
van de bedrijven wel in gevaar is.
De heer Geurtsen (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Moet ik uit het laatste antwoord van de Staatssecretaris af leiden, dat het goederenvervoer niet valt
onder het prijsbeleid?
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Het internationale goederenvervoer valt niet onder het Nederlandse prijsbeleid. Het grensoverschrijdend vervoer valt onder een' systematiek waarop zeer veel uitzonderingen mogelijk zijn. Het Duitse goederenvervoer valt wel onder een prijsbeleid. Dat is een situatie, waarin de
markt haar mogelijkheden heeft o m
vfa het functioneren van die markt te
zorgen, dat het element van de continuïteit wordt opgelost, juist door het
aantrekken van de prijzen. Ik vind ook
dat de vervoerswereld gebruik zou
moeten maken van de situatie, dat het
vervoer onderbetaald is. Als er nu een
verkrapping in de markt optreedt', dan
geeft die bij uitstek gelegenheid aan
de Nederlandse vervoerders om van
die verkrappende markt gebruik te maken om bij te stellen de reële prijs, te
betalen voor de vervoersprestatie.

Aan de orde is de beantwoording van
de door de leden Worrell en Hermes,
overeenkomstig artikel 107 van het
Reglement van Orde, gestelde vragen
aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen over het niet opheffen
van het 'embargo' van de resultaten
van een vooronderzoek naar de positie
van WSW-jongeren in het vormingswerk. 6 [De vragen zijn opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.]

D
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Kamer heeft bij vele ge-
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legenheden aandacht gevraagd van de
Regering voor de vormings- en opleidingsmogelijkheden van deze speciale
groep in onze samenleving, namelijk
de jongeren die werkzaam zijn op de
sociale werkplaatsen, de geestelijk of
lichamelijk gehandicapte jongeren.
Voor het eerst heeft de Minister in
1975/1976 aan vormingscentra voor
werkende jongeren, die met deze jongeren werken, op sterke aandrang van
de Kamer beperkte extra faciliteiten
toegekend, namelijk aan 16 instituten
van de totaal 80. Het geheel liep vooruit op het aangekondigde onderzoek
naar de mogelijkheden tot deelname
van deze groep aan het vormingswerk.
Helaas hebben wij moeten constateren, dat de zo belangrijke gegevens
van de eerste stap op deze w e g , namelijk het vooronderzoek, reeds in maart
jongstleden beschikbaar zijn gekomen, maar nog steeds niet openbaar
zijn gemaakt en derhalve niet in de discussie kunnen worden betrokken. De
ontworpen interimregeling voor het
verlenen van beperkte faciliteiten is
een eerste stap, maar is onvoldoende
als oplossing voor de extra aandacht
die speciaal deze groep nodig heeft.
Als het deze Minister, die in zijn beleid
voortdurend aandacht vraagt voor jongeren die in achterstandsituaties verkeren ernst is, dan zal hij, juist omdat
wij dit beleid van harte ondersteunen,
aan deze gerechtvaardigde vraag van
deze groep om extra faciliteiten, omdat zij meer dan andere in een achterstandsituatie verkeren extra aandacht
moeten geven. Wij vragen om een beleid, dat erop is gericht binnen de beschikbare middelen iets voor deze
groep te doen, er een hoge prioriteit
aan toe te kennen. Vanuit de grote bezorgdheid die veel leden van deze Kamer hebben over de door mij genoenv
de problemen zijn deze vragen
gesteld. Ik hoop ook dat vanuit dat perspectief de antwoorden op de door
Hermes en mij gestelde vragen zullen
worden gegeven.

D
Minister Van Kemenade: Mijnheer de
Voorzitter! Wat de eerste vraag over
het embargo met betrekking tot het
verslag van de voorbereidende studie
betreft, wil ik het volgende opmerken.
De voorbereidende studie voor het opzetten van een onderzoek is gericht op
de mogelijkheden van deelname van
WSW-jongeren aan het vormingswerk. De resultaten van het voorbereidende onderzoek zijn uitgebracht aan
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de subsidiegeefster van het onderzoek, namelijk aan de Stichting voor
onderzoek naar het onderwijs. Het is
bij de SVO niet zonder meer gebruikelijk om rapporten van voorbereidende
studies in brede kring te publiceren.
Meestal worden die rapporten ook opgenomen in het rapport van het onderzoek zelf.
Met betrekking tot een eventueel te
houden onderzoek, in aansluiting op
de voorbereidende studie, zal naar ik
meen op 29 juni nader overleg plaatsvinden tussen vertegenwoordigers
van de SVO, van het Ministerie van Sociale Zaken en de betrokken directie
van mijn departement. Ik heb contact
opgenomen met de SVO over de
vraag, of hierbij afgeweken zou kunnen worden van de regel om de resultaten van voorbereidende studies als zodanig niet te publiceren. Ik heb erop gewezen dat het zeer zinvol leek o m de resultaten van deze voorbereidende studie wel te publiceren. Van de zijde van
de SVO is geen bezwaar gemaakt tegen
publikatie in bredere kring van de resultaten van het vooronderzoek. Het verslag zal dan ook ter kennis van de Kamer worden gebracht.
In antwoord op de vragen 3 en 4 wil
ik het volgende opmerken. Wij hebben
verleden jaar een beperkt aantal instituten, namelijk een zestiental, die overigens uitgekozen zijn in overleg met
de landelijke organisaties en die met
name met deze vraagstukken te maken
hebben, extra faciliteiten verleend. Dat
is vooral ook geschied in het kader van
het voorbereidend en het vervolgonderzoek, dat zal moeten plaatsvinden.
Ik meen dat het niet verstandig is, deze
incidentele en met dat doel toegekende faciliteiten aan een beperkt aantal
instituten nu structureel uit te werken,
niet zozeer vanuit de ook door mij onderschreven prioriteit om meer aandacht te schenken aan de groeperingen, die daaraan het meeste behoefte
hebben, als wel vanwege het feit dat
het hier om een onderwijskundig probleem gaat, dat wij in eerste instantie
moeten oplossen. De centrale vraag,
die ook in het onderzoek wordt
gesteld, is hoe wij in het vormingswerk tot een opzet moeten komen, die
het meest voldoet aan de kenmerken,
behoeften en mogelijkheden van deze
leerlingen. Ik geloof dat het juist in het
belang van deze leerlingen niet verantwoord is om zonder dat er voldoende
inzicht is in bij voorbeeld de vraag,
welke voorzieningen binnen vormingsinstituten moeten worden getroffen om adequaat op de behoeften
van deze jongeren te kunnen reageren
dan wel of wellicht in Nederland moet
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worden gekomen tot een afzonderlijke
opzet van vormingswerk voor deze categorie jongeren, een structureel faciliteitenbeleid te gaan bouwen, omdat
dat ertoe zou kunnen leiden, dat wij
weliswaar in naam extra faciliteiten
toekennen, maar daarmee het belang
van de jongeren zelf onderwijskundig
gezien niet zouden dienen. De centrale
vraag is, of het vormingswerk voor
jeugdigen, zoals dat overeenkomstig
het besluit vormingswerk opgezet is,
wel op een adequate manier tegemoet
kan komen aan de behoeften, die juist
deze jongeren hebben. Ik vind dat wij
daarin in eerste instantie onderwijskundig meer inzicht moeten hebben.
Daarvoor is dat onderzoek ook bedoeld. Ik zou graag eerst de resultaten
van dat onderzoek willen afwachten,
voordat wij een structureel beleid ingaan. Als wij dat niet zouden doen,
zouden w i j , naar ik vrees, niet in het
belang van de jongeren werken.
In antwoord op de vijfde vraag merk
ik op dat het naar mijn mening niet
wenselijk is om nu buiten de faciliteitenregeling, die voor de zestien instituten is getroffen welke in het kader van
het onderzoek moeten worden geplaatst, een herwaardering van prioriteiten structureel voor deze categorie
te gaan opzetten, omdat ik dat onderwijskundig niet juist vind. Afgezien
daarvan is het ook technisch niet mogelijk, zo'n faciliteitenregeling nu nog
met ingang van het cursusjaar
1976-1977 in te voeren.

D
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een paar korte aanvullende vragen stellen. Is het juist, dat
de totale duur van het onderzoek
wordt geschat op ongeveer vijf jaar?
Overweegt de Minister om nog tijdens
de totale onderzoekfase het faciliteitenbeleid bij te stellen of wacht hij het
definitieve eindrapport af? Zijn er mogelijkheden om een beroep te doen op
de Wet Sociale Werkvoorziening om in
dit verband extra gelden beschikbaar
te stellen voor opleiding en vorming
buiten de werkplaatsen? Acht de Minister het mogelijk de huidige beschikbare faciliteiten door middel van een
hergroepering van de zogenaamde garantieregeling voor formatieplaatsen
zodanig her te verdelen dat meer instellingen een beroep kunnen doen op
de huidige faciliteitenregeling?

D
Minister Van Kemenade: Mijnheer de
Voorzitter! Mij lijkt een duur van vijf
jaar voor het onderzoek overdreven
lang. Ik kan daarover natuurlijk nog
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geen uitspraak doen, omdat in aansluiting op de voorbereidende studie
nader overleg met de onderzoekinstituten en de subsidiënt moet plaatsvinden, maar mij lijkt dat deze termijn bepaald veel te lang is. Ik denk eerder
aan kortere termijnen. Vanuit mijn
vroegere ervaring lijkt het mij ook mogelijk, in kortere tijd een fatsoenlijk onderzoek op dat terrein te doen. Ik kan
mij daarover nu nog niet uitspreken
omdat ik nog niet de resultaten van het
overleg tussen de onderzoekinstituten
en de subsidiegeefster ken. Wanneer
dit vijf jaar zou gaan duren, zou ik alle
reden zien, in die vijfjaar de tussenstadia van de resultaten van het onderzoek in het beleid te betrekken. Dat kan
echter geen vijf jaar duren.
Is er beroep mogelijk op de WSW
om gelden beschikbaar te stellen voor
vorming buiten het verband van de
werkplaats? Ik wil dit graag nader laten
uitzoeken in overleg met mijn collega
van Sociale Zaken. Naai mijn mening
is dat niet mogelijk.
Wat de laatste vraag betreft, neem ik
aan, dat de heer Worrell doelt op de faciliteiten, die gegeven worden aan de
16 instituten (basis- en kopfaciliteiten).
Is het niet mogelijk, zo vroeg de geachte afgevaardigde, de onlangs in het georganiseerd overleg overeengekomen
garantieregeling aan een herwaardering te onderwerpen? Er zijn hier twee
problemen. Het eerste is het onderwijskundige probleem, dat ik zoeven
schetste. Wij moeten een goed inzicht krijgen in de vraag, hoe het vormingswerk goed kan worden ingesteld. Het mag niet alleen gaan - met
alle respect voor de wijze, daarop
verschillende vormingsinstituten werken - om veel inzet en goedwillendheid, het moet ook onderwijskundig
verantwoord gebeuren. Daarop moeten wij een greep krijgen. Ik heb geen
mogelijkheid om bijvoorbeeld in het
kader van die garantieregeling mensen te verplichten elders te gaan werken. Ik ben bereid met de landelijke organisaties en het georganiseerd overleg dit vraagstuk te bediscussiëren.
Wij zullen dan ook nagaan, wat kan
worden gedaan aan die boventalligen,
die naar voren komen in het kader van
die 85 %-garantieregeling. Nogmaals,
de eerste twee punten wil ik daarbij
ook in het overleg betrekken. De doelstelling is het beperkt te houden gedurende de loop van het onderzoek vanwege die onderwijskundige motivering. Ik geloof, dat het niet in het belang van de jongeren is om uitsluitend
de faciliteiten toe te kennen en in Nederland eventueel een ontwikkeling op
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gang te brengen, zonder voldoende
greep te hebben op onderwijskundige
methoden en een juiste benadering,
zoals wij dat in het buitengewoon en
reguliere onderwijs hebben ontwikkeld. Zonder een dergelijke verantwoorde benadering moeten geen sluizen worden opengezet. Hierdoor wordt
de jongeren eerder nadeel aangedaan.
De heer Hermes (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Is het uit een oogpunt van
verdelende rechtvaardigheid wel aanvaardbaar, dat er bij de instellingen
met een zelfde aantal WSW-leerlingen
instellingen zijn, die wel en geen faciliteiten genieten?
Minister Van Kemenade: Ja, mijnheer
de Voorzitter, ik acht dit uit een oogpunt van verdelende rechtvaardigheid
te verantwoorden, omdat het gaat om
faciliteiten aan een beperkt aantal instellingen, die juist in het kader van het
onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen van methoden, waarbij alle
jongeren aanstonds belang hebben,
werkzaam zijn. Wanneer wij pondsponds gewijze over Nederland zouden
gaan verdelen, dan zou er uitsluitend
sprake zijn van een faciliteitenregeling,
die ertoe zou kunnen leiden, dat er
een situatie ontstaat, waarin men onvoldoende kijk heeft op hetgeen deze jongeren nodig hebben respectievelijk
wat er met het vormingswerk zou
moeten gebeuren ten behoeve van deze jongeren. Het zijn dus onderzoekfaciliteiten.
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Heb ik het goed begrepen,
dat de Minister het verantwoord vindt,
dat op dit moment jongeren die een
meer dan normale begeleiding nodig
hebben, van deze begeleiding verstoken blijven en daardoor niet aan hun
partiële leerplicht kunnen voldoen?
Minister Van Kemenade: Ik vind het
verantwoord, dat wij eerst goed onderzoeken, op welke wijze deze jongeren het beste geholpen kunnen worden, voordat wij een situatie scheppen, waarin zij verspreid worden over
instituten, die geen adequate aanpak
voor de lange termijn voor deze jongeren zouden hebben.
De heer Knot (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Op welke termijn kan de
opdracht voor een definitief onderzoek
worden verwacht?
Minister Van Kemenade: Op 29 juni
aanstaande is er een overleg tussen de
subsidiegeefster, het onderzoeksinstituut, de Departementen van Onderwijs
en Wetenschappen en van Sociale Zaken. Ik neem aan, dat gelet op de
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voortvarendheid, waarmede betrokkenen kunnen werken, toch op zijn minst
na de vakantie uitspraken zouden kunnen komen over de opzet van het onderzoek. Ik weet niet hoelang dat onderzoek zal duren. Hierbij moet ook het
onderzoeksinstituut worden betrokken.

Aan de orde is de beantwoording van
de door het lid Van der Lek, overeenkomstig artikel 107 van het Reglement
van Orde, gestelde vragen aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over het niet toekennen van subsidie aan de Stichting Vormingstoneel Limburg. 7 [De vragen zijn
opgenomen aan het eind van deze
weekeditie.l

D
Minister Van Doorn : Mijnheer de
Voorzitter! Op de eerste vraag van de
heer Van der Lek antwoord ik, dat de
Raad voor de Kunst mij bij een advies
van 18 december 1975 in positieve zin
heeft geadviseerd omtrent de subsidiëring van de Stichting Vormingstoneel Limburg, zogezegd GLTwee. In
dat advies was echter op geen enkele
manier rekening gehouden met de gedachten ten aanzien van het vormingstoneel, die door mij waren neergelegd in mijn brief van 9 oktober 1975.
Het advies van de Raad voor de Kunst
ten aanzien van de gedachten, die ik
had geuit, kwam begin maart 1976 bij
mij binnen. Ook daarin werd positief
geadviseerd over de subsidiëring van
de Stichting Vormingstoneel zonder
dat overigens in voldoende mate rekening was gehouden met de financiële
mogelijkheden, die eveneens in de
brief van 9 oktober 1975 waren geschetst.
Nadat in het beleid ten aanzien van
de Nieuwe Comedie enige verduidelijking had plaatsgevonden, ben ik tot
een negatieve beslissing voor de
Stichting Vormingstoneel Limburg gekomen op motieven, die ik heb weergegeven in mijn brief aan de stichting
d.d. 8 juni 1976. Ik zal hieruit een passage citeren, die mij in verband met de
vraagstelling van de heer Van der Lek
zeer relevant voorkomt. Deze passage
luidt als volgt:
'In mijn adviesaanvrage heb ik een
interim-beleid ontworpen, dat zowel
tijdelijk tegemoet zou kunnen komen
aan de moeilijke situatie waarin het
vormingstoneel verkeerde alsook de
mogelijkheid openliet om in te spelen
op de ontwikkelingen, diezich voordoen op basis van de regeringsdenk-
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beelden ten aanzien van decentralisatie en bestuurlijke reorganisatie. Tegen die achtergrond heb ik mij in principe bereid verklaard voor de interimperiode een zekere eerste verantwoordelijkheid voor het vormingstoneel op
mij te nemen. Daaraan worden echter
grenzen gesteld door de beschikbaarheid van de financiële middelen,
gepaard aan mijn wens o m dit toneel
in een zekere gelijkmatigheid in het gehele land te kunnen situeren. Er hebben mij te dien aanzien meer verzoeken om subsidiëring bereikt, die ik
moet afwegen tegen het uwe.
In mijn adviesaanvrage aan de Raad
voor de Kunst heb ik aan deze gedachten vorm gegeven door een zekere
mate van regionalisering voor te stellen. Daarover is een heftige discussie
ontstaan, die nog niet is afgesloten.
Hoe precies in de toekomst op middellange termijn mijn beleid gestalte zal
krijgen, wil ik dan ook op dit moment
nog niet in alle details vastleggen.
Maar wèl wil ik vasthouden aan een
zekere verdeling van de vestigingsplaatsen over het land, omdat ik - ongeacht de verdere invulling van het beleid - de beschikbare middelen zo
rechtvaardig mogelijk wil spreiden,
opdat ook in geografische zin een ruime diversiteit kan ontstaan.
Gegeven het vorenstaande kan ik tot
geen andere conclusie komen dan dat
voor een rijks-subsidiëring in uw gezel-.
schapsexploitatie geen plaats is. Een
andere beslissing zou voor nu en voor
de toekomst een zodanige vastlegging
van middelen betekenen, dat mij voor
de honorering van andere initiatieven
te weinig ruimte zou overblijven.'
Mijn antwoord op vraag nr. 2 is, dat
ik mij heb voorgenomen te spreken
met de noordelijke subsidiënten om te
bezien, of een of meer van de daar
opererende vormingsgroepen enige
ondersteuning kunnen krijgen; ik ben
van plan hetzelfde te doen met de subsidiënten van theater 'Wederzijds'.
In antwoord op vraag 3 merk ik op,
dat wanneer de in mijn antwoord bij
de vorige vraag genoemde subsidiëring inderdaad tot stand zal komen,
dat zal passen in een algemene gedachtengang van verdeling van de beschikbare middelen over meer delen
van het land. Van een regionalisering
is dan nog geen sprake, al was het alleen maar omdat er geen strikte afspraken omtrent verdeling van speelgebieden aan ten grondslag liggen.
Zoals de geachte afgevaardigde bekend zal zijn, zijn er nogal wat weerstanden ontstaan tegen de gedachte
van een regionale indeling, zij het dat
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ik nooit bedoeld heb, de groepen in
hun regio op te sluiten ook al heeft
men mij die bedoeling in de schoenen
geschoven. Ik heb in de destijds stellingname die ik aan de Raad voor de
Kunst heb voorgelegd, de woorden
gebruikt: Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, een gezelschap dan in een
regio op te sluiten. In de maanden
daarna heb ik niet anders gehoord dan
dat ik precies het omgekeerde van
plan zou zijn.
Wat vraag 4 betreft, merk ik op dat
de subsidieaanvrage van vormingstoneel wordt beoordeeld aan de hand
van een taakstelling in de begroting,
waarin inderdaad de voorgenomen activiteiten, waaronder met name ook
het aantal voorstellingen en de keuze
van publieksgroepen een rol spelen.
Bovendien wordt in aanmerking genomen of de groep over voldoende vakmanschap beschikt om inderdaad de
toneelmiddelen te gebruiken. Het
spreekt vanzelf dat die beoordeling
over het vakmanschap primair geschiedt door de Raad voor de Kunst
die daórbij zeker niet in artistieke zin
een vergelijking nastreeft met het bestaande schouwburgtoneel.
Wat vraag 5 betreft, is het mij niet
bekend hoeveel voorstellingen van de
Stichting Vormingstoneel door mijn
adviseurs zijn bijgewoond. De Raad
voor de Kunst heeft, naar mijn mening
terecht, niet de gewoonte daarvan opgave te verstrekken. Bij het nemen van
mijn negatieve beslissing hebben uiteraard mijn ambtelijke medewerkers
wel een aan mij adviserende rol gespeeld.
De vragen 6 en 7 wil ik tegelijk beantwoorden. In een eerder stadium
heb ik een gesprek gehad met Proloog
en GLTwee tesamen, waarin inderdaad sprake is geweest van het zoeken
naar een tussenoplossing. Beide groepen hebben de mogelijkheden daartoe
toen met grote stelligheid van de hand
gewezen met het motief dat zij niet tegen elkaar wilden worden uitgespeeld.
Die uitspraak betekende en betekent
nog voor mij geen aansporing om opnieuw een poging te ondernemen. Ik
heb dat dan maar ook niet gedaan.
Mijnheer de Voorzitter! Uit het voorgaande zal wel zijn gebleken dat ik na
de aanzienlijke verruiming van de middelen voor het vormingstoneel die ik
overigens met grote moeite heb gevonden geen mogelijkheden zie om de
Stichting Vormingstoneel te subsidiëren. Men vergeet te vaak en te gemakkelijk dat ik door de overname van de
subsidiëring van Proloog een extra bedrag van 1,3 min. heb moeten vrijmaken. Een additionele 800.000 voor de
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Stichting Vormingstoneel is dan eenvoudigweg niette vinden.

D
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Vindt de Minister het
niet onjuist o m v o o r u i t t e lopen op een
spreidingsbeleid en een toneelbeleid
in het algemeen waarover nog geen
openbare discussie is geweest, zeker
niet in deze Kamer, als dat meebrengt
dat een bestaande groep al voordat dat
beleid is aanvaard of verworpen moet
verdwijnen?
Is de Minister niet van mening dat,
wanneer hij afwijkt van een advies van
de Raad voor de Kunst, hij daarvoor
wel betere gronden moet hebben dan
hij nu heeft aangegeven?
Vindt de Minister niet dat, ook wanneer men even zou uitgaan van de
spreidingsgedachte van de Minister,
het feit overeind blijft dat Maastricht
en Eindhoven vrij ver van elkaar afliggen en dat het binnen dat beleid zeer
wel zou passen dat er in het hele zuiden van het land twee vormingstheatergroepen opereren?
In de vierde plaats. Is het de Minister
bekend dat die bereidheid, waarvan hij
stelde dat deze eerst niet bestond, om
tot overleg over bedragen te komen, nu
in ieder geval wel bestaat bij de verschillende groepen?
In de vijfde plaats. Beseft de Minister
dat overleg, wanneer het op de juiste
wijze wordt gepresenteerd, iets heel
anders is dan, en niet eens de suggestie kan wekken dat groepen tegen elkaar worden uitgespeeld?
Ten slotte. Vindt de Minister niet dat
het zolang uitstellen van de beslissing,
waardoor afspraken voor het nieuwe
seizoen al lang zijn gemaakt, nietten
minste de morele verplichting schept
om de groep nu niet te laten vallen?

D
MinisterVan Doorn: Mijnheer de
Voorzitter! Ik acht het niet een onjuist
anticiperen op een beleidslijn, die zal
gelden in de jaren nadat wij hebben
beslist ten aanzien van de nota-toneelbeleid, om nu al een zekere keuze te
maken. Onder deze omstandigheden
was het zelfs geboden. Ik stond voor
de moeilijkheid dat er maar een zeer
beperkt budget was, dat zelfs al onvoldoende zou zijn om alleen GLTwee te
helpen. Dat kwam met name omdat ik
zulke aanmerkelijke dingen heb gedaan en nog wil doen voor juist het
vormingstoneel. Als het er dan toch
naar uitziet dat het nog wel even zal
duren voordat er een definitieve beleidssituatie kan zijn, vind ik dat ik de
gedachte, dat ook goede aandacht
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moet worden geschonken aan andere
delen van het land, zodat daar het aanbod wat groter wordt, zo serieus moet
nemen dat ik er ook consequenties aan
verbind.
De geachte afgevaardigde heeft nog
gevraagd of ik geen betere gronden
heb o m af te wijken van het advies van
de Raad voor de Kunst, dan door mij
gegeven. Hij zal van mij niet verwactv
ten dat ik daarop bevestigend antwoord. Ik vind dat ik goede gronden
had o m in dit geval van diegedachtengang af te wijken. De Raad v o o r d e
Kunst had iets grondiger kunnen ingaan op de problemen waarvoor het
bestuur ter zake stond. De keuzefactoren van de bewindsman zijn bepaald
niet alle breed doorgelicht door de
raad.
De geachte afgevaardigde heeft erop gewezen dat Maastricht en Eindhoven nogal een eind uit elkaar liggen.
Het moet toch denkbaar zijn dat een
groep die zelf zegt - ik denk nu aan
Proloog - dat men vooral niet opgesloten w i l worden, nu en dan die afstand
aflegt.
Verder heeft de heer Van der Lek gevraagd of het mij bekend is dat de bereidheid, die er destijds niet was, er nu
wel is. Daarvan is mij geen mededeling gedaan. Ik heb uiteraard wel een
uitvoerig gesprek gehad met GLTwee
en misschien kan men zeggen, dat de
Minister bij dat gesprek had kunnen
ontdekken dat hij bij een verder aandringen nog een zekere bereidheid zou
hebben gevonden, maar ik sta dan gewoon voor de moeilijkheid dat er nog
een paar maanden overheen zouden
zijn gegaan en dat ik dan intussen ook
te laat zou zijn om nog ergens anders
een kleine handreiking te verrichten,
die in het seizoen 1976-1977 zou kunnen functioneren.
Welnu, ik vond dat ik dan maar niet
moest wachten. Ik heb destijds in een
heel uitvoerige bespreking bijzonder
duidelijk aan beide groepen gezegd:
Probeert u elkaar nu te vinden. Ik heb
er natuurlijk wel bij gezegd: Maar u
moet er enig begrip voor hebben, dat
u elkaar moet vinden onder een bepaald plafondbedrag, want ik kan het
geld zelf niet laten drukken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daarmede ook geantwoord op de vraag
van de geachte afgevaardigde omtrent
het overleg. Ik vind het helemaal geen
uitspelen, wanneer men twee groepen
vraagt om eens te zamen tot een joint
venture, een soort v^n aanpak in samenwerkingsverband te komen, waarbij men best nog een stuk zelfstandigheid overeind zou hebben kunnen
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houden. Dat is in goed overleg mijnerzijds geprobeerd.
Over het langer uitstel bestaan misverstanden. Toen ik de beslissing over
deze zaak had genomen, heb ik daarop
in een persberichtje gewezen, omdat
ik wel zag aankomen dat het misverstand weer grondig zou worden gevoed van allerlei zijden. Als men het
overal zo stelt, dan is het ook begrijpelijk dat de geachte afgevaardigde met
die vraag komt. Er is echter helemaal
geen sprake van een te lang uitstel in
die zin dat men kon zeggen: het kan
nog 'ja' w o r d e n , het is ongeveer fiftyfifty of 60 : 40. Er is zeer tijdig te verstaan gegeven, dat men er bij de nieuwe plannen beslist niet van zou kunnen uitgaan, dat de zaak tot een positieve eindbeslissing zou worden gevoerd. Van de andere kant heb ik wel
even over de kwestie gepiekerd, o m dat ik het een moeilijke beslissing
vond, gegeven het feit dat het een bestaand groepje betrof.
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de Minister aangeven
hoeveel en in welke regio's - desnoods globaal - er gezelschappen leven die zich vormingstoneel ten doel
stellen en daarbij hopen op een rijkssubsidie?
Minister Van Doorn: Mijnheer de
Voorzitter! Hiervan is een aantal te
noemen, waarvan enkele reeds subsidie krijgen. Zoals ik reeds heb gezegd,
is dit aantal sinds enige tijd veel hoger
dan voorheen, omdat er groepen in de
steek zijn gelaten door andere subsidiënten. In deze gevallen is de rijkssubsidiënt, die aanvankelijk maar een
zeer bescheiden bijdrage leverde, bijgesprongen. Enkele voorbeelden zijn
Proloog met als vestigingsplaats Eindhoven, de Nieuwe Komedie in Den
Haag, Werktheater en Sater in Amsterdam en Disco in Rotterdam. Bovendien is er een groepje vormingstoneel
bij Centrum, bij Theater en bij de
Noordercompagnie. Daarnaast zijn vele aanvragen op mijn departement gedeponeerd, waarvan de meeste tot
mijn spijt niet kunnen worden gehonoreerd. Ik zou intussen wel in staat zijn
om, doordat ik nu deze beslissing heb
genomen, van het nog bescheiden resterende bedrag van ongeveer
f 500.000 een of twee, wellicht zelfs
drie, kleine handreikingen te doen aan
gezelschappen die met name in andere gebieden dan het zuiden van het
land opereren.
De heerCoppes (PPR): Welke bijdrage
kan de Minister leveren aan het oplossen van de problemen die ontstaan
voor de werkgelegenheid van de me-
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dewerkers aan GLTwee, als het wordt
opgeheven?
Minister Van Doorn: Mijnheer de
Voorzitter! Wanneer zou blijken dat
enkele medewerkers, buiten hun
schuld - ik moet die vervelende term
nu wel gebruiken - ernstig in de knel
zouden komen dan ben ik natuurlijk
bereid o m te bezien, zoals wel vaker is
gebeurd in de loop der jaren, bijvoorbeeld bij Studio, of er bepaalde mogelijkheden mijnerzijds geboden kunnen
worden om hardheidsgevallen tegemoet te treden. Ik moet daarbij overigens wel zeggen dat ik nog niet precies duidelijkheid heb over de vraag,
hoeveel mensen daar nu nog echt zijn
ingedeeld, terwijl ze nog niet alreeds
afspraken met andere groepen hebben. Daarover lopen de verhalen dikwijls uiteen. Ik heb zelf wel aanwijzingen dat het groepje op het ogenblik
bijzonder klein is.
De heer Voogd (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Nu de Minister heeft medegedeeld - ik geloof dat ik hem nu letterlijk citeer - dat het advies van de
Raad voor de Kunst weliswaar positief
was, maar dat de Raad voor de Kunst
toen nog niet bekend was met de ideeen van de Minister over het vormingstoneel zou ik willen vragen, of de
Raad voor de Kunst zijn positief advies
ten aanzien van GLTwee niet heeft gehandhaafd, ook nadat de Raad voor de
Kunst kennis had genomen van de
ideeën van de Minister over de struct u u r v a n het vormingstoneel.
Minister Van Doorn: Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord is 'ja', zoals
ook bij rustige lezing zal blijken uit het
antwoord dat ik op vraag 1 heb gegeven. Ik heb medegedeeld, dat er twee
maal een advies is gekomen over zaken van vormingstoneel en dat het
tweede advies van de Raad voor de
Kunst ook ingaat op mijn uitvoerige
brief, die ik over de zaken van het vormingstoneel destijds aan de Raad had
gestuurd.
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wordt de kwaliteitsbeoordeling door de Raad voor de Kunst - ik
heb begrepen dat die in zijn beslissing
is betrokken - aan het desbetreffende
gezelschap medegedeeld?
MinisterVan Doorn: Mijnheer de
Voorzitter! Er is geen sprake van een
diskwalificatie van de zijde van de
Raad v o o r d e Kunst ten aanzien van de
Stichting Vormingstoneel, de groep
GLTwee, in die zin dat de Raad zou
hebben gezegd: de kwaliteit is onder
de maat. Dus daar behoefde terzake
ook niets medegedeeld te worden.
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Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Voorzitter! Ik zou de Minister willen vragen
tegen welk tijdstip wij de nota tegemoet kunnen zien, die de basis zal vormen voor het vormingstoneel.
MinisterVan Doorn: Ik hoop, mijnheer
de Voorzitter, dat het mij zal lukken de
nota vóór 1 januari 1977 bij de Kamer
te deponeren.
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Beseft de Minister, dat
de bereidheid bij GLTwee om met een
minder bedrag genoegen te nemen
dan begroot was, een bereidheid, die
de Minister enige ruimte geeft om ook
een of meer andere groepen een handreiking te doen, iets anders is dan de
tegemoetkoming aan de eerdere wens
van de Minister, dat GLTwee in
groepsverband met een andere groep
zou gaan samenwerken?
MinisterVan Doorn: Mijnheer de
Voorzitter! Er is sprake van een misverstand bij de geachte afgevaardigde.
Wij spreken over vrij kleine bedragen.
Er was 800.000 gulden of daaromtrent
gevraagd. Er was geen sprake van dat
ik dit bedrag kan geven; ik had het niet
eens, na alles wat ik reeds voor anderen, met veel moeite, had vrijgemaakt,
binnen het kader van het vormingstoneel. Ik kan hierop niet voldoende de
nadruk leggen.
Met het geld dat ik ongeveer dacht
te kunnen overhouden, 500.000 gulden, zou aanmerkelijk minder dan de
gevraagde 800.000 gulden kunnen
worden gegeven. Ik neem aan, dat
men zou hebben gezegd, dat het hooguit één a twee ton minder zou kunnen
zijn dan 800.000 gulden. Ik zou dus al
niet voldoende hebben gehad om dit
kleinere bedrag op te brengen en a fortiori zou ik dan niet in staat zijn geweest, nog enkele handreikingen naar
elders te doen.

burg en Brabant met elkaar moest
gaan praten. Nu wordt mij medegedeeld, dat men hiertoe bereid is. Intussen heb ik een beleid moeten voeren
en bepaalde beslissingen moeten nemen. Nu deelt de geachte afgevaardigde mij mede, dat men het gevraagde
bedrag wellicht meer wil laten zakken
dan met ongeveer één a twee ton.
Echter, al wil men vier ton zakken, dan
betekent het, dat ik nog slechts het
armzalige bedrag van ongeveer
100.000 gulden zou overhouden voor
handreikingen naar anderen.Zó versnipperen wordt mij te bezwaarlijk. Ik
meen, dat men ook van mensen van
het toneel - zelfs van mensen van het
vormingstoneel - mag verwachten,
dat men beleid voert en dat men op
een redelijk tijdstip zijn werkelijke
zienswijze geeft, maar niet pas wanneer op basis van vorige feiten - feiten
waarmede de bewindsman rekening
heeft moeten houden - bepaalde beleidsbeslissingen zijn genomen. Ik
moet dit de geachte afgevaardigde in
alle eerlijkheid zeggen. Het spijt mij,
maar op de vraag van de geachte afgevaardigde wil ik nu toch niet zeggen,
dat ik het nog eens zal bezien. Zo kan
men geen beleid voeren. Alles komt
dan namelijk weer op losse schroeven
te staan. Ik zie het niet anders, hoezeer
mij het ook verdriet, dit te moeten zeggen.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de Minister uitleggen,
waarom hij nu mededeelt, dat de nota
over het vormingstoneel pas tegen 1
januari 1977 verschijnt, terwijl hij eerder heeft aangekondigd, dat het vóór
15 oktober 1976 het geval zou zijn?

Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Heeft de Minister zich ervan overtuigd, dat het inderdaad o m een versobering van één a
twee ton zou gaan, waartoe GLTwee
bereid zou zijn? Als men bereid is, op
de begroting voor het komende seizoen meer te versoberen - waarmee
men in de buurt zou komen van de bedragen die de Minister noemt - wil hij
dan wellicht, mede omdat wij nog niet
over de toneelnota hebben kunnen
spreken, de beslissing voor GLTwee
nader bezien?

Minister Van Doorn: Het gaat niet om
de nota inzake het vormingstoneel,
maar om de nota inzake het toneelbeleid, naar ik hoop. Ik hoop dat ik er een
bredere basis aan kan geven dan alleen maar die van het vormingstoneel.
In de nota zal echter wel een goede
aandacht aan het vormingstoneel worden gegeven. De genoemde datum 15 oktober 1975 - blijft zeker mijn serieuze streefdatum, maar in dit vak
wordt men steeds voorzichtiger. Daarom heb ik op de betreffende vraag gezegd, dat ik in ieder geval hoop, dat het
vóór 1 januari 1977 zal zijn. Intussen
mag ik de geachte afgevaardigde erop
wijzen dat beide uitspraken niet met
elkaar in strijd zijn. De ene is 15 oktober of daaromtrent; de andere is in elk
geval vóór 1 januari.

MinisterVan Doorn: Ik wil er nog eens
op wijzen hoe het is gegaan. Ik heb
zeer uitvoerig geprobeerd, de mensen
ervan te overtuigen, dat men in Lim-

De Voorzitter: Alvorens de vragen
over Zuid-Afrika aan de orde te stellen,
wil ik de Kamer een voorstel doen met
betrekking tot de agenda. Tot mijn gro-
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te spijt is mij namelijk gebleken dat de
Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening pas deze morgen op de hoogte is gebracht van de
behandeling van de brief over de
b o u w v a n een kantorenflat in Westraven te Utrecht. Ik stel aan de Kamer
voor, dit zeer korte debat te houden
vóór het 'Europa-debatje'.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de beantwoording van
de door de leden Huijsen en Waltmans, Coppes en Scholten, overeenkomstig artikel 107 van het Reglement
van Orde, gestelde vragen aan de Ministervan Buitenlandse Zaken over de
recente gebeurtenissen in Zuid-Afrika.8 [De vragen zijn opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.]

D
De heer Huijsen: Mijnheer de Voorzitter! Mede namens de heer Waltmans
geef ik een korte toelichting op onze
vragen. Sinds de verscherpte veiligheidswetten van kracht geworden zijn
is het ware gezicht van het racistische
regime enorm verduidelijkt. Het is
toen in hun gedachtengang aannemelijk geworden dat mensen alleen al op
verdenking vastgezet kunnen worden
zolang als het regime dat nodig acht.
Er komt nu bij, dat de verontrusting
toegenomen is na de afschuwelijke
bloedbaden in de Bantoe-voorsteden.
Geschat wordt dat er alleen al deze
week 900 gevangenen bijgekomen
zijn. De heer Kruger, een minister van
Zuid- Afrika, merkte op dat hij zich
straffen kon voorstellen in de trant van
de oude stammenstraffen. Dat is een
soort van publiek lynchen. In elk geval
toont dat de mentaliteit waarmee de
gevangenen ter plaatse geconfronteerd
worden. Daarom meen ik dat het niet
voldoende is, als de Nederlandse Regering duidelijk blijk geeft van haar afschuw. Ik meen stellig dat dit ook geconcretiseerd za! moeten worden in
daden. Ik kan mij een hulpverlening
voorstellen via het internationale Defence and Aid Fund, waarbij in de eerste plaats indien nodig juridische
steun aan de slachtoffers wordt gegeven. In de tweede plaats denk ik aan
steun aan de achtergebleven gezinnen
en in de derde plaats aan begeleiding
van de gevangenen. Deze drie aspecten van het internationale Defence and
Aid Fund liggen op het terrein van de
humanitaire hulpverlening. Nederland
geeft al enige steun, maar in vergelijking met andere rijke landen is dat bij-
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zonder weinig. In vergelijking met arme landen die steun geven is het helemaal weinig en zelfs in vergelijking
met particulieren in Nederland is het
gering, want die particulieren brengen
twee ton bij elkaar en de Nederlandse
Regering een tiende deel daarvan.
Vandaar dit verzoek om het symbolische bedrag te maken tot een reëel bedrag.

D
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! Ondanks toenemend protest vanuit de gehele wereld en ondanks groeiend verzet in Zuid-Afrika
zelf gaat de minderheidsregering aldaar door met de apartheidspolitiek:
een systematische schending van de
fundamentele menselijke rechten en
vrijheden. Het verzet in Zuid-Afrika
groeit. Wie de geschiedenis van de
strijd o m vrijheid, zoals deze na de
Tweede Wereldoorlog is gevoerd,
kent, weet dat ook hier de drang naar
vrijheid ten slotte zal doorbreken. Dit
alles zal gepaard gaan met toenemend
geweld en met een toenemend aantal
slachtoffers. Het spreekt vanzelf dat
mijn sympathie is bij hen die onderdrukt worden. De vragen van mijn collega's Coppes, Huijsen en Waltmans
geven van eenzelfde gezindheid blijk.
In een recente verklaring spreekt het
Christelijk Instituut uit dat Zuid-Afrika
staat op de rand van een gewelddadige
rassenstrijd en dat een gesprek tussen
de echte zwarte leiders en de blanke
machthebbers dringend nodig is o m
een onherstelbare breuk tussen de rassen te voorkomen.
Wie de gebeurtenissen op een afstand gadeslaat komt tot de conclusie
dat de regering van Zuid-Afrika als representant van de blanke bevolking,
bezig is met een angstaanjagend en
verontrustend proces van zelfdestructie.
De Voorzitter: Ik moet u even onderbreken. U bent daarin niet de eerste,
maar w i j gaan de kant op dat de toelichting een kort verhaal wordt, waarin
meningen worden verkondigd. Ik begrijp die behoefte wel, maar dat is niet
de bedoeling van ons Reglement van
Orde. Ik hoop dat u zich op dat punt nu
verder zal beperken.
De heer Scholten (ARP): Indien ons
land iets ten goede van deze dramatische ontwikkeling zou kunnen doen,
zouden wij dit niet mogen laten. Ook
de vragen spreken daarover.
Het is bekend dat in ons land de bezorgdheid over het beleid van de regering van Zuid-Afrika toeneemt en met
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instemming heb ik dan ook kennis genomen van een gezamenlijke verklaring van Franse en Nederlandse kerken, waarin het apartheidsbeleid
wordt afgewezen als in tegenspraak
met het Evangelie. Aan de opstelling
van deze verklaring werd van Nederlandse zijde onder meer deelgenomen
door het oud-lid van deze Kamer mevrouw Klompé.
Het is niet alleen van betekenis dat
particuliere organisaties in West-Europa hun krachten bundelen, hetzelfde
geldt v o o r d e regeringen. Van een gecoördineerd optreden van Westerse
landen jegens Zuid-Afrika mag weilicht meer effect worden verwacht dan
van een afzonderlijk optreden van ons
eigen land, al sluit ik dit laatste bepaald niet uit. Mijn laatste vraag is met
name op dit aspect gericht.

D
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Alvorens in te gaan op de
vragen die zijn gesteld door de heren
Huijsen, Scholten en Waltmans, wil ik
allereerst zeggen dat de Regering met
grote verontrusting heeft kennis genomen van hetgeen zich in Zuid-Afrika in
de afgelopen tien dagen heeft afgespeeld. De explosieve situatie daar te
lande bevestigt in feite de sombere
vermoedens welke de Nederlandse
Regering steeds heeft gekoesterd met
betrekking tot het te vrezen effect van
de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika.
De gebeurtenissen, welke zozeer de
aandacht op Zuid-Afrika hebben gevestigd, hebben het voor de Regering
eens te meer duidelijk gemaakt dat,
wat betreft het apartheidsbeleid, het
roer daar om moet, en snel, want anders lijken nog ernstiger ontwikkelingen haast onvermijdelijk.
Ik hecht eraan het beleid van de Nederlandse Regering ten aanzien van
zuidelijke Afrika heel in het kort samen
te vatten. Dat valt uiteen in vijf componenten. Allereerst is er het uitoefenen
van maximale druk op het regimeSmith, met name door het zo krachtig
mogelijk toepassen van sancties. Dat
brengt ook mee ons voortdurend ijveren voor het verlenen van steun aan
buurlanden van Rhodesië ten einde
hen in staat te stellen effectief aan die
sancties deel te nemen.
In de tweede plaats is ons streven
erop gericht om te bereiken dat eindelijk Zuid-Afrika zich terugtrekt uit Namibië. Wij beschouwen de Zuidafrikaanse aanwezigheid daar als een illegale. Daardoor kan worden bereikt dat
eindelijk het volk van Namibië in vrijheid over de eigen toekomst kan beslissen.
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Het derde element is het zorgvuldig
toepassen van de wapenembargo's
ten aanzien van Zuid-Afrika, waartoe
de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties heeft opgeroepen.
Het vierde betreft de Bantoestans. Ik
heb in deze Kamer al eerder uiting gegeven aan mijn overtuiging dat die
Bantoestans in wezen een andere
vorm van apartheidsbeleid betekenen
en dat tegen deze achtergrond de vorming van deze Bantoestans door de
Nederlandse Regering met argwaan
wordt bekeken. Over de kwestie van
de erkenning van deze staten is overleg met de lid-staten van de Europese
Gemeenschap gaande, waarbij onze
zorg over de betekenis van de vorming
van deze staten - die het probleem van
de stedelijke Bantoes volledig onopgelost laat - en onze kennis van de inzichten van de andere Afrikaanse staten zeer zwaar zal meewegen.
Ten slotte probeert de Nederlandse
Regering in de Verenigde Naties, bilateraal en anderszins al het mogelijke te
doen om te bereiken, dat de druk op
Zuid-Afrika om het apartheidsbeleid
op te geven zo sterk mogelijk is.
Dat zijn de vijf uitgangspunten van
het Nederlandse beleid ten opzichte
van zuidelijk Afrika.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Scholtfin kan ik op zijn eerste vraag
volmondig 'ja' antwoorden. Ik heb
voor deze problematiek persoonlijk
ook veel belangstelling en meen dat
de informatie geregeld en goed is.
Uit mijn inleiding zal duidelijk zijn,
dat ik de mening van de geachte afgevaardigde, neergelegd in diens tweede
vraag, deel dat het verzet in Zuid-Afrika zijn basis vooral vindt in het apartheidsbeleid van de regering van dat
land. Ik heb deze Kamer reeds meermalen doen weten, dat ik geen of
slechts nauw merkbare verzachtingen
heb kunnen constateren in het Zuidafrikaanse apartheidsbeleid ten principale. Ook de reactie van de Zuidafrikaanse regering op de gebeurtenissen
in Soweto en elders in Zuid-Afrika geven mij helaas geen enkele aanleiding
tot vermindering van mijn bezorgdheid. Ik denk in dit verband ook aan de
recente behandeling in het Zuidafrikaanse parlement van de zogenaamde
veiligheidswetten. Dit in antwoord op
de derde vraag.
Ik kan de heer Scholten naar aanleiding van zijn vierde vraag verzekeren
dat het apartheidsbeleid, en eigenlijk
het gehele probleem van zuidelijk Afrika in al zijn aspecten, voortdurend onderwerp van overleg is tussen de vertegenwoordigers van de Negen. De inbreng van de Nederlandse Regering is
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die welke ik heb geschetst in de vijf uitgangspunten van beleid.
Op de beantwoording van de vragen
van de heer Scholten sluit de beantwoording van de vragen van de heren
Huijsen en Waltmans over een mogelijke stijging van het aantal slachtoffers
van de apartheidspolitiek logisch aan.
Er is de Regering alles aan gelegen, ertoe bij te dragen dat dit effect niet optreedt. De Regering hoopt dan ook dat
de verandering van de maatschappelijke structuur in Zuid-Afrika alsnog
langs vreedzame weg zal kunnen
plaatsvinden. Desalniettemin zijn er al
veel slachtoffers van het apartheidsbeleid, die - en dat ben ik geheel met de
vragenstellers eens - aanspraak kunnen maken op onze hulp.
De heer Huijsen heeft met name
over het Defence and Aid Fund gesproken. Ik attendeer hem erop dat dit
maar één van de fondsen voor zuidelijk Afrika is waaraan Nederland een
bijdrage levert. Het geheel bekijkend
meen ik de stelling te kunnen poneren
dat Nederland een van de belangrijke
donors van deze gezamenlijke fondsen
is.
De bedragen optellend kom ik voor
1973 tot een totaal van f 170.000, terwijl in 1976 deze bijdragen, inclusief
de bijdrage aan het Defence and Aid
Fund, gestegen zijn tot f 440.000. In deze periode is de Nederlandse bijdrage
aan het VN Trust Fund voor zuidelijk
Afrika, dat zijn gelden voor een deel
doorleidt naar het Defence and Aid
Fund, gestegen van f 20.000 naar
f 70.000. De heer Huijsen kan er dus
vanuit gaan dat ook via het VN Trust
Fund het door hem beoogde en het
ook door mij nagestreefde doel wordt
bereikt.
Ik kan mij op zich zelf zeer wel de
wens voorstellen tot verdere verhoging van deze bedragen. Ik kan de Kamer alleen maar de verschrikkelijk
moeilijke financiële problematiek uiteenzetten, waarvoor het Departement
van Buitenlandse Zaken zich geplaatst
ziet. Het departement kent voomamelijk personeelsuitgaven en heeft daarom niet de mogelijkheid via bezuinigin
gen op andere programma's aan bepaalde bezuinigingsnormen te voldoen. Anders gezegd: Onze armslag
om op dit punt meer te doen, is - helaas - zeer beperkt. Het is dan ook voor
Buitenlandse Zaken, - gelet op die uitermate moeilijke begrotingsproblem a t i e k - niet mogelijk voor 1977 een
aanmerkelijk hoger bedrag ten bate
van het Defence and Aidfund ter
beschikking te stellen dan in 1976 beschikbaar is gesteld, hoezeer ik graag
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zou zien, dat binnen mijn departement
daartoe financiële mogelijkheden zouden zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ontmoet
dan ook nog de vragen van de heer
Coppes. Deze vragen zijn specifiek gericht op de hulp aan de ANC buiten
Zuid-Afrika. Ik wil in beginsel geen enkele organisatie van hulp uitsluiten,
die hetzelfde doel nastreeft als de Nederlandse Regering. Ik wil er echter
aan toevoegen, dat ik geen voorstander ben van gewelddadige omverwerping van de Regering van Zuid-Afrika,
De heer Coppes vraagt ook naar de
mogelijkheden, die de Nederlandse
Regering ziet om te bemiddelen in
Zuid-Afrika teneinde te komen tot een
vreedzame oplossing voor de recente
geschillen. De recente geschillen zijn
naar de mening van de Regering
voortgevloeid uit de apartheidspolitiek
van de Zuidafrikaanse Regering. De
Nederlandse Regering heeft haar mening over deze problematiek nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit
heeft echter wel tengevolge gehad, dat
Nederland in de ogen van Zuid-Afrika
niet in de eerste plaats in aanmerking
komt als bemiddelaar. Een bemiddelaar moet immers onpartijdig optreden en onpartijdig is Nederland in dit
geschil niet. Wij keren ons tegen het
apartheidsbeleid. De Regering oefent
al geruime tijd politieke druk uit op
Zuid-Afrika; de Kamer is daarvan op
de hoogte. Deze druk is zo sterk als
mogelijk is, zonder het resultaat ongunstig te beïnvloeden. Ook in de toekomst zullen alle mogelijkheden worden nagegaan, ook in nauwe samenwerking met de andere partnerlanden
van de EEG om die druk zo sterk en effectief mogelijk te doen zijn.
De heer Huijsen: Mijnheer de Voorzitter! Sinds de veiligheidswetten van
kracht zijn, is elke hulp van buitenaf illegaal. Het internationale Defence and
Aidfund heeft wat dit betreft - doordat
zij al langer de illegale status heeft een enorme ervaring op het terrein
van de illegale hulpverlening in de afgelopen jaren opgebouwd. Ik verzoek
de Minister dit aspect bij zijn overwegingen te betrekken.
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Is het waar, dat er Nederlanders in Zuid-Afrika dienstplichtig
zijn en derhalve bij de huidige of toekomstige vijandelijkheden worden betrokken? Zo ja, kan de Minister die Nederlanders op de een of andere manier
onder druk zetten? Kan Nederland in
het geheel van deze krachtbalans heipen voorkomen, dat straks in oktober
Transkei erkend gaat worden door lnternationale VN-organisaties, waardoor
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er mogelijk allerlei hulp naar Zuid-Afrika kan toestromen? Is het wel juist de
woorden 'bantoe' of 'bantoestan' te gebruiken, waar deze woorden door betrokkenen in Zuid-Afrika ten zeerste
worden afgewezen, zo niet gehaat?
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister hartelijk
voor de beantwoording van mijn vragen.
Hoe interpreteert de Minister het
feit, dat uitgerekend de Zuidafrikaanse
vredesapostel dr. Beijers Naudé als
eerste onder de nieuwe veiligheidswetten een verbod ontving om zich
met de onlusten te bemoeien, dit met
het oog op de mogelijkheden van een
zozeer gewenste vreedzame oplossing
van de spanningen in Zuid-Afrika?
Minister Van der Stoei: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op de vraag
van de heer Huijsen kan ik meedelen,
dat ik er uiteraard erg op bedacht ben,
dat de ter beschikking gestelde bedragen effectief kunnen worden aangewend voor het verlenen van humanitaire en rechtshulp.
De heer Coppes wil ik het volgende
meedelen. Wanneer Nederlanders vrijwillig in buitenlandse krijgsdienst treden, heeft dat tot consequentie een
verliesvan het Nederlanderschap. Dat
kan alleen worden voorkomen, als
daartoe een goedkeuring van Nederlandse zijde zou komen. De heer Coppes wil wel van mij aannemen, dat die
goedkeuring niet zal komen.
Op zichzelf is er geen mogelijkheid
om de Nederlanders, die niettemin in
Zuidafrikaanse krijgsdienst treden,
daarvan te weerhouden. Ik meen echter, dat de herhaalde verklaring van de
Nederlandse Regering, waarin zij haar
verontrusting uitspreekt over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika, toch een
duidelijke waarschuwing voor deze
Nederlanders oplevert. In elk geval wil
ik heel uitdrukkelijk in de Kamer herhalen, dat, afgezien van de consequentie
van verlies van het Nederlanderschap,
degene, die in Zuidafrikaanse krijgsdienst treedt, zich bewust moet zijn
van de risico's.
Wat de erkenning van Transkei betreft, heb ik al gezegd, dat ik ten aanzien van de creatie van dergelijke staten een grote mate van scepsis heb,
juist vanuit de principiële verwerping
van de apartheid en vanuit de gedachte, dat een gelijkwaardig samenleven
van rassen in Zuid-Afrika verzekerd
moet zijn. Ik heb al aangeduid dat het
overleg tussen de Negen op dit punt
niet is afgesloten en ik heb al evenzeer
aangeduid welke twijfels ik heb over
de creatie van dergelijke staten. Bo-

4916

Van der Stoel
vendien heb ik geïndiceerd dat in de
Nederlandse beslissing inzake al of
niet erkenning - z o a l s bekend is, is er
geen verplichting tot erkenning - heel
zwaar zal meewegen de opvatting van
de andere staten van het Afrikaanse
continent, een opvatting, die, zoals bekend, uitermate kritisch is.
Ik heb er geen enkel bezwaar tegen,
te spreken over 'de zogenaamde Bantoestans'. Ik moet wel een woord zoeken om dat begrip aan te duiden. Mij is
de irritatie, die het woord bij de zwarte
Afrikaanse bevolking opwekt, bekend.
Naar aanleiding van de vraag van de
heer Scholten kan ik alleen maar zeggen, dat mijn zorgen over de Zuidafrikaanse ontwikkeling en over de toepassing van veiligheidswetten worden
vergroot als ik zie dat die toepassing
een consequentie heeft zoals hij heeft
aangeduid.
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de Minister vragen of
de Nederlandse Regering bereid is het
Belgische voorbeeld te volgen om tot
bevriezing van het culturele contact
met Zuid-Afrika over te gaan.
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Ik bevind mij in uw handen.
Er liggen nog kamervragen, die schriftelijk moeten worden beantwoord,
over dezelfde materie. Overigens wil ik
nu alvast zeggen dat, naar mij is gebleken, ten aanzien van de bevriezing
van het Belgisch-Zuidafrikaanse culturele verdrag nog geen beslissing is genomen. Er bestaan op dit punt bepaalde inzichten bij de Walen en in Vlaanderen. Waartoe die inzichten ten slotte
leiden in het concrete regeringsbeleid
is op dit moment, voor zover mij bekend, nog niet duidelijk.
De heer Beinema (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! Hoe beoordeelt de Minister
de recente verklaring van vertegenwoordigersvan Franseen Nederlandse kerken dat 'elke hulp die in belangrijke mate het wetenschappelijk en
technologisch potentieel in Zuid-Afrika
versterkt' moet worden afgekeurd?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb reeds bij een eerdere
gelegenheid uitvoerig het Nederlandse standpunt ten aanzien van economische boycotmaatregelen ten opzichte van Zuid-Afrika uiteengezet. Ik heb
daarbij gesteld dat de effectiviteit van
deze maatregelen vooral wordt bepaald door de mate van deelneming
van alle staten van de volkerengemeenschap. Eenzijdige acties zijn,
vrees ik, niet effectief voor wat betreft
het uitoefenen van druk.
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De heer De Gaaij Fortman (PPR): Mijnheer de Voorzitter! Ziet de Regering in
de gebleken ernst van de situatie in
Zuid-Afrika, welke zij wijt aan de apartheidspolitiek aanleiding, met klem er
bij de Franse regering op aan te dringen geen uitvoering te geven aan het
voornemen van die regering medewerking te verlenen bij de bouw van
kerncentrales in Zuid-Afrika?
Minister Van der Stoel: De Franse beslissing is genomen en ik heb geen reden om aan te nemen dat deze beslissing voor verandering vatbaar is. Het
Nederlandse standpunt ten aanzien
van apartheid en de noodzaak om effectieve druk u i t t e oefenen op Zuid■Afrika, is de Franse regering bekend. Ik
zie geen aanleiding, aanvullende stappen bij de Franse regering te doen, die
overigens niet tot het beoogde resultaat zouden leiden.
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Weet de Minister ook, met
ongeveer welke factor de regeringsbijdrage aan het Defence and Aid Fund
en daarmee verwante fondsen, gerekend per hoofd van de bevolking, in
respectievelijk Frankrijk, West-Duitsland en Groot-Brittannië groter of kleiner zijn dan in Nederland?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb al gezegd dat de Nederlandse bijdrage, vergeleken met
die van andere landen, aanzienlijk
moet worden genoemd. Het spijt mij
dat ik over een onvoldoende ontwikkeld computerbrain beschik om gedetailleerde gegevens op dit punt over te
leggen.
De heer Van Winkel (PPR): Mijnheer
de Voorzitter! Kunnen ingezetenen
van Zuid-Afrika die de Nederlandse
nationaliteit hebben door de Zuidafrikaanse regering worden opgeroepen
tot vervulling van militaire dienst?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! De mogelijkheid om Nederlandse staatsburgers te verplichten tot
vervulling van de militaire dienst is
aanwezig. Ik hoop dat van die mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Verwacht de Minister dat
de andere lid-staten van de EEG Nederland zullen volgen in zijn afwijzende houding ten aanzien van een erkenning van Transkei?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb reden om aan te nemen dat het standpunt, dat ik globaal
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heb aangeduid en dat nog niet is afgerond, bepaald niet een geïsoleerd Nederlands standpunt is.
De heer Voogd (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de Minister in ieder geval bevorderen dat de uitvoering van
het culturele verdrag met Zuid-Afrika
wordt bevroren casu quo sterk versoberd totdat in ieder geval de komende
nota inzake internationale culturele betrekkingen in deze Kamer is behandeld?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Opnieuw wordt een onderwerp aangesneden, waarover schriftelijke vragen van de heer Van der Spek
ter beantwoording liggen. Ik kan alleen
maar zeggen dat ik deze schriftelijke
vragen zo spoedig mogelijk zal beantwoorden. Als uitgangspuntvan het
Nederlandse beleid neem ik naast de
zeer kritische opstelling ten aanzien
van Zuid-Afrika de wenselijkheid, juist
waar Zuid-Afrika zich zo sterk van de
wereldopinie isoleert, om toch door
dat isolement heen te breken en mogelijkheden te scheppen om de kritiek
in Zuid-Afrika te laten doorklinken. Ik
vind, dat als het het cultureel verdrag
daartoe een bijdrage kan leveren men
wel zeer voorzichtig moet zijn om dan
tot bevriezing ervan, al of niet tijdelijk,
over te gaan.
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter. In hoeverre mag de Minister waarde hechten aan het oordeel
van vele Afrikaanse staten, daar in vele van die staten toch ook ernstige
stammentegenstellingen bestaan en
ernstig wordt gediscrimineerd en geen
politieke en godsdienstige vrijheid
voor de bevolking bestaat?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Ik bestrijd niet, dat in andere Afrikaanse staten ook op het punt
van de mensenrechten wel eens reden
tot zorg is, maar dat behoeft niet in de
weg te staan aan onze veroordeling
van wat in Zuid-Afrika geschiedt, waar
de meerderheid van de bevolking alle
politieke rechten wordt onthouden en
waar boven nog steeds ten enenmale
niet wordt begrepen, dat alleen op
basis van een oplossing, die voldoet aan de gelijkwaardigheid van zowel
blank als zwart nog een vreedzaam
samenleving mogelijk is.
Het is juist de dreiging van de catastrofe in zuidelijk Afrika die ons dwingt tot
een heel duidelijke standpuntbepaling.
De heer Van Leijenhorst (CHU): Mijnheer de Voorzitter! Aanhakende bij
een door de heer De Gaaij Fortman gestelde vraag, wil ik graag van de Minister vernemen, of hij van mening is dat
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de Regering nog enig recht heeft
Frankrijk eventueel te verzoeken geen
medewerking te verlenen aan de levering van materialen voor kernreactoren, nu de Regering zelf niet eens in
staat was een beslissing ter zake te nemen?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! In het algemeen ga ik ervan
uit, dat het in het verkeer tussen staten, zekertussen staten die zo nauw
samenwerken als de landen van de Europese Gemeenschap, mogelijk moet
zijn om tot een vrije uitwisseling van
gedachten te komen en tot een uitwisseling van argumenten vóór en tegen
een bepaalde kwestie.
Ik heb op de zoeven door mij aangeduide gronden in antwoord op een
desbetreffende vraag van de heer De
Gaaij Fortman gemeend te moeten
zeggen, dat het naar mijn oordeel in
dit geval geen zinvolle zaak zou zijn.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat ik de bijzondere commissie
voorde
a. Goedkeuring van
(1) het op 19 december 1966 te New
York tot stand gekomen Internationale
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Trb. 1969, 99, 1970, 52,
1975,60);
(2) het bij het onder (1) genoemde
Verdrag behorende, tezelfder tijd en
plaatse tot stand gekomen Facultatieve Protocol (Trb. 1969, 99, 1970, 52,
1975,60);
(3) het tezelfder tijd en plaatse tot
stand gekomen Internationale Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100,1975, 61);
b. houdende voorzieningen betreffende de oplegging en tenuitvoerlegging
van de doodstraf (13 932, R 1037) heb
benoemd.

Leijenhorst (CHU), Lückers-Bergmans
(KVP), De Vries (PvdA), De Gaaij Fortman (PPR) en Staneke (DS'70).

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Aanvulling van de regeling omtrent de betrekkelijke bevoegdheid in strafzaken (13 916).
De Voorzitter: Ik merk op dat in de derde alinea van het formulier van afkondiging in plaats van 'en strafbare feiten' gelezen moet worden 'van strafbare feiten'.
Het wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk
IV (Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken) van de
rijksbegroting voor het dienstjaar
1975 (Onafhankelijkheid van Suriname per 25 november 1975) (13 945).
Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van de
Brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over
de bouw van een kantorenflat in
Westraven te Utrecht (13 339, nr. 7).

D

Koning (VVD), Stoffelen (PvdA), De
Leeuw (CPN), Van Amelsvoort (KVP),
vacature BP, Van Mierlo (D'66), Rietkerk (VVD), Haas-Berger (PvdA), Aantjes (ARP), Geurtsen (VVD), Van der
Hek (PvdA), Du Chatinier (KVP), Van

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Op 3 juni heeft de vaste
Commissie voor Volkshuisvesting met
Minister Gruyters overlegd over het
TNO-rapport inzake de veiligheid van
Westraven. Daarover is ook een kamerstuk. Ik neem aan dat de brief van
de Minister van gisteren ook onder
hetzelfde nummer 13 339 zal worden
gerubriceerd. De Minister heeft op 3
juni toegezegd, het regeringsstandpunt zo mogelijk voor het zomerreces
aan ons mee te delen. Gisteren hebben wij een brief van de Minister ontvangen. Het is een brief, die geen beslissing bevat. Men kan zeggen, dat
deze toch een standpunt bevat, ledere
brief bevat in zekere zin een standpunt.
Naar mijn indruk is op 3 juni echter bedoeld, dat dan een beslissing zou worden genomen. De Minister deelt nu in

Tweede Kamer
24 juni 1976

Vragen
Commissies
Strafrecht
Kabinet voor Sur. en Ned.Ant. Zaken
Westraven

Deze commissie bestaat uit 17 leden,
elk met een plaatsvervanger, en is samengesteld als volgt:
Berkhouwer (VVD), Voogd (PvdA),
Wolff (CPN), Mommersteeg (KVP), Van
Rossum (SGP), Imkamp (D'66), Veerman (ARP), Roethof (PvdA), Scholten
(ARP), Kappeyne van de Coppello
(VVD), Ter Beek (PvdA), Van Zeil (KVP),
Kruisinga (CHU), Van Heel-Kasteel
(KVP), Patijn (PvdA), Van Winkel (PPR)
en Drees(DS'70).

zijn brief mee, het eindrapport van de
Commissie tot preventie van rampen
door gevaarlijke stoffen af te willen
wachten en nog te willen overleggen
met vier ambtgenoten, terwijl twee
van deze ambtgenoten ook nog overleg zullen plegen met ambtenaren, die
eventueel bij de verhuizing zijn betrokken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu niet
ingaan op de materiële aspecten van
dit gebouw betreffende de veiligheid
in verband met het in de buurt gelegen
tankpark. Ik wil slechts aan de Minister
vragen, of hij min of meer overeenkomstig hetgeen hij 3 juni heeft gezegd w i l toezeggen aan de Kamer, dat
hij ons zal inlichten over het eindrapport van de commissie tot preventie
van rampen, over zijn eigen conclusies
inzake het gebouw Westraven (en
eventueel inzake het verplaatsen van
een deel van het tankpark bij voorbeeld) en vooral dat hij de Kamer in de
gelegenheid wil stellen met de Minister te spreken voordat actie wordt ondernomen tot het betrekken van het
gebouw, dus voordat de verhuizing in
gang wordt gezet. Deze wens is door
mij en enige collega's geformuleerd in
een motie, die ik u hierbij graag overhandig, mijnheer de Voorzitter.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Drees,
Van der Lek, Rienks, Groensmit-van
der Kallen en Van der Heem-Wagemakers wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord het voornemen van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om - na ontvangst van
het eindrapport van de Commissie tot
preventie van rampen door gevaarlijke
stoffen - overleg te plegen met vier
ambtgenoten over het treffen van
voorzieningen voor de veiligheid van
het gebouw Westraven;
gehoord het voornemen van twee van
deze ambtgenoten o m overleg te plegen met de bij de verhuizing naar het
gebouw betrokken ambtenaren;
verzoekt de Minister om de Kamer in
kennis te stellen van het genoemde
eindrapport en van de inhoud van het
gevoerde overleg met de bij de verhuizing betrokken ambtenaren;
voorts om de Kamer in kennis te stellen van de voornemens van de Minister inzake voorzieningen ten behoeve
van de veiligheid en het te verwachten
effect daarvan, inclusief een uiteenzetting over de mogelijkheden tot verplaatsing van het tankpark;
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Voorzitter
en de Kamer in kennis te stellen van de
conclusies van de Minister;
verzoekt de Minister o m géén maatregelen inzake verhuizing van ambtenaren te nemen alvorens de Kamer in
de gelegenheid is geweest over de beslissing van de Minister met hem van
gedachten te wisselen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Nog één opmerking over de functie
van de rijksgebouwendienst. Het is
een hulpdienst waarvan wij ook een
actieve bijdrage verwachten op grond
van het preventieve rampenbeleid,
ook in zijn adviesfunctie. Die lacune
moet snel worden opgevuld.
Onze conclusie is dat er snel verder
moet worden gestudeerd. Als er nu
onvoldoende afgewogen beleid is,
moet er voorzichtig en met hoge veiligheidsnormen worden gerekend.

D

D

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Als één ding duidelijk is uit
het interimrapport van de commissie
preventie van rampen door gevaarlijke
stoffen is het de conclusie dat de voor
het kantoor-Westraven gekozen locatie weinig gelukkig is. Dat bevestigt de
mening dat dit gebouw daar niet had
moeten verrijzen. Bij de behandeling
van de Nota ongevallen en rampen in
deze Kamer hebben wij bepleit dat
mogelijke rampen in hun preventieve
bestrijding ook moeten leiden tot regels op het gebied van de ruimtelijke
ordening en de bouwvoorschriften.
Wij spreken over geluidszones ter willevan het milieubeleid, maar van een
zonering op basis van preventieve
rampenbestrijding merken wij nog
weinig. Wij wachten voorstellen in algermene zin van de Regering dan ook
met ongeduld af. Wij menen dat de Minister geen enkele definitieve beslissing mag nemen, voordat het preventieve rampenbeleid voor Westraven
tot een duidelijke stellingname heeft
geleid tegen de achtergrond van het te
ontwerpen preventieve algemene beleid. Eerst dan kan sprake zijn van
overleg over het betrekken van het gebouw. Het TNO-rapport gaat uit van
een maximale ramp. Van de aanvaardbaarheid en de kans van het voorkomen en de schade van minder forse
rampen, weten wij maar heel weinig.
Dat maant tot grote voorzichtigheid.
Zoals wij het nu zien, is verplaatsing
van het tankpark wenselijk. Het zou
echter ook een ander gebruik kunnen
krijgen. Het beleid moet erop gericht
zijn, het risico van grote en kleine rampen in de nabijheid van het kantoor te
verminderen, dan wel geheel uit te
bannen op grond van de te kiezen politieke normen.

Mevrouw Groensmit-Van der Kallen
(KVP): Mijnheer de Voorzitter! Ik mag
mijn opmerkingen maken mede namens de fracties van de ARP en de
CHU. Deze Minister is meestal gewend
duidelijke taal te gebruiken, opdat er
geen misverstanden tussen hem en de
Kamer zullen ontstaan. Deze, hiervoor
ons liggende brief wijkt echter duidelijk af van deze goede gewoonte. Zij is
niet alleen onvolledig, maar ook voor
meerdere interpretatie vatbaar.
Immers: Tijdens het mondeling
overleg van de Minister met de commissie-VRO van 3 juni jongstleden zegde de Minister toe te streven naar het
bekendmaken van het regeringsstandpunt over het verhuizen naar het
gebouw Westraven, vóór het zomerreces. Dit is mislukt. Wij kunnen althans
in deze brief geen regeringsstandpunt
vinden. Is het er soms wel en zo ja, wat
is het dan precies?
Weggelaten is voorts in deze brief
de toen eveneens door de Minister gedane toezegging dat er geen verhuizing van ambtenaren naar Westraven
zou plaatsvinden voordat het kabinetsbesluit genomen zou zijn en nadat de
Kamer hierover nog zou hebben gediscussieerd. Waarom is deze zo belangrijke toezegging niet in de brief vermeld? Wij stellen deze toezegging op
hoge prijs en zullen die graag hier
door de Minister herhaald zien. Voorts
zegde de Minister bij het mondeling
overleg toe zijn mening over het TNOrapport na grondige bestudering aan
de Kamer voor te leggen. Ook deze
toezegging vinden w i j niet duidelijk terug in de brief met de bijlage. Met de
bijlage bedoel ik hetgeen stond op de
achterkant van de gestencilde brief,
hetgeen in de witte stukken niet meer
terug is te vinden.
Wij hebben de vrees dat de ambtenaren met een kluitje in het riet zullen
worden gestuurd. Wij vragen ons af of
wij hen met zulk een veiligheidsrisico
kunnen opzadelen dat had kunnen
worden vermeden wanneer men op tijd
meer aandacht had besteed aan de bezwaarschriften van de bonden en ze

Ik pleit voor goed overleg met de betrokken ambtenaren over de rapporten
en over mogelijke stellingnames. Wij
herhalen dat omdat die inspraak nu
niet voldoende functioneert. Waarom
werkt de rijksgebouwendienst ook niet
als adviesorgaan voor de dienstconv
missies?
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niet zonder meer van de tafel had geveegd. Zij waarschuwden immers al
op 18 juli 1970, voordat Westraven in
aanbouw genomen werd. Daarna is
het TNO-rapport gekomen en ons toegezonden, waarin een vernietigend
oordeel staat over de veiligheid van de
1000 ambtenaren. In mei 1974 is men
pas met de bouw gestart, niet zoals
men zou verwachten wegens zorg
voor de veiligheid van de ambtenaren
of o m onderzoek te plegen naar een
andere plaats voor het gebouw, maar
omdat er gebrek aan geld was. Op
twee bestuursniveaus heeft men gefaald. Opeen aangewezen industrieterrein werd Westraven geplaatst via
een artikel-19-vergunning met alle gevolgen van dien. Een sprekend voorbeeld van het verkeerd toepassen van
een artikel-19-vergunning mijnheer
de Voorzitter.
Samenvattend willen wij de Minister
vragen - behalve uiteraard om beantwoording van de nu door ons gestelde
vragen - wederom toe te zeggen dat er
geen verhuizing zal plaatsvinden voordat de uiteindelijke beslissing is medegedeeld aan de Kamer en voordat er
een debat van de Kamer met de Minister over deze kabinetsbeslissing heeft
plaatsgehad.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Toen wij op 13 maart 1975
de kwestie-Westraven in de plenaire
vergadering aan de orde hadden, hebben wij het beleid van de Regering gesteund. Wij waren van mening dat er
geen onaanvaardbare risico's waren
met betrekking tot de scheepvaart op
het Amsterdam-Rijnkanaal, het verkeer op de rijksweg en het brandgevaar van het tankpark. Wij zijn die mening nog toegedaan, maar sindsdien
heeft zich een nieuw feit voorgedaan,
namelijk het explosiegevaar. Dat dit
gevaar reëel is, hebben de gebeurtenissen in Roosendaal duidelijk aangetoond. Wij tillen zwaar aan dat expolsiegevaar en wij zijn met name geschrokken van het effect dat een explosie zal hebben en de scherfwerking
van de ruiten in de kantoorruimten.
Daarbij zouden doden kunnen vallen.
Dat explosiegevaar wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van benzinetanks in dat park, namelijk 1/s deel van
de opslag en dan nog wel dat deel dat
het dichtst bij het gebouw gelegen is.
Zoals het risico nu blijkt te liggen vinden wij het nauwelijks aanvaardbaar.
Daar moet dus een goede oplossing
voor worden gevonden en wel snel.
Wat er precies zal moeten gebeuren,
zal nader moeten worden uitgewezen.
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De Beer
Wij zijn van mening dat ook TNO daarbij behoort te worden betrokken. In
een uiterste situatie zal dat deel, dat
benzineopslag is, helemaal moeten
verdwijnen. Wellicht zijn minder
vérgaande maatregelen voldoende,
maar dat zal moeten blijken. Ook die
uiterste consequentie moet naar onze
mening in de beschouwingen worden
meegenomen.
Wat de scherfwerking betreft, ben ik
van mening dat ook daarvoor een
voorziening moet worden getroffen. Ik
heb iets gehoord over een soort folie
die daartegen iets kan doen. Ik zou
graag van de Minister vernemen of die
mogelijkheid ook zal worden onderzocht.
Mijnheer de Voorzitter! Onze conclusie is dat wij sympathiek tegenover de
motie van de heer Drees staan. De
enige reden dat wij haar niet hebben
ondertekend is, dat wij de Minister de
gelegenheid wilden geven o m deze
toezegging te doen. Mocht hij dat niet
doen, dan zullen wij de motie zonder
enige aarzeling steunen.

D
De heer Van het Schip (CPN): Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden de ministeriële handelwijze rondom Westraven steeds meer afkeurenswaardig.
Het staat nu, aan de hand van het rapport van TNO toch wel vast dat dit gebouw niet als kantoorgebouw te gebruiken is zolang daarnaast die olieopslag, waaronder benzine of zelfs kerosine, staat. Ik zou graag van de Minister vernemen of er inderdaad ook
kerosine is opgeslagen. De conclusie
van het TNO bevestigt de bezwaren
die door de ambtenaren en hun organisaties reeds in januari 1969 bij gedeputeerde staten zijn ingebracht toen
de bestemming volgens de Wet of de
ruimtelijke ordening moest worden
vastgesteld. Die bezwaren werden ook
toen al genegeerd. Wat wij nu het
meest afkeuren is wel dat deze Minister voor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting telkens probeert die
foute beslissing - die conclusie komt
ook naar voren uit het rapport van der
commissie-rampen - goed te praten
en daarbij nog verder gaat door rapporten te fabriceren of te laten fabriceren die hij tegenover de rapporten van
TNO kan plaatsen.
De brief die hij nu heeft verzonden
vinden wij bedenkelijk, omdat men er
ook uit kan lezen dat de verhuizing bin
nenkort plaats zal vinden. Er zal overleg plaatsvinden met de ambtenaren
over de verhuizing maar er wordt niet
gesproken over overleg over eventu-
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ele maatregelen die zouden moeten
worden genomen. Wij zijn van mening
dat alle feiten die tot nu toe bekend zijn
geworden slechts tot twee conclusies
kunnen leiden: het gebouw wordt als
kantoor in gebruik genomen en het
tankpark wordt buiten dienst gesteld,
of het tankpark wordt gehandhaafd en
het gebouw krijgt een andere bestemming.
In verband met de eerste door ons
aangeduide oplossing wil ik erop w i j zen, dat ik nog steeds van deze Mnister
geen antwoord heb gekregen op de
vraag, wat nu de kosten zijn van de
verplaatsing van het tankpark. Bovendien wil ik daarbij een ander alternatief
onder de aandacht brengen, namelijk
het buiten dienst stellen van hettankpark, hetgeen helemaal niets zou behoeven te kosten. Dat roept de vraag
op: welke betekenis heeft het tankpark
nu wel te midden van alle tankparken
die er in ons land helaas zijn?

D
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de
Voorzitter! Het gebouw Westraven,
dat door de heer Drees nu opnieuw
aan de orde is gesteld, hebben wij indertijd zien verrijzen. Wij hebben ook
regelmatig kennis genomen van de
bezwaren die werden geuit tegen een
gebouw, te plaatsen in die omgeving
en wij hebben ook al die tijd niet kunnen begrijpen, dat de Minister, die verantwoordelijk is voor de huisvesting
en die ook aan ruimtelijke ordening
doet, tot op heden er helemaal mee akkoord is gegaan, dat daar een gebouw
werd geplaatst van 23 etages met de
bedoeling daarin kantoren en dus
mensen te huisvesten.
Wij willen hierover, nu dit punt aan
de orde is, graag wat duidelijkheid
hebben, want het TNO-rapport zegt inderdaad dat het te gevaarlijk is, al hebben wij TNO niet eens nodig om dat te
constateren. Ik vind het een heel onverstandig beleid van deze Minister,
dat hij tot nu toe geen maatregelen
heeft genomen en net gedaan heeft
alsof het heel gewoon is om zo'n gebouw van 23 etages daar neer te zetten, terwijl er al waarschuwingen waren toen het gebouw was verrezen tot
aan de 10de etage. Volgens ons, maar
ook volgens de gemiddelde burger en
zeker volgens degenen die er eventueel in gehuisvest moeten worden, was
het onverstandig om na die 10 etages
door te gaan. Vandaar dat wij hier
graag door deze Minister de vraag beantwoord willen zien, waarom men dit
gebouw daar heeft neergezet, terwijl
er zo ontzettend veel andere ruimte is,
in de tweede plaats waarom men het

Westraven

toch heeft gedaan met de aanwezigheid van een aantal tanks met brandstoffen in de buurt en in de derde
plaats, wat de leegstand kost per dag,
van dit millioenen kostende gebouw.

D
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Mijn antwoord kan zeer kort zijn.
Op 3 juni en ook daarna was het mijn
oprecht streven dat wij nog vóór het
reces een definitief regeringsstandpunt in deze zaak bekend zouden maken. Mevrouw Groensmit heeft gelijk
met haar opmerking, dat dit streven is
mislukt. In een zaak die niet zonder belang is, achtte ik het beter het overleg
met de naast-betrokken collega's, dat
uiteindelijk moet leiden tot een kabinetsbeslissing, pas te voeren nadat het
definitieve rapport van de Commissie
Preventie Rampen was verkregen. Dat
rapport wacht ik af. Evenals alle andere stukken zal ik ook dat rapport aan de
Kamer overleggen. Deze toezegging is
gedaan en er wordt geen enkele toezegging ingetrokken. Ook de toezegging om het regeringsstandpunt, wanneer dat is vastgesteld, onmiddellijk
aan de Kamer bekend te maken, zal ik
nakomen. Ik acht het niet anders dan rede
lijk, zoals de zaak nu gelopen is en gezien de belangstelling die de Kamer
hiervoor heeft, om toe te zeggen dat
verhuizing niet zal plaatsvinden voordat wij samen over de aangelegenheid
hebben gesproken aan de hand van de
bekendmaking van het regeringsstandpunt. Ik moet wel zeggen, dat
een eenvoudig telefoontje de heer
Drees ook deze informatie had kunnen
opleveren en dat wij ons dan veel tijd
hadden kunnen besparen. Het lijkt mij
goed om pas als het regeringsstandpunt bekend is en alle rapporten ter
beschikking zijn, hierover te discussiëren. Ik ga dan nu ook niet in op de materiële vragen die gesteld zijn. Dat zal
ik dan bij die gelegenheid doen.

D
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de
eerste helft van zijn antwoord. Ik ben
er erkentelijk voor, dat hij zijn toezegging nog eens uitdrukkelijk bevestigt.
Ik wil mede namens de mede-ondertekenaars van de motie zeggen dat de
motie niet in stemming behoeft te
worden gebracht, omdat de Minister
de motie materieel heeft overgenomen.
De tweede opmerking van de Minister neem ik hem niet in dank af. Hij
zegt, dat een eenvoudig telefoontje
voldoende zou zijn geweest. De brief
van de Minister, die gisteren is geko-
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Drees
men, is onduideljk. Dat is ook opgemerkt door mevrouw Groensmit en
door verschillende anderen.
Minister Gruijters: Wat is er dan onduidelijk in die brief?
De heer Drees (DS'70): Het feit dat
niets herhaald wordt over informatie
van de Kamer over het eindrapport
Minister Gruijters: Ik moet zeggen dat
ik dan nu begrijp - en dan heb ik u
blijkbaar overschat - dat ik, om begrepen te worden, mijzelf voortdurend
moet herhalen. Een keer gezegd moet
voldoende zijn.
De heer Drees (DS'70): Het komt door
het woord 'standpunt' dat zowel kan
inhouden een besluit als een min of
meer arrogante mening, zoals misschien ook uit deze woorden van de
Minister sprak, namelijk: nu heb ik iets
medegedeeld en nu ga ik overleggen,
ik ga overleggen dit en dat. Dit kan volledig gelezen worden als: ik ga in het
zomerreces deze knopen doorhakken;
de Kamer moet dan zelf maar weten
dat zij op reces is, dat is haar eigen
schuld, maar ik handel het af. Het is
een heel onduidelijke en vage brief.
Het is een zaak die hier sterk de aandacht heeft. De zaak is op 3 juni in de
commissie behandeld. Ik meen dat het
goed is, dat ook plenair volkomen duidelijk wordt, hoe de zaken staan en
hoe de afspraken van de Minister met
de Kamer zijn. Maar goed, voor de eerste helft van de toezegging van de Minister ben ik erkentelijk en de motie is
hierbij ingetrokken.
De Voorzitter: Aangezien de motieDrees c.s. over de verhuizing van
ambtenaren naar Westraven (13 339,
nr. 8) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

D
Minister Gruijters: Ik begrijp nu eindelijk waar het allemaal om begonnen
was. De heer Drees verdenkt er mij van
- e n misschien met mij enige collega's
- dat wij van het reces wilden gebruik
maken om een overval te plegen. Nu,
in mijn vak zeggen ze dan: zo de waard
is vertrouwt hij zijn gasten. Ik dank u
wel!
De heer Roethof (PvdA): Het zou niet
de eerste keer zijn, dat u in deze zaken
de Kamer voor voldongen feiten stelt.

den, omdat er al 10 verdiepingen stonden. Daarover hebben wij uitvoerige
discussies gehad. Er zijn al vragen
over deze zaak gesteld in 1970.
Minister Gruijters: Maar dat is niet de
strekking van mijn opmerking geweest. Ik kan op een gegeven moment
best wel zeggen dat iets wat de Kamer
wil niet kan, maar de heer Drees betoogt, dat ik van het reces gebruik zou
willen maken om gedane toezeggingen in te trekken zonder dit eerst mee
te delen. Daar gaat het o m .
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken
met betrekking tot Westraven (13 339,
nrs. 4 t/m 7) voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van de
ontwerpen van Rijkswet:
Uitvoering van de op 7 juni 1968 te
Londen tot stand gekomen Europese
Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands
recht (Trb. 1968,142) (13 745);
Goedkeuring van de op 7 juni 1968
te Londen gesloten Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van
inlichtingen over buitenlands recht
(Trb. 1968,142) (13 746, R 1012);
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband
met de op 7 juni 1968 te Londen tot
stand gekomen Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht
(13 747).
De Voorzitter: Ik merk op, dat in de
eerste alinea van het formulier van afkondiging van de wetsontwerpen
13 745 en 13 747 na 'gratie Gods en in
de vierde alinea na 'Zo is het' telkens
een komma moet worden geplaatst.
Deze verbeteringen zullen worden
aangebracht.
De wetsontwerpen worden, na goedkeuring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

Hierbij zijn tevens aan de orde:
Verslag betreffende de uitwerking
en de toepassing van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie over 1974
(13 498);
Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken ten geleide van het Rapport van de Adviescommissie Europese Unie (13 426);
motie-Patijn over ontwikkeling van
de Europese Gemeenschap (13 426,
nr. 5);
motie-Waltmans over vergroting
van de invloed van het EuropeseParlement op de samenstelling en de werkwijze van de commissie (13 426, nr. 6);
gewijzigde motie-Patijn over rol van
de Europese Raad en de Raad van Ministers(13 426, nr. 9);
gewijzigde motie-Patijn over het verlenen van volledige parlementaire bevoegdheden aan het Europese Parlement (13 426, nr. 10).
De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden
de moties voldoende ondersteund.

D
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zou u een dilemma willen
voorleggen waarvoor de Staatssecretaris en ik ons geplaatst zien.
De behandeling van de vragen heeft
meer tijd gevergd dan wij hebben verondersteld. Het is vrijwel zeker, dat de
behandeling van het wetsontwerp c a .
anderhalf a twee uur in beslag zal nemen.
Voorts staat Staatssecretaris Brinkhorst voor de verplichting - t e zamen
met Staatssecretaris Mertens, die in
dit geval beiden de Nederlandse Regering vertegenwoordigen - om uiterlijk
15.00 uur in Luxemburg te zijn voor de
tripartite Europese conferentie. Ik
vrees daarom, dat hij niet tot eind van
de behandeling in de Kamer aanwezig
kan zijn. Ik zou daarom willen verzoeken, het agendapunt af te voeren en
voor de behandeling ervan een nader
tijdstip vast te stellen, na het reces.

D

De heer Roethof (PvdA): U hebt zich
er destijds ook al op beroepen dat de
zaak niet meer teruggedraaid kon wor-

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Goedkeuring van het op
22 juli 1975 te Brussel tot stand geko
men verdrag houdende wijziging van
een aantal financiële bepalingen van
de Verdragen tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen en van
het Verdrag tot instelling van één
Raad en één Commissie welke de Eu
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Minister Gruijters: Dat wens ik toegelicht te horen.

ropese Gemeenschappen gemeen
hebben (13 817).

De heer Notenboom (KVP), voorzitter
van de bijzondere commissie: Mijnheer de Voorzitter! Het parlement was
gereed om dit wetsontwerp te behandelen. Met medewerking van de Eerste
Kamer zou het mogelijk zijn geweest,
vóór het zomerreces tot ratificatie te
komen. Nederland zou hiermee een
van de eerste landen zijn geweest die
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Notenboom
tot ratificatie waren overgegaan, een
zaak, waar de Nederlandse Regering
recht op had.
Nu van de zijde van de Regering om
uitstel van de behandeling wordt verzocht, om heel begrijpelijke redenen,
meen ik - dit is de unanie meningvan
degenen uit de commissie die ik heb
kunnen raadplegen - dat aan dit verzoek moet worden voldaan, al is het
jammer. Ik zou u daarom willen verzoeken, het punt zo snel mogelijk na
het reces op de agenda der Kamer te
doen opnemen.

D
Deheer Berkhouwer (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik begrijp dat aan het
verzoek van de Regering zal worden
voldaan, maar het moet mij toch van
het hart dat dit een bijzonder betreurenswaardige gang van zaken is. Wat
in Europa gebeurt of niet gebeurt komt
in hoofdzaak tot ons via de media. De
Europese Gemeenschap kraakt in haar
voegen en staat op het punt....Vult u
maar in, mijnheer de Voorzitter. Op het
ogenblik hebben wij dringend behoefte aan een openbare politieke discussie over de situatie in Europa. Wij hebben een mislukte topconferentie in
Luxemburg gehad, wij gaan verdeeld
naar Portorico, de voortzetting van
Rambouillet; kortom, er is van alles
aan de hand. Dat had vandaag bediscussieerd moeten worden. Het gaat
om de situatie in de Negen. Ik kan mij
niet voorstellen dat het debat daarover
pas in september of oktober zal worden gehouden. De heer Minister van
Buitenlandse Zaken wordt voorzitter
van de raad van ministers. Wij lezen
daarover geweldige dingen. Gezegd
wordt: Wij zullen die voorzittershamer
nu wel eens even hanteren. Er moet
een nieuwe commissie worden benoemd. Daarover doen allerlei verhalen de ronde. Toch zal het lang duren,
eer wij over die zaken zullen spreken.
Wat de Europese zaken betreft, gaan
wij dus eerst rustig slapen, terwijl er in
Europa van alles gebeurt zonder enigerlei parlementaire controle. De Conseil Europeen komt binnenkort bijeen.
Wat weten wij van het doen en laten?
Waar wordt verantwoording over die
zaak afgelegd?
Nogmaals, ik betreur de situatie in
hoge mate. Het feit, dat de Staatssecretaris om een uur of drie in
Luxemburg moet zijn voor het tripartite overleg is voor mij niet doorslaggevend. Laat mijnheer Mertens dan maar
beginnen. De heer Brinkhorst kan wel
wat later komen. Vliegtuigen en andere verbindingsmiddelen zijn er ge-

Tweede Kamer
24juni 1976

noeg! Nogmaals, mijnheer de Voorzitter, ik vind het hoogst betreurenswaardig. Het is een wantoestand.
De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Als ik het woord niet
vraag, is dat niet omdat er niets te zeggen zou zijn, op de woorden van de
heer Berkhouwer maar omdat bij
voortzetting van deze discussie de
Staatssecretaris sowieso te laat zal komen.
De heer Berkhouwer (VVD): Laat hij
maar te laat komen! Het gaat erom,
dat wij als parlement niet te laat komen.
De Voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig het advies van de Regering en
de voorzitter van de bijzondere commissie tot uitstel van de behandeling
van het wetsontwerp te beslissen.
Daartoe wordt besloten.
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zeg de Kamer dank voor
dit besluit, dat de Regering uit een
moeilijk dilemma helpt. Anderzijds begrijp ik de wens van de heer Berkhouwer. Daarom verklaar ik mij gaarne bereid om zo snel mogelijk na de Europese Raad in de vaste Commissie voor
Buitenlandse Zaken te verschijnen, bij
voorbeeld in de week van 20 juli.
De heer Berkhouwer (VVD): Daar hebben wij niets aan. Wij moeten een politieke openbare discussie hebben over
de situatie in Europa.
De heer Voogd (PvdA): U had toch een
interpellatie kunnen aanvragen!
De vergadering wordt te 13.40 uur geschorst en te 14.35 uur hervat.
Voorzitter: Joekes.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat de bijzondere commissie
voor de Economische Structuurnota
(13 955) tot haar voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter heeft benoemd
de leden Van Houwelingen en Wierenga.
Ook deel ik aan de Kamer mee, dat
de bijzondere commissie voor de Wet
op de Vermogensaanwasdeling
(13 965) tot haar voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter heeft benoemd
te leden De Gaaij Fortman en Van
Amelsvoort.
Tenslotte deel ik aan de Kamer mede, dat de bijzondere commissie voor
de wetsontwerpen tot Goedkeuring
van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten
(13 932, R 1037) tot haar voorzitter,
respectievelijk ondervoorzitter heeft
benoemd de leden Ter Beek en Van
Zeil.

Europese Gemeenschappen
Commissies
Raming

Op verzoek van de Commissie voor
Onderwijs en Wetenschappen stel ik
nader voor de behandeling van de Nota Studiefinanciering (12 778) - omdat
de voorbereiding niet tijdig zal zijn voltooid - om te wisselen met de behandeling van de Nota Naar een structuur
voor de ontwikkeling en vernieuwing
van het primair en secundair onderwijs (13 432).
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van de
Raming der voor de Tweede Kamer in
1977 benodigde uitgaven (13 949).
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
DeheerTilanus (CHU): Mijnheer de
Voorzitter! Namens de fracties van
ARP, KVPen CHU wil ik graag enkele
opmerkingen maken over de Raming
van de Tweede Kamer voor 1977.
Wij allen ervaren hoezeer het pakket
van werkzaamheden dat door de leden
moet worden verricht explosief toeneemt. Dat heeft ook zijn doorwerking
naar de medewerkers van de leden, de
fractiebureaus, de griffiers en allen die
in de ondersteunende diensten van
het Kamerbed rijf werkzaam zijn.
Daaruit zou men de gevolgtrekking
kunnen maken dat de assistentie van
de leden en de fractiesecretariaten
zouden moeten worden uitgebreid.
Een aantal leden van onze fracties zijn
die mening ook toegedaan. Zij willen
die uitbreiding echter geleidelijk doen
plaatsvinden en daarom hebben zij
een amendement ingediend om het
bedrag voor de zogenaamde bikkrachten met eenzesde te verhogen,
zodat ieder lid tweederde, in plaats
van een halve kracht ter beschikking
kan krijgen. Een deel van onze fracties
wenst eveneens een bescheiden versterking van de fractiebureaus. Zij hebben daartoe een amendement ingediend.
Weer andere leden, waartoe ik mijzelf reken, achten het onjuist op dit
moment, waarop wij bezig zijn met geweldige bezuinigingen, over te gaan
tot uitbreiding van bik-krachten of fractiebureaus. Zij volgen het voorstel van
het Presidium.
Voor alle duidelijkheid wil ik er nog
bij zeggen dat alle leden van onze fracties bezwaar hebben tegen uitbreiding
tot een volledige bik-kracht per lid. Ik
zou trouwens ook niet weten waar zij
een plaats in deze gebouwen zouden
moeten vinden.
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Tilanus
Ook met de uitbreiding van de personeelsformatie van de Kamer zelf
moet, naar ons oordeel, grote terughoudendheid betracht worden. Wij
vrezen dat de Wet van Parkinson, die
voor administratieve organisaties
geldt, voor parlementen dubbel geldt,
gelet op de ervaringen van het Europees Parlement.
Wij vrezen dat hier zoiets gaande is
met het PARAC, gezien de voorgestelde verdubbeling van functionarissen.
Wil het Presidium ons nog eens heel
duidelijk maken dat dat nodig is? Men
kan redeneren dat onze informatieverwerking de wassende stroom niet kan
bijhouden, dat automatisering van de
informatiestroom snelle reproductie
mogelijk zal maken, dat hierdoor minder tijdrovend zoekwerk, ook van de
fractiemedewerkers, noodzakelijk zal
zijn en dat men de studie over de wenselijkheid van de automatisering, nu
die eenmaal begonnen is, beter maar
zo snel mogelijk kan afmaken. Dat is
allemaal juist, maar dat verklaart nog
niet dat er vier functionarissen bij
moeten komen. Wij willen het onderzoek laten doorgaan en het systeem
niet ontkrachten door op een mannetje
te beknibbelen, maar wij horen wel
graag de argumentatie daarvoor.
In dit kader past ook een opmerking
over de aanstelling van een
plaatsvervangend directeur der
diensten. Uit de gewisselde
stukken blijkt dat sommigen onzer
daar aarzelingen over hebben. Ik herinner eraan dat de commissie huisvesting Tweede Kamer heeft voorgesteld,
een speciale functionaris aan tetrekken ten dienste van de nog in te stellen
bouwbegeleidingscommissie. Wanneer kan die commissie overigens
worden ingesteld? Uit persoonlijke ervaring weet ik dat de werkzaamheden
voor de voorbereiding van de nieuwbouw nu al veel tijd en aandacht van
de directeur vragen. Ook hier geldt dat
met passen en meten de meeste tijd
wordt versleten. Juist in de voorbereidingsfase zijn vele besprekingen nodig
met toekomstige gebruikers en allerlei
instanties. Daarom willen wij het voorstel van het Presidium op dit punt als
noodzakelijk aanmerken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet
nalaten, te vragen hoe het met het parkeervraagstuk staat. Telkens blijkt er
toch weer te weinig ruimte te zijn. Op
niet-vergaderdagen ondervinden wij
steeds moeilijkheden. Dat zal zeker het
geval zijn op niet-vergaderdagen waarop er toch veel leden in het kamergebouw moeten zijn, zoals in de periode
vóór de behandeling van de Troonrede
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en de miljoenennota. Is daar in overleg
met het gemeentebestuur van Den
Haag niet een goede oplossing voor te
vinden?
Tot slot wil ik namens de fracties van
de KVP, de ARP en de CHU mijn dank
en waardering uitspreken aan het
adres van het Presidium voor de wijze,
waarop dit steeds het functioneren
van de Kamer en van de ondersteunende diensten bevordert en de belangen daarvan behartigt.

D
De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer
de Voorzitter! Nu de bewindslieden
van Buitenlandse Zaken waarschijnlijk
per helicopter naar het buitenland zijn
vertrokken, behoeven wij misschien
iets minder in sneltreinvaart te spreken dan de afspraak was. Ik zal desondanks proberen te sprinten en zal daarom maareen viertal onderwerpen aan
de orde stellen.
In de eerste plaats wil ik spreken
over het restaurant van de Tweede Kamer. De antwoorden van het Presidium op de door mij gestelde vragen zijn
over het algemeen niet erg tot tevredenheid stemmend en sluiten eigenlijk
ook niet helemaal aan op de vragen
zoals die door mij gesteld zijn. Ik doel
voornamelijk op Binnenhof 5. Ik blijf
van mening dat de sluiting van het
buffet op Binnenhof 5 's avonds en de
daarmee gepaard gaande plaatsing van
koffieautomaten niet nuttig, niet noodzakelijk en niet kostenbesparend zullen zijn. In de toelichting van het Presidium heb ik ook geen argumenten gelezen die deze stelling weerleggen. In
ieder geval wil ik wel zeggen, dat naar
de geldomzet gemeten de omzet aanzienlijk zal worden verlaagd door de
plaatsing van de koffieautomaten. Er
is nu één koffieautomaat. Zes leden
die zes koppen koffie per dag drinken
leveren op het ogenblik een omzet van
f 3780 per jaar op, omdat een kop koffief 1,25 kost, terwijl de koffie uit de
automaat een kwartje kost. De omzet
vermindert dan dus met enkele duizenden guldens. Voor alle mensen die
daar zijn gehuisvest zou dit alleen al
op de koffie een omzetverlaging van
een f 50.000 per jaar kunnen veroorzaken. Dat vergroot het exploitatietekort
van het restaurant nog meer. Ik krijg
graag een duidelijke motivering van
het Presidium waarom het hiertoe wil
besluiten. Ondanks de vorig jaar gemaakte afspraken zijn de koffieautomaten overigens nog niet geplaatst.
Een tweede opmerking in verband
met het restaurant betreft de functieverzwaring van de directeur der diensten. Gesteld wordt dat in verband met
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het feit dat de stichting als zodanig
wordt opgeheven en het restaurant als
dienst wordt gebracht onder de directeur der diensten het pakket van de directeur der diensten wordt verzwaard.
Er wordt een zeer summiere toelichting gegeven. Kan een nadere o m schrijving van het takenpakket worden
gegeven? Kan ook een taakomschrijving van de plaatsvervangend directeur
worden gegeven?
Ik heb al iets gezegd over de omzetvergroting. Er is verleden jaar een aanzienlijke prijsverhoging van 20% doorgevoerd. Gelukkig geldt dit niet voor
het gehele land. De argumentatie van
de zijde van het Presidium vind ik niet
erg sterk. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag wordt op pagina 2
gesteld: ' De inmiddels ingevoerde
maaltijdvergoedingsregeling voor het
personeel beoogt onder andere voor
de spanning tussen de inkomenspositie van de betrokkenen en de prijzen in
het kamerrestaurant een oplossing te
bieden.'. Die passage is mij niet duidelijk. Kan hierop een nadere toelichting
worden gegeven? Is de maaltijdvergoeding alleen bestemd voor het gebruik van maaltijden in het kamerrestaurant of kan men de maaltijden ook
buitenshuis gebruiken?
Bij een personeelsbestand van een
kleine 200 leden bedraagt de maaltijdvergoeding f 261.000 per jaar. Kan
hierop nadere toelichting worden gegeven? Het komt neer op ongeveer
f 1300 per personeelslid per jaar. De
massamedia stellen wel eens, dat de
tekorten op het restaurant worden veroorzaaktdoorde kamerleden; zij beschouwen dit als een verkapte subsidie. Vanwege de hoge prijzen in het
kamerrestaurant wordt ertoe bijgedragen, dat de tekorten kunnen worden
gedrukt.
Ik wil het stichtingsbestuur, dat thans
zal worden geliquideerd, uitdrukkelijk
dank zeggen. Als ik het goed heb gelezen, zal het in de vorm van een commissie weer terugkeren.
Mijnheer de Voorzitter! Een tweede
punt betreft het PARAC. In het voorlopig verslag heb ik al laten merken, dat
onze fractie erg ambivalent staat
tegenover het ontwikkelen van opzetten van PARAC. In voorgaande jaren is
inderdaad ten principale het besluit
genomen voor het maken van die studie. Het ontwikkelen van een plan was
daarbij inbegrepen. Dat betekent, dat
het studieproject moet worden afgemaakt en dat daarna de Kamer zal dienen te beslissen, wat er dan aan de
hand van de beschikbare gegevens
verder zal moeten gebeuren. De kosten van dit studie-object bedragen
ruim f 2 min. Het gaat dan alleen om
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Verwoert
de personeelskosten. Indien de Kamer
te zijner tijd positief zou beslissen tot
ingebruikneming van PARAC, moeten
de jaarlijkse kosten worden geraamd
op f 2 a f 2,5 m i n . Ik baseer dit bedrag
op de gegevens uit het beknopte verslag van de bijeenkomst te Rome van
november 1973. Onze ambivalentie
berust op drie gronden. In de eerste
plaats vragen w i j ons af, of het centrum inderdaad zal bijdragen aan het
beter kunnen uitoefenen van de controlerende functie van het parlement.
Indien deze vraag positief wordt beantwoord, en inderdaad besloten zal
worden tot het oprichten van een bureau, kunnen wij dan te zijner tijd alleen maar iets anders doen dan ja zeggen? Is neen zeggen dan niet uitgesloten, gezien de grote bedragen, die dan
al in het project zijn geïnvesteerd? In
de derde plaats denk ik aan de brief
van 6 februari 1976 van de Minister
van Binnenlandse Zaken betreffende
de posterioriteiten. De bezuinigingen
welke de Minister voorstelt, voor wat
de Tweede Kamer betreft, komen in
het kort neer op f 3,2 m i n . voor de jaren 1977/1980. Verder wordt vermeld
dat na overleg met het Presidium en
de fractievoorzitters op 7 april is geantwoord dat dit niet goed mogelijk lijkt
en dat in de afgelopen jaren tussen het
Presidium en het departement geen
enkel contact is geweest over meerjarenramingen of afspraken, zodat dan
ook, wat het aandeel van de Kamer betreft, deze ramingen geheel voor rekening van de Minister kwamen.Desalniettemin betekent het oprichten van
het PARAC alleen al een uitgave van
ruim f 2 min. per jaar extra. Onze
fractie vraagt zich af of niet beter nu
een beslissing kan worden genomen
over de pre- of posterioriteit van dit centrum en de uitgaven, die daarmee samenhangen. Als het centrum opgericht wordt, kan het van invloed zijn op
de personeelsomvang van de documentatieafdeling van de bibliotheek of
van het archief. Wij zijn van mening,
dat wij geen beslissingen moeten uitstellen en dat wij beslissingen ook niet
constant vooruit moeten schuiven. Wij
zouden het bijzonder op prijs stellen,
als het Presidium op korte termijn een
onderzoek zou laten instellen o m te
bezien of wij tot deze oprichting moeten overgaan - ik denk aan een termijn
binnen een jaar - waarbij de resultaten
zo snel mogelijk aan de Kamer werden
meegedeeld, zodat wij tot besluitvorming kunnen komen.
Ik wil nu reeds zeggen, dat wij de
verhoging van het budget van het
PARAC - de uitbreiding van het perso-
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neel en het onderzoek - te hoog vinden. Collega Evenhuis en ik hebben ter
zake een amendement ingediend.
Bekend is dat wij enige tijd geleden
bij de behandeling van wetsontwerp
13 539 een discussie hebben gehad
over de reiskostenvergoeding. Wij
waren van mening dat in de reiskosten
naast de vervoerskosten o.a. ook de
parkeerkosten begrepen zouden moeten zijn. Toen daaraan geen gevolg
werd gegeven, is dat mede een reden
geweest voor ons o m tegen het wetsontwerp te stemmen. Collega Franssen deed toen de suggestie om deze
zaak bij de raming der Kamer aan de
orde te stellen. Ik heb bekeken of dit
mogelijk is. Het bleek mij dat het niet
mogelijk is, want wij hebben het vandaag over de raming der uitgaven der
Kamer en niet over de inkomsten der
Kamer. Ik wil thans slechts meedelen,
dat wij bij de behandeling van de rijksbegroting-1977 bij hoofdstuk II een
amendement zullen indienen, beogende de middelen met ongeveer
f 200.000 te verhogen. Dat betreft dan
afdeling I, Staten-Generaal, artikel 3,
code 000.1640, algemene ontvangsten.
Dat bedrag is dan gebaseerd op de gemiddelde parkeer- en bewakingskosten
In het voorlopig verslag hebben wij
al onze vreugde uitgesproken over het
steeds beter functioneren van de afdeling Voorlichting. Deze afdeling verzorgt o o k d e public relations. Ik ben blij
te hebben gelezen dat het Presidium
althans in grote lijnen achter de gedachten staat, zoals neergelegd in de
nota. Mijn voorkeur gaat uit naar het
opvoeren van een p.m.-post. Wellicht
dat er straks nog mogelijkheden zijn te
vinden.
Mij is opgevallen dat de voorzitter
van het Presidium - ik weet niet of hij
dat heeft gedaan als voorzitter van het
Presidium - de Troonrede toegankelijk
heeft gemaakt voor het Nederlandse
publiek. Ik vind dit een zeer goed streven, dat in het algemeen zeer goed is
gevallen. Ik meen dat mede dank zij
mijn fractievoorzitter Drees tegenwoordig ook het Binnenhof toegankelijk is voor het publiek. Het blik is weg.
Het beeld, dat er op het ogenblik te
zien is, is veel aantrekkelijker dan dat
met de aanwezigheid van dat blik. Bovendien is de entree van Binnenhof la
en Ib helemaal aangepast aan deze
tijd. Nu doet de vreemde situatie zich
voor, dat w i j de bezoekers van dit huis
de toegang via het Binnenhof weigeren. Vroeger hadden grote villa's twee
ingangen. De een was voor de bewoners en de bezoekers en de ander was
voor leveranciers, wat duidelijk werd
gemaakt met een bordje waarop
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stond: Leveranciers achterom. Hier
gebeurt eigenlijk zo'n beetje hetzelfde.
De bezoekers moeten via een grote
omweg langs gebouwen en geparkeerde auto's door de achterdeur naar
binnen. Wij vinden dat deze situatie
moet worden veranderd. Hofcingel 2
zou voor de bezoekers moeten worden
gesloten. De bezoekers zouden via IA
en IB moeten kunnen binnenkomen.
Dat lijkt mij een goede entree. Ik geloof
dat deze verandering niet veel kosten
met zich zou brengen. De kamer waar
wij op het ogenblik onze jassen plegen
neer te hangen, zou kunnen worden
ingericht als wachtkamer voor de bezoekers. De andere wachtkamer zou
dan eventueel kunnen worden gebruikt voor het neerhangen van onze
jassen. Wij scheppen hiermee een situatie, dat iedereen die in dit huis
werkt of op bezoek komt via dezelfde
ingang kan binnenkomen.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het is aan mij om namens
onze fractie het woord via u tot het
Presidium te richten. Het is niet zonder
schroom dat ik dit bij dezen doe.
Wat onze fractie betreft, zal de bijdrage die wij aan dit debat leveren mede in het teken staan van mogelijke beperking van de stijging van de uitgaven, ofwel in het kader van wat in kabinetstermen posterioriteiten worden
genoemd. Met het woord 'mogelijke'
bedoel ik afremming van de uitgavenstijging en eventueel ombuiging van
het beleid waar dat zonder al te zeer de
voortgang van de werkzaamheden te
belemmeren of zonder het niet nakomen van verplichtingen kan gebeuren.
Hoewel het naar de mening van
sommigen het voor de Kamer moeilijk
zal zijn posterioriteiten aan te wijzen,
juist omdat zij de volksvertegenwoordiging en medewetgever en controleur van het regeringsbeleid is, achten
wij het toch noodzakelijk dat ook de
Kamer haar uitgaven kritisch beziet.
Bovendien behoeft dit kritisch bezien
niet alleen te worden beschouwd tegen de achtergrond van de feitelijke financiële situatie van 's landsfinanciën, maar ook de prioriteiten en de urgentie daarvan moeten op zich zelf
worden gewogen. Zij mogen ook worden bezien tegen de ontwikkeling van
het uitgavenbeleid in de personele en
in de materiële sfeer, zoals dat in de afgelopen jaren is geweest. Zo kan een
uitbreiding van de personeelsformatie,
met tien personen in de raming voor
1977 begroot terwijl dit het vorige jaar
bij voorbeeld drie vaste en drie tijdelijke medewerkers betrof, enig opzien
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Evenhuis
wekken. Dat lijkt een wat tegendraadse
ontwikkeling.
Ik wil in dit verband over de formatie
nog twee vragen van meer informatieveaard stellen. Het vorige jaar werd de
formatie voor 1976 geraamd op 146
personen. Nu komen wij in de raming
149 personen over hetzelfde jaar 1976
tegen. Betekent dit dat de drie tijdelijke
werkkrachten op de afdeling registers
en de handelingen inmiddels in vaste
dienst zijn getreden en nu in de bestaande formatie voor 1976 zijn opgenomen? Hetzelfde geldt eigenlijk voor
de stenografische dienst. Het vorige
jaar werden geraamd voor 1976 32
personen en nu komen wij in de feitelijke formatie voor 1976 36 personen
tegen. De gemengde commissie van
toezicht heeft een uitbreiding geadviseerd en dat advies is blijkbaar uitgevoerd volgens de brief die wij nu
hebben. Waarom was dat dan niet in
de oorspronkelijke formatie voor 1976
opgenomen?
Om mijn opmerkingen over de uitgavenproblematiek niet enkel bij
woorden te laten, zal ik inhoudelijk wat
concreter worden. Allereerst wil ik iets
zeggen over het parlementaire automatische informatiecentrum, in een
begrijpelijke term PARAC geheten. Na
kennisneming van de diverse informaties en na verdere overweging heeft
mijn fractie grote bezwaren tegen de
ontwikkelingen, zoals die nu bij het
PARAC in het verschiet liggen. Deze
bezwaren concretiseren zich in het
door onze fractie toch afwijzen van de
voorstellen van het Presidium om het
aantal formatieplaatsen opnieuw en
nu met vier personen uit te breiden,
om het aantal, onder het voorbehoud,
dat het Presidium overigens maakt, in
een jaar tijd te verdubbelen. Het standpunt van onze fractie vraagt uiteraard
om een nadere verduidelijking. Ik zal
haar ook geven.
Verleden jaar augustus heeft pas de
eerste aanstelling in PARAC-verband
plaatsgevonden. De mensen, die dit
jaar worden aangesteld, moeten hun
werkzaamheden nog beginnen of zijn
zelfs nog niet aangesteld. Alleen al
daarom zal het nuttig zijn eerst wat ervaring op te doen met deze functionarissen omdat hun eerste taak zal zijn
door studie een antwoord te vinden op
de vraag, of het zin heeft het PARAC
überhaupt op te richten. De overweging, dat een gezamenlijke aanpak met
de departementen tot de mogelijkheden kan behoren, is misschien aanwezig, maar niet al te overtuigend. Immers, een totaal systeem is, ondanks
een integrale aanpak in PARAC-ver-
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band, niet mogelijk en kan naar mijn
idee onvolledig zijn. Bovendien zal een
passering van de aanpak van die opzet
ook nodig zijn. Gemakshalve verwijs ik
naar de brief, die hierover voor ons ter
inzage heeft gelegen.
Als het werk onvolledig zal zijn,
komt ook de vraag op, in welke mate
dit consequenties kan hebben voor de
volledigheid van de informatie, die
moet worden verzameld. U zult begrijpen, dat dat een probleem op zichzelf
is. De vraag is bovendien, of op een
gegeven moment het aantal functionarissen, als die brede opzet wordt gekozen, niet opnieuw zal moeten worden
uitgebreid om verdere voorstudies te
verrichten. Verleden jaar heette het
immers in de Handelingen: 'Een
groepje van vier mensen zal enkele jaren nodig hebben om tot een voldragen voorstel te komen.'.
Wat het fatale tijdsbestek van een
studieperiode van drie jaar betreft,
hebben wij eveneens twijfels. Wij erkennen dat er een onderling verband
tussen de verschillende gegevens bestaat, maar dat buiten een periode van
drie jaar het verband verloren zou
gaan, is betrekkelijk. Ook al is de tijdsfactor soms essentieel - dat geldt zeker voor bepaalde soorten wetenschappelijk onderzoek en voor bepaalde geprononceerde technologieën het verband wordt juist bepaald door
de aard van de gevraagde gegevens.
Zeker geldt dit laatste voor parlementaire werkzaamheden en gegevens,
omdat dat verband juist vaak wordt
bepaald door gegevens, die zich uitstrekken over een veel langere periode
dan bij voorbeeld driejaar.
Voordat de Kamer werkelijk beslist
over de vraag, of het PARAC er moet
komen, achten wij het noodzakelijk dat
de formaties niet op voorhand te sterk
worden aangezet. Wij doen daarom
van onze kant het dringende verzoek
om wat de formatie betreft pas op de
plaatste maken. Wij denken daarbij
aan het voorlopig handhaven van het
aantal mensen op vier. Wij overwegen
daarover eventueel een uitspraak van
de Kamer te vragen, maar wachten
graag het nadere antwoord van het
Presidium op deze problematiek af.
Wij hebben op artikel 9 een amendement ingediend op grond van ongeveer dezelfde overwegingen als die,
welke ik zoeven in verband met het
PARAC noemde. Mogelijke werkzaanv
heden in het kader van het organisatie-onderzoek zijn ons na het antwoord
van het Presidium minder duidelijk geworden. Immers, uit de nota naar aanleiding van het verslag kan men lezen,
dat het organisatie-onderzoek aanvul-

Raming

lend werkt op de arbeid van - het getal
in het midden gelaten - de aan te stellen PARAC-functionarissen, terwijl wij
uit de brief kunnen lezen, dat het onderzoek in de plaats moet kunnen komen van eventueel niet tijdig aan te
stellen deskundig eigen personeel. Bestaat er wel voldoende duidelijkheid
over dit organisatie-onderzoek? Hoe
moeten wij ons de stuurgroep automatische informatieverwerking in dezen voorstellen?
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag
nog even bij de beperking van de uitgavenstijging blijven. Een voorstel van
het presidium om in de formatie een
plaatsvervangend directeur der diensten op te nemen, wordt door onze
fractie afgewezen. Noch het argument,
dat het restaurant als dienst onder de
directeur der diensten komt te staan,
noch de werkzaamheden in verband
met de uitbreiding van de veiligheidsdienst noch in dit geval het argument
van de noodzaak van een functionaris
ter begeleiding van de nieuwbouw van
de Kamer komt bij ons als al te doorslaggevend voor. De argumenten lijken
een beetje bijeengegaard. Onzes inziens ontbreekt de samenhang. De samenhang wordt al uitgebreid met een
man. Dus de feitelijke bezetting daarvan kan geen argument zijn. Bovendien worden de veiligheidsaspecten
van het gehele Binnenhof beoordeeld.
Daarom kan enige zin niet worden ontzegd aan de redenering dat het tevens
nuttig is, de afwikkeling van de organisatie van de veiligheid eerst eens op
de juiste merites te beschouwen. Wat
de bouwfunctionaris betreft, geldt eigenlijk hetzelfde. Het is nuttig, de verdere ontwikkeling rond de nieuwbouwplannen eerst wat af te wachten.
Bovendien zou ik mij kunnen voorstellen dat de kwaliteit van de nieuwbouwbegeleider in technische zin andere eisen stelt dan in een profiel van
een plaatsvervangend directeur der
diensten tot uitdrukking zou komen.
Op dit punt van de voorstellen zouden
wij een uitspraak aan de Kamer willen
voorleggen. Het lag in onze bedoeling,
een amendement op dit punt in de raming aan te brengen. Wij zien daarvan
echter om technische redenen af, omdat daarvoor geen post op de raming
staat. Daarom doen wij dat bij motie.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Evenhuis, Geurtsen, Keja en De Beer wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
constaterende, dat in de Raming der
voor de Tweede Kamer in 1977 beno-
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Voorzitter
digde uitgaven binnen de voorgestelde personeelsformatie is voorzien in
de aanstelling van een plaatsvervangend Directeur der Diensten;
overwegende, dat op dit moment het
takenpakket van een eventuele plaatsvervangende Directeur der Diensten
nog vaag en onvolledig is;
spreekt als haar mening uit dat niet tot
de aanstelling van een dergelijke functionaris moet worden overgegaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De heer Evenhuis(VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Al moet ik toegeven dat op
dit punt mijn bijdrage aan het debat
een kritische toonzetting heeft gehad,
moet ik ook zeggen, dat wij erg veel
waardering hebben voor de werkzaamheden en de goede zorg van de
kant van het presidium ten gerieve van
de diverse kamerwerkzaamheden. Met
de overige vijf formatieplaatsen gaat
onze fractie graag akkoord.
De waardering betreft ook de activiteiten van het presidium ten gunste
van de promotie van het parlement.
Mede daarom is de afdeling voorlichting in de afgelopen periode mogelijk
wat sterker over het voetlicht getreden
en heeft haar best gedaan, het parlement naar buiten toe ook meer bekendheid te geven. De actie met de bouwplaat moge een eerste bescheiden begin zijn geweest, maar is een alleszins
te waarderen aanzet geweest.
In dit verband w i l ik mij in een bepaald opzicht aansluiten bij wat de
heer Verwoert heeft gezegd in de vorm
van een vraag. Hebben de huidige ingangen, zoals deze op het ogenblik
aan het Binnenhof gestalte krijgen
(Binnenhof 1A aan de ene kant en Hofcingel aan de andere kant) een definitieve vorm of heeft daarover nog verder beraad plaats?
Een ander aspect betreft de veiligheid. Een verdere ontwikkeling van de
beveiliging van het Binnenhof dient
onzes inziens onverminderd voort te
gaan. Sommige ontwikkelingen elders
in binnen- en buitenland geven daartoe helaas aanleiding. Het is duidelijk
dat de grootst mogelijke effectiviteit
van de beveiliging gewenst is. Daarom
kunnen wij instemmen met de reorganisatie van de beveiliging, die zich
over het gehele Binnenhof zal uitstrekken. Aangezien niet alleen het Parlement bij deze reorganisatie is betrokken, doch juist ook andere instanties
die aan het Binnenhof zijn gevestigd is

Tweede Kamer
24 juni 1976

nogal wat overleg nodig. Dat zal ongetwijfeld tijd vergen. Daarom stel ik de
vraag, hoeveel tijd voor de reorganisatie van deze beveiliging is uitgetrokken. Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Hoe zal de begeleiding van deze
reorganisatie van de kant van het Presidium plaatsvinden?
Wat het aantal fotocopieën betreft,
lijkt de gang van zaken nogal verontrustend te zijn. De activiteiten nemen
toe. In de brief wordt daaraan de nodige aandacht gegeven. Verleden jaar is
hierover ook gesproken en toen is van
de kant van het Presidium naar voren
gebracht dat 'het wenselijk blijft dat er
een bepaalde rem op blijft"
Kan het Presidium mededelen of die
rem er inderdaad is geweest en hoe
die heeft gefunctioneerd? Hoe zal de
werking daarvan in het komende jaar
zijn?
Wij hebben veel waardering voor de
activiteiten van de reproafdeling en wij
hopen dat het lawaai binnenkort snel
zal verminderen. Zakelijk gesproken,
moet iedere uitgave van het parlement
goed worden overwogen. Dat moet
overal gebeuren. Tegen de achtergrond van de bedragen die hier deze
week over de tafel rollen, doen althans
de bedragen waarover wij nu spreken
wel een beetje bizar aan.

D
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Alvorens ik tot de hoofdinhoud van hetgeen ik zou willen zeggen
overga - e e n hoofdinhoud die ik ter
wille van de tijd beperk tot die punten
waarvan onze fractie van mening is
dat daarop de vinger moet worden gelegd - wil ik graag een woord van
waardering uitspreken voor de activiteiten van het Presidium van het afgelopen jaar voor de goede gang van zaken in dit huis. Dat woord van waardering wil ik ook uitstrekken tot allen die
in het afgelopen jaar in dienst van de
Kamer hun beste beentje hebben
voorgezet, het personeel als zodanig.
Mijnheer de Voorzitter! In het debat
van gisteren, dat straks wordt voortgezet over de sociaal-economische politiek zijn twee thema's, twee doelstellingen herhaaldelijk genoemd; de
noodzaak van het streven naar een beperking van de overheidsuitgaven en
de doelstelling van het bevorderen
van een selectieve groei. Beide thema's hebben ook een betekenis voor
het gesprek dat wij nu hebben. Ik wil in
de eerste plaats iets zeggen over de
mogelijkheden tot bezuiniging.
Wij zijn het eens met het standpunt
dat het Presidium in een brief aan de
Minister van Binnenlandse Zaken over
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posterioriteiten heeft aangegeven. Wij
willen van onze kant een aantal aanduidingen in die richting geven. Wij
menen dat het in deze tijd van bijzondere betekenis is als het Presidium en
de leiding van diensten zoekt naar het
gewoon verspillen van energieën arbeid en zich richt op het voorkomen
van onnodige uitgaven. In detoelichting op de raming is al met zorg gewezen op de stijging van het aantal fotocopieën. Een ander punt dat bij ons
naar voren is gekomen is de vraag of
er soms niet onnodig gebruik wordt
gemaakt van de activiteiten van uitzendbureaus. Wij zouden willen weten
hoeveel in het afgelopen jaar daaraan
is besteed.
Een volgende punt is de vraag of het
niet te gemakkelijk is om onnodig op
de kosten van de Kamer te telefoneren. Iedereen die hier door de gang
loopt, kan telefoneren naar Maastricht,
maar ook naar Brussel, Johannesburg
of Tokio. Er zijn mensen die langer dan
ik hier rondlopen en die de tijd hebben
meegemaakt dat ieder interlokaal telefoontje moest worden gemeld en dan
ook zelf moest worden betaald. Wij
zijn van mening dat het zin zou hebben
om na te gaan of niet tenminste voor
internationale gesprekken de telefoontoestellen in dit gebouw zouden worden geblokkeerd zodat deze gesprekken bij de centrale zouden moeten
worden aangevraagd. Als wij diezelfde
maatregel zouden nemen voor alle interlokale gesprekken dan zou wel moeten worden overgegaan tot uitbreiding
van de centrale, hetgeen grote kosten
met zich zou brengen. Wellicht is het
mogelijk om ervoor te zorgen dat er in
de openbare cellen alleen lokaal kan
worden getelefoneerd.
Een vierde punt dat ik naar voren wil
brengen, betreft het naar onze smaak
ten onrechte ingeslopen gebruik dat als
commissies van de Kamer op reis
gaan, de reis- en verblijfskosten niet
ten laste komen van de reis- en onkostenvergoeding die de kamerleden
daarvoor hebben, maar dat die weer in
het bijzonder voor rekening komen
van de Kamer. Ik begrijp dat dat soms
voortvloeit uit een oogpunt van gemak, omdat het vaak om collectieve
activiteiten gaat. Het lijkt mij echter alleszins redelijk om die kosten voor rekening te brengen van de kamerleden
persoonlijk.
Ik kom dan tot de vraag of er meer
kan worden gestreefd naar het voorkomen van overbodige vergroting van
het aantal personeelsleden. Er zijn wat
ons betreft daarbij zeker twee twijfelpunten. Het is de vraag of het verstandig is om op dit moment te besluiten
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tot uitbreiding van de veiligheidsdienst door het aanstellen van een
tweede veiligheidsfunctionaris. Er zijn
besprekingen gaande over integratie
van de bewakingsdienst voor alle gebouwen rond het Binnenhof. Dat zou
wellicht een besparing op het totaal
kunnen betekenen. Er moet in ieder
geval nog worden gesproken over verrekening van kosten. Wil het Presidium in die situattie nog wachten met
het aanstellen van een tweede veiligheidsfunctionaris voor rekening van
de Kamer?
Verder denken wij in dit verband aan
de kwestie van het aanstellen van een
plaatsvervangend directeur van diensten. Het argument dat door de uitbreiding van de zorg van de directeur tot
het restaurant het aantal mensen dat
onderzijn leiding valt groter wordt,
vinden wij niet zo verschrikkelijk indrukwekkend. De begeleiding van de
nieuwbouw is op langere termijn zeker
een extra belasting, maar dat is slechts
tijdelijk. Wij vragen ons ernstig af of
het wel verstandig is, nu te besluiten
dat er permanent een tweehoofdige
leiding is. Wij vragen het Presidium
om die zaak ook nog eenste bekijken.
Wij hebben sterke behoefte aan een
nadere motivering van het voorstel
om over te gaan tot uitbreiding van het
aantal mensen dat betrokken is bij het
onderzoek naar de wenselijkheid van
een parlementair, automatisch informatiecentrum. Om onze vragen wat
pregnant samen te vatten, wil ik vragen of een zo grote ploeg gedurende
een aantal jaren nodig is, alleen om uit
te zoeken of wij zo'n centrum nodig
hebben. Betekent het in feite niet dat er
meer gedaan wordt dan alleen het
onderzoek naar de wenselijkheid,
maar dat er in feite al sprake
is van voorbereidingsactiviteiten,
waardoor wordt vooruitgelopen op de
beslissing van de Kamer, waardoor
weer gevestigde belangen ontstaan
dat men tot een positief besluit komt?
Zou dit aantal onderzoekers ook nodig
zijn geweest als de zaak aan een externe instantie was opgedragen die er
niet zo'n direct belang bij heeft? Wij
hebben ernstige twijfels en zouden
graag een nadere motivering vernemen. Dat geldt zeker voor het voorstel
om voorlopig f 1 50.000 uit te trekken
voor het daarnaast ook nog inschakelen van een extern organisatiebureau.
Een andere mogelijkheid tot beperking van kosten zou kunnen zijn een eigen bijdrage van de kamerleden door
het meewerken aan een bevriezing
van de schadeloosstelling van de kamerleden, ook in het kader van het
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streven naar vermindering van inkoassistent aanstellen. Ik herhaal de armensverschillen. Dat zou f 800.000 in
gumenten die mijn fractiegenoot De
een jaar kunnen opleveren. Ik wil daar
Ruiter verleden jaar daarvoor heeft geop dit moment geen concreet voorstel
bruikt. In mijn fractie althans wordt
van maken, maar ik wil wel herinneren
van die mogelijkheid vrijwel volledig
aan het verzoek dat onze fractie verlegebruik gemaakt en ik weet ook wel zeden week aan de Minister van Binnenker dat in een aantal gevallen initiatielandse Zaken heeft gericht o m met
ven, die onze mensen hebben genospoed te komen met een algemeen
men, zeker niet mogelijk zouden zijn
voorstel dat is gericht op het vermingeweest zonder die assistentie. Dat
deren van de topsalarissen, inclusief
niet iedereen er gebruik van maakt is
die van de kamerleden. Ik wil ook heroverigens naar onze mening geen reinneren aan de mededeling die wij
den voor degenen, die dat niet doen,
daarbij hebben gevoegd dat, als het
o m hun collega's die wel menen met
niet binnen afzienbare tijd zou zijn gedeze assistentie hun werk beter te kunbeurd, wij met een initiatiefontwerp
nen doen, die mogelijkheid te onthouzouden kunnen komen.
den. Wat niet wordt opgenomen,
wordt ook niet uitgegeven en als ik dus
Ik kom dan tot de selectieve groei. Ik
met een amendement kom, dat in towil dit vertalen in: de mogelijkheid
taal een bedrag van f 2 min. behelst,
scheppen voor een betere controle
dan zou dat aanmerkelijk minder kunvan het parlement, juist in deze tijd,
nen worden als de mening van de tewaarin de overheidsactiviteit wordt
genstanders van dit voorstel, dat er zo
uitgebreid. In feite wordt de controle
weinig gebruik van zou worden gevan het parlement op de overheidsacmaakt, inderdaad opgaat. Ik ben het
tiviteit steeds moeilijker. Wij worden
eens met de heerTilanus, als hij zegt
overstroomd met belangrijke nota's
dat hij niet zou weten waar die mensen
die moeten worden verwerkt. Wij vinin dit huis te werk kunnen worden
den dat er zeker geen reden is om het
gesteld, gegeven de ruimte. Ik meen,
streven, in dat opzicht de mogelijkhedat de meerderheid van de BIK-krachden te vergroten, af te remmen. Men
ten ook bij de kamerleden thuis werkt.
zou tenminste de groei van de kosten
Het zou overigens niet een uitbreiding
moeten bijhouden. Vandaar dat ik een
van het aantal mensen in dezelfde oramendement heb ingediend o m de
de van grootte behoeven te betekepost 'bureaubehoeften' voor de fracnen, maar wel een verruiming van de
ties - onder andere door de stijging
tijd dat zij werken. Ik wil herhalen wat
van de portokosten is het niet voldoenwij al hebben gezegd bij de behandede - met f 5000 te vergroten.
ling van de nieuwbouwplannen, naIk heb ook graag mijn naam gezet
melijk dat wij een aandrang op het Preonder een voorstel uit de kring van het
sidium willen uitoefenen om in de tusCDA om over te gaan tot uitbreiding
sentijd te blijven zoeken naar voorlopivan de mogelijkheden van de fracties
ge ruimte voor de Kamer.
tot het aanstellen van personeel. Het
bedrag dat daarvoor wordt gevraagd,
Ten aanzien van de BIK-krachten
is nog iets hoger dan dat in het amenheb ik nog een drietal opmerkingen.
dement, dat ik aanvankelijk had ingeZou het Presidium het niveau van deze
diend en ik meen dat dit een goede
fu ncties nog eens willen bekijken? Wij
zaak is, omdat behalve de argumenten
kunnen ons niet aan de indruk onttrekdie ik daarvoor eerder al heb aangevoerd, ken, dat de hoogte van het BIK-bedrag
bovendien de verandering van de
is ingesteld op een functieniveau, dat
trendberekening voor ambtenaren,
in een vrij groot aantal gevallen niet
die in de pen is, in het geval van het
klopt met de praktijk en dat het functiefractiepersoneel tot een structurele
niveau in feite hoger ligt. Wil het Presiverlaging zou leiden, omdat de reden
dium ook bekijken hoe de BIK-krachten
om tot een verandering van de trendmeer zekerheid kan worden gegeven
berekening te komen bij het overinzake het niet abrupt afbreken van
heidspersoneel, niet geldt voor het
hun dienstbetrekking op het moment
fractiepersoneel.
dat het lidmaatschap van het kamerlid
vervalt? Wil het Presidium voorts naDan kom ik bij ons voorstel om nu
gaan of het mogelijk is voor degenen
verder te gaan met de geleidelijke uitdie naar deze functie solliciteren, wat
breiding van de mogelijkheden voor
voorlichtingsmateriaal te maken, opde individuele assistentie voor kamerdat zij wat meer zekerheid hebben
leden. Wij herhalen ons voorstel van
over de voorwaarden waaronder zij
verleden jaar, dat toen door een kleine
hun werk vervullen?
meerderheid van de Kamer nog werd
afgewezen, om nu in het kader van die
Voorts wil ik graag aandringen op
uitbreiding over te gaan tot het mogeeen groei in effectieviteit door meer
lijk maken, dat kamerleden een volle
overleg hier in huis. Allereerst dring ik
aan op een bewust streven van het
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Presidium o m te komen tot meer werkoverleg voor degenen die hier werken. Er staat in de nota naar aanleiding
van het verslag, dat het Presidium zich
wil spiegelen aan wat in de rijksdienst
gebruikelijk is. Ons lijkt dat een te minimalistische benadering voor dit huis
der democratie. Ik vind het belangrijk,
dat juist in de Tweede Kamer wordt
geprobeerd een voorbeeld te stellen in
het zoeken naar een adequate oplossing v o o r d e spanning die er bestaat
tussen het recht op betrokkenheid van
personeelsleden bij de beleidsvoorbereiding en de uitsluitende verantwoordelijkheid van de politieke organen
voor de beleidsbeslissing. Ik denk dat
er meer mogelijk is dan alleen de hoofden van diensten te vragen een opgave te verstrekken ten behoeve van het
opmaken van de raming van de Kamer en het aan hun inzicht over te laten of zij daarbij anderen betrekken. Ik
zou het Presidium echt willen vragen
te letten op de mogelijkheden van het
bevorderen van het werkoverleg.
Ten slotte de inschakeling van de
personeelsvertegenwoordiging. Het
moge waar zijn dat de bijzondere commissie niet gevraagd heeft om bespreking van de raming van de Kamer. Ik
denk dat ook hier het Presidium een eigen initiatief zou kunnen nemen. Ik kan
mij overigens ook niet aan de indruk
onttrekken dat het functioneren van de
bijzondere commissie beter zou kunnen. Het feit dat er in de nota naar aanleiding van het verslag is medegedeeld dat er een werkgroep is gevormd o m in dat opzicht de mogelijkheden voor meer overleg te bekijken,
wijst daarop ook. Ik zou willen vragen
of het niet mogelijk is de taak van die
werkgroep wat te verruimen en daarbij
de vraag aan de orde te stellen in hoeverre het mogelijk is te komen tot
meer medezeggenschap ook in andere, technisch-organisatorische beslissingen in huis, zoals de voorstellen die
de directeur der diensten aan het Presidium voorlegt ten behoeve van het
opstellen van de Kamer. Ook w i l ik
aandringen te komen tot meer overlegmogelijkheden voor iedereen in dit
huis. Wij hebben nog steeds het probleem van de beschikbaarheid van
maaltijden tegen betaalbare prijzen
voor anderen dan het kamerpersoneel,
als het hier voor zijn werk moet eten. Ik
denk dat er ook nog wel andere regelingen zijn, die in feite gelden voor iedereen die hier in huis werkt. Tot nu
toe had alleen het kamerpersoneel via
de bijzondere commissie een mogelijkheid om hierover te overleggen. Ik
zou het Presidium daarom willen vra-
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gen na het reces spoed te betrachten
met het overleg tussen vertegenwoordigers van de fracties, het fractiepersoneel en de bijzondere commissie over
de vraag, hoe zo'n overleginstantie
zou kunnen worden qevormd.

D
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de
Voorzitter! Als wij het Presidium even
zien als het dagelijks bestuur van een
vereniging en wij bekijken dan de huishouding van de Kamer en alles wat eromheen zo allemaal gebeurt dan wil ik
namens onze fractie zeggen dat, zoals
het hier gaat, het nergens gaat. Wij bedoelen hier allerlei globale dingen
mee. Er zijn er ook wel aan het Presidium bekend. Sommige wantoestanden hebben wij ook bij vorige behandelingen van ramingen der Kamer
in het geding gebracht. Omdat het hier
gaat zoals het nergens gaat, is het natuurlijk gebleven zoals het was en is er
niets veranderd.
Nu deed de heer Verwoert een
mooie uitspraak: leveranciers achterom. Maar daarvoor was dan wel een
heel geldige reden, want achterin de
villa waren de keuken en de dienstbode, zodat het brood en de margarine
op de juiste plaats terechtkwamen.
De heer Verwoert (DS'70): De roomboter!
De heer Koekoek (BP): Dat is de vraag
natuurlijk. Boeren woonden over het
algemeen niet in grote villa's.
De kamerleden komen nu ook achter
om. Ik weet wel dat wat dit betreft het
Presidium niet zoveel te verwijten is,
want dit is ontstaan door voorstellen
van DS'70. De heer Verwoert heeft nog
even laten weten hoe blij hij ermee is,
dat het Binnenhof voor iets anders gebruikt kan worden dan voor auto's. Ik
meen echter dat wat er nu plaatsvindt
net zo min bij het werk dat wij hier
doen behoort dan het parkeren van auto's.
Wel wil ik zeggen dat wij er slecht
over tevreden zijn, niet alleen op dagen dat er Kamer is. Ook op andere dagen komt het telkens voor dat mensen
die hier met een auto plegen te komen
en het moeilijk anders kunnen doen en
niet anders willen geen ruimte hebben
voor parkeren. Nu neem ik maar eens
een voorbeeld aan een bedrijf, een
grote fabriek bijvoorbeeld. Ik zou wel
eens willen zien wat er gebeurde, wanneer bij een grote fabriek de werknemers
geen plaats zouden hebben om hun
auto bij of op het fabrieksterrein te parkeren. Ik wijs erop, dat op zaterdagmiddag er wel eens personeel voor
werkzaamheden moet zijn, zoals in dit
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gebouw vaak op niet-kamerdagen kamerleden voor werkzaamheden komen. Men krijgt dan een bekeuring en
vindt 's avonds de bon onder de ruitenwisser; men kreeg een procesverbaal omdat de auto bij het gebouw
stond. Ik wil hiermee maar zeggen, dat
het hier anders gaat dan normaal.
In de tweede plaats moet ik erop wijzen, dat het er de laatste tien jaar niet
op is vooruitgegaan. Ik noem het
voorbeeld van de kamer, in de gang
naast de vergaderzaal, waar nu één
persoon - van de voorlichting - zit, terwijl er indertijd zeven kamerleden hun
werkruimte hadden. Het is mogelijk, dat
het om een verandering in goede zin
gaat, namelijk wanneer de persoon die
het betreft goed werk doet. Ik denk echter aan het onlangs uitgegeven fotoboek met de foto's van kamerleden en
medewerkers. Dit is in strijd met ons
streven naar bezuiniging. De heer Popp e - v a n een grote partij - wees er
reeds op. Het fotoboek is groter en anders dan de voorgaande. Hierdoor kost
het al meer. Bovendien waren er reeds
fotoboeken. Deze konden met vervangbladen worden aangevuld. Dat zou de
manier zijn om zuinig te werken. De
mensen van de voorlichting deden het
echter anders. Zij gaven niet alleen een
nieuw boek uit, maar ook een boek
waarin zij mij fractievoorzitter hebben
'afgemaakt'. Op zich zelf is dit niet zo
erg, want ik ben het toch gebleven. Zij
hebben dus nog nietzó'n grote invloed
op de fractie van de BP. Echter, men
bleef deze boekjes u itgeven, ook toen
bekend was dat deze grote fout was gemaakt. Dit noemt men voorlichting! Ik
heb ter zake geïnformeerd. Het was de
bedoeling van deze mensen, aangesteld door het Presidium, de Kamer
dichter bij het volk te brengen. Ik zou
een voorstel willen doen dat een geringere stijging van kosten betekent, een
voorstel tot bezuiniging: op elke kamerdag gedurende één uur rechtstreekse
televisie-uitzending, bijvoorbeeld
'savondstussen achten negen uur.
De andere voorlichting kan dan worden
afgeschaft, want op de door mij
voorgestelde wijze komt men veel snelIer en veel dichter bij het volk, en bovendien op een veel goedkopere manier.
Aan de boekjes waren ook andere
bezwaren verbonden. Er waren meer
fouten gemaakt. Dit kan altijd voorkomen, maar als men ze blijft uitgeven
en men zegt, dat het de bedoeling is,
de Kamer dichter bij het volk te brengen, dan wijs ik erop, dat dit niet de
juiste manier is.
Ik wil nog een voorbeeld noemen:
lang niet alle medewerkers en mede-
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werksters van de geachte afgevaardigde de heer Beuker staan erin, ook een
heel grote nalatigheid! Een aantal medewerkers van hem staat erin, maar
niet allemaal. Zo zijn er meer zaken
waar wij bezwaren tegen hebben omdat zo'n boekje het volk verkeerd voorlicht. Daarom willen wij ook kritiek uitoefenen op de huishouding der Kamer, om het zo even uit te drukken. Wij
zien het Presidium als een dagelijks
bestuur. Als wij een dagelijks bestuur
hebben dat alles regelt en alles doet,
rijst natuurlijk de vraag waarvoor wij
dan nog een directeur nodig hebben.
Het is mij ook vaak opgevallen dat het
Presidium - het dagelijks bestuur dus
- opdracht gaf aan de directeur van de
diensten om een en ander te doen.
Daar heb je volgens mij geen directeur
voor nodig. Over bezuinigen gesproken, mijnheer de Voorzitter. Als er bij
voorbeeld een boodschap moet naar
Binnenhof 4 dat daar het een en ander
veranderd moet worden wat de behuizing betreft dan hebben wij daarvoor
geen directeur nodig met een salaris
van f 50.000 - ik noem nu maar een bedrag - , maar dan kan men dat met een
gewone bode doen. Men kan het ook
een bode laten doen die regelmatig
heen en weer van Binnenhof 1A naar4
gaat bijvoorbeeld. Ik bedoel daar helemaal niets mee, maar het houdt wel
een bezuiniging in. Het Presidium, dat
bestaat uit de grootste partijen - tenminste, het bestond daaruit, daar is inmiddels verandering in gekomen, o m dat er een partij is die kleiner is geworden - maakt de dienst uit en geeft de
bevelen. En zo hoort het ook.
Ik zal een ander voorbeeld noemen.
Verleden jaar is duidelijk aan de orde
gesteld, dat er bij het restaurant heel
veel geld bij moest. Daar is door het
Presidium tot op heden geen verandering in gebracht. Er zijn wel plannen.
Nu was mij al lang duidelijk, dat de
kosten die men maakt om het eten en
drinken in het restaurant te laten betalen en ook de ruimte die ervoor nodig
is zo groot zijn, dat het meer is dan de
opbrengst van alle eten en drinken dat
de kamerleden gebruiken. Dan zeg ik,
om het eenvoudig te maken: Doe dat
niet meer, geef het eten en drinken aan
de kamerleden gratis. Dat voorstel heb
ik toch maar niet gedaan, omdat men
dan de indruk zou krijgen dat wij ook
wel wilden bezuinigen, maar altijd bij
een ander en niet bij ons zelf. Ik heb
daarom in de loop van 1975 en ook in
de loop van dit jaar enige keren gesproken met de directeur van het restaurant om dienaangaande een voorstel te doen aan het Presidium om ook
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aan kamerleden het eten en drinken te
verstrekken in het restaurant op bonnen, zoals dat aan medewerkers wordt
gedaan. Dat zou een hele bezuiniging
wezen. Ik weet niet of de directeur dat
voorstel heeft gedaan. Daar heb ik
geen invloed op en daar heb ik ook
niets over te zeggen. Nu vraag ik het,
omdat de mogelijkheid er is, aan het
Presidium. Is dat voorstel gedaan?
Hoe denkt het Presidium erover? Het is
zeker waar dat het dan minder kost.
Niet dat wij er bezwaar tegen hebben
om het eten en drinken te betalen,
maar toen ik hoorde dat wij bij ons restaurantje, achter, voor een kop thee
f 2,75 moesten betalen, heb ik gezegd;
Dan heb ik het niet meer nodig. Sindsdien heb ik voor mijzelf - wél voor bezoekers - daar nooit meer een kop
thee genomen. Dat vond ik een prijs
die dermate een afzetbeweging was,
dat ik er niet meer aan wilde. In die tijd
kostte een doosje met 20 theezakjes bij
wijze van spreken f 1,06, terwijl het
water helemaal gratis was. Dan is er
dus geen nadere berekening nodig om
te zeggen dat deze mensen hier - en
dat berust allemaal onder het Presidium - meedoen aan ergerlijke, grote afzetterij.
Ik heb het gehad over Binnenhof 1A,
4 en 5. Wij vinden dat dat de toegangen zouden moeten zijn tot het gebouw, omdat dat de voorkant is. De tegenwoordige ingang voor de mensen
die met de auto komen vinden wij een
achteringang. Daarin willen wij graag
verandering hebben.
Ik weet echter dat het Presidium zit
met voorstellen van DS'70. Ik heb er
echter wel bezwaar tegen dat het Presidium zich daartegen nooit heeft verzet, dat het dit allemaal neemt. Dat
hoort het bestuur van een vereniging
niette doen. Als bestuur hoor je ervoor te zorgen dat als iets in de war
wordt gestuurd door enkele personen,
die weliswaar hier zitting hebben met
alle rechten van dien, dat daartegen
stelling wordt genomen. Dat zouden
wij dan ook graag willen.
Zo willen wij ook altijd nog graag dat
Binnenhof 4 weer open gaat. Indertijd
zat het vast op het aantal bodes. Er zijn
echter verschillende bodes bijgekomen. De zaak is bovendien inzoverre
gemoderniseerd dat de portiers de
deuren niet meer open en dicht behoeven te doen, waarmee ook weer portiers uitgespaard worden. Daarom
blijft het onze wens om zo dicht mogelijk bij waar wij wonen ook in en uit het
gebouw te kunnen.
De hoofdzaak zijn echter de uitgaven.
Wij hadden verwacht dat het Presidium alles zou doen om de uitgaven zo
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veel mogelijk te drukken, maar dat is
niet het geval. Wel ben ik een aantal
verhogingen van bedragen tegengekomen, bijvoorbeeld bij het rijtje bedragen voor de buitenlandse aangelegenheden. Tegen dat hele rijtje hebben wij bezwaren. Zelf komen wij er
heel weinig voor in aanmerking. Wij
hebben bovendien vanmiddag gezien
hoe belangrijk men het wel vindt. Een
bespreking kan zonder meer van de
agenda worden afgevoerd als een bewindsman toevallig dezelfde dag in
Brussel moet zijn. Zo belangrijk vinden
wij dat dus ook niet. Wij hebben daartegen zoveel bezwaren dat wij aan deze Raming weer niet onze goedkeuring
kunnen geven.
Er zal nu een plaatsvervangend directeur komen. Dat zou niet zo erg zijn
als de directeur weg zou gaan en er iemand voor in de plaats zou komen die
goed boodschappen kon doen en die
overal goed kon vertellen wat het Presidium wilde, dan kon het bovendien
voor de helft van het geld. In dat geval
zouden wij ervoor zijn. Nu zien wij er
echter helemaal geen verbetering in.
Wij zien verder niets in die extra kosten voor het PARAC van twee miljoen
per jaar. Wij herinneren ons nog de tijd
dat wij de kamerstukken zo op volgorde konden leggen dat er geen moeilijkheden waren. Dat is al een stuk verslechterd nu ook het aantal kamerstukken sterk is toegenomen. Indertijd konden w i j , als wij een Kamerstuk moesten
hebben, het op de griffie zo halen. Sinds
wij nu echter een speciale afdeling
hebben gekregen voor parlementair
drukwerk is er helemaal geen sprake
van een verbetering. Dat blijkt ook,
want nu moet alles weer anders. Zoals
het nu is, is het dus niet goed. Maar
het kost al wel veel meer.
Wij willen niet verder op deze weg.
Wij willen niet verder doorhollen, wij
willen eerder een pas op de plaats maken en als het kan de zaak terugdraaien. Dat is altijd onze visie geweest. Dat
nemen wij ook niet terug. Zo zal de bijdrage voor de fractiehulp verhoogd
worden, het is wel niet veel, maar het
is een verhoging. Wij zijn daar tegen
en wij profiteren daarvan dan ook niet.
Een ander voorbeeld is dat er een
tweede veiligheidsman benoemd
moet worden. Het is ons niet ontgaan
dat de veiligheidsman andere werkzaamheden opgedragen kreeg. Dan
doet het vreemd aan dat er nu een
tweede bij moet komen. Bovendien
zouden de veiligheidsman en een
eventuele tweede man niet alleen dit
gebouw maar ook dat van de Eerste
Kamer moeten beveiligen. Wij zijn
voor het bevorderen van de veiligheid
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en als het waar is wat ik heb begrepen,
zal men een scheiding moeten maken
op dit gebied tussen de Eerste en de
Tweede Kamer. Immers, als er iets gebeurt, is het een bijzonder ongelukkige
situatie als veiligheidsmensen zich van
het ene naar het andere gebouw moeten verplaatsen alvorens ze kunnen
optreden.
Wij hebben meer van dit soort dingen
in de raming aangetroffen.
Ik merk, mijnheer de Voorzitter, dat
u op het ogenblik belangrijke besprekingen aan het voeren is en dat die
voor u belangrijker zijn dan hetgeen ik
vertel. Dat is een reden voor mij o m er
verder maar het zwijgen aan toe te
doen.
De Voorzitter: Ik stem daar graag mee
in.

D
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie is van mening
dat de Kamer als tegenpool van de Regering nauwelijks enige staf ter
beschikking heeft. Ook vergeleken met
andere landen mag de omvang van de
staf nauwelijks enige naam hebben,
wat nogal wat ernstige consequenties
heeft voor de werking van de Kamer
als democratisch orgaan. Bij een eerdere gelegenheid hebben wij al gezegd, dat wat ons betreft de schadeloosstelling bevroren kan worden als
de kamerleden hun werk maar beter
kunnen doen. Dat beter doen van het
werk is niet afhankelijk van de verhoging van ons inkomen maar wel van
vergroting van de mogelijkheid om er
fatsoenlijke stafkrachten op na te nouden, die behoorlijk worden betaald in
relatie tot wat zij in dienst van de overheid betaald zouden krijgen. Het zijn
van fractiemedewerker mag geen liefdewerk oud papier zijn.
In de argumentatie van het Presidium heb ik een nadere adstructie gemist voor de keuze van een plaatsvervangend directeur der diensten in de
plaats van een functionaris gespecialiseerd op het terrein waarop in de toekomst de meeste werkzaamheden zullen moeten worden verricht, namelijk
de verbouw en de nieuwbouw. Het zal
u niet verbazen, dat de motie-Evenhuis
in dit verband onze aandacht heeft.
Ligt het in de bedoeling dat in de nabije toekomst in samenwerking met de
Rijksgeneeskundige Dienst een zodanige regeling wordt getroffen dat
naast kamerleden en kamerpersoneel
ook de medewerkers van de fracties in
aanmerking komen vooreen vrijwillige bedrijfsgeneeskundige keuring?
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Een volgende vraag betreft de regeling voor fractiepersoneel dat bij eventueel ontslag na verkiezingen drie
maanden volledig salaris kan worden
uitgekeerd onverlet de normale rechten op uitkering inzake de WW.
Is het mogelijk o m in het komende
jaar een aanzet te geven tot de instelling van een overleginstantie voor alle
in het kamergebouw aanwezige en
werkzame personen?
Kan een nadere toelichting worden
gegeven op het niet op gang komen
van dit overleg met de f ractiemedewerkers inzake een regeling voor maaltijdvergoedingen? Op welke wijze is het
niet vinden van een vorm aanleiding
geweest, deze besprekingen niet aan
te vangen? Ik verwijs naar een brief
van onze fractie van 20 mei 1976 aan
de heer griffier van deze Kamer.
De medewerkers van de fracties dienen ons inziens de rechtspositie te verkrijgen die werknemers in semi-overheidsdienst genieten, dat wil zeggen
aangepaste salariëring, pensioenvoorzieningen, geen maaltijdvergoedingen
maar maaltijden tegen kostprijs, geneeskundige keuring en personeelsoverleg. Het zal duidelijk zijn dat wij vinden dat de fracties naast betere medewerkers ook meer medewerkers nodig
hebben, niet alleen in de administratieve maar ook en vooral in de beleidsvoorbereidende sfeer en die moeten
worden gesalarieerd volgens de ambtenarenschaal.
Ik zou bijna worden verleid tot het
wijden van een hele beschouwing aan
maaltijdvergoedingen, bonnensystemen en dergelijke, maar daar is al het
nodige over gezegd. Psychologisch
vind ik wel van gewicht dat je wel koffie-en thee-automaten kunt aanschaffen, zoals die op vele plaatsen functioneren met een liederlijk slechte kwaliteit, maar ik weet niet of dat wel de oplossing is voor het probleem waarvoor
wij staan. Je kunt wel zeggen dat ze
dan maar 25 cent behoeven te betalen
in plaats van f 1,25 maarzij kunnen
dan slechts kiezen tussen een slechte
kwaliteit koffie en thee uit de automaat
- vaak kan men uit de vloeistof in het
bekertje nauwelijks opmaken of het
thee, chocolade of koffie is - en het
toch kopen van dure thee en koffie. Ik
zie hoofdschuddende leden van het
Presidium en een hoofdschuddende
griffier. Misschien kan ik zo dadelijk
opheldering krijgen van wat er fout is
in datgene dat tot mij is gekomen.

D
De heer Van het Schip (CPN): Mijnheer de Voorzitter! Verleden jaar hebben wij gesteld, dat het restaurant als
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een van de diensten in dit gebouw
moet worden beschouwd. Wij stemmen
uiteraard in met de liquidatie van de
stichting. Wij vinden het een duidelijk
pluspunt, dat het restant nu één van
de diensten der Kamer wordt.
Ik verheug mij erover, dat thans van
meerdere zijden is aangedrongen op
het herstel van de situatie in de koffiekamer op nr. 5. Hier blijkt, dat de verleden jaar door ons naar voren gebrachte argumenten in de praktijk hun waarde hebben bewezen.
Wij zijn tegenstanders van het uitbreiden van het PARAC met vier mensen. Hetzelfde is het geval met betrekking tot de plaatsvervangend directeur
van dienst. Wij vinden dit nog niet
nodig. Ik denk hierbij in de eerste plaats
aan het door het Presidium gebruikte
argument, dat nu ook het restaurant
onder leiding van de directeur van
dienst komt. Dat is formeel juist. Ik
waag het echter te betwijfelen of dit tot
een taakverzwaring leidt. Het restaurant staat onder leiding van een bekwaam man. Ik zie het eerder als een
versterking voor dan als een belasting
van de huidige directeur. Wanneer het
argument terzake van bouw en herbouw naar voren worden gebracht,
dan zal het Presidium moeten zoeken
naar een technisch man, die in tijdelijke dienst moet worden genomen. Wij
zullen dan ook de motie nr. 15 steunen.
Ik verbaas mij erover, dat juist die
fracties, die zo pleiten voor de 1 %-operatie, zich hier presenteren als frequente voorstandsters van de verhoging
voor de BIK-krachten; de voorstellen
lopen uiteen van een halve naar een
tweederde kracht en van een halve tot
een hele BIK-kracht voor een kamerlid.
Wij zijn tegen die voorstellen, niet o m dat wij de 1 %-filosofie tot de onze maken, maar omdat wij van mening zijn,
dat de bijdrage voldoende is, zeker
voor de grotere fracties. Er moet toch
wisseling van krachten mogelijk zijn,
wanneer de werkzaamheden zich bij
een bepaald iemand gaan ophopen.
Iets anders is het met de voorstellen
tot verbetering van de kosten van het
fractiepersoneel. Wij hebben een en
andermaal gepleit - dit in tegenstelling tot de voorstellen en het beleid inzake lonen en salarissen - voor verhoging van lonen en salarissen. Dan is
het dan ook duidelijk dat wij de mogelijkheid tot loon- en salarisverhoging
open willen stellen voor de fractiemedewerkers.
Het voorstel, gedaan onder nummer
12, om het onderdeel Bureaubehoeften te verhogen, vinden wij daarom
wel aanvaardbaar. Het zal dan ook onze steun krijgen.
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□
De heer Vondeling (voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter!
Het ligt voor de hand, dat ik graag die
leden wil bedanken, die dank hebben
gebracht aan het werk van het Presidium. Dat geldt dan heel in het bijzonder
- zo vertaal ik het - voor de vijf leden
die niet in de eerste plaats de mogelijkheid hebben om al hun tijd daaraan te
besteden, in tegenstelling tot de Voorzitter van de Kamer. Mijn vijf collega's
hebben naast hun gewone werk in de
Kamer ook andere bezigheden in deze
sfeer. Voor de heer Tilanus, die zich tot
tolk van deze leden heeft gemaakt,
geldt dit dubbel, omdat hij van vroeger
kan weten welk beslag dit werk legt op
de tijd van de leden, die ook het gewone werk moeten doen.
Het is juist, dat er een geweldige
toeneming van de hoeveelheid werk
van de leden valt te bespeuren. Ik weet
niet of ik vanavond in een andere kwaliteit in de gelegenheid ben, daarvan
een kleine opsomming te geven. Als
wij alleen maar kijken naar het aantal
bladzijden van de Handelingen en verslagen van openbare commissievergaderingen, meen ik te kunnen zeggen
dat er sprake is van een sterke toeneming van de hoeveelheid werk hier.
Het is dan ook heel begrijpelijk dat van
verschillende kanten wordt gevraagd
om de hulp, die de leden hebben, te
vergroten. Ik mag daarbij in herinnering brengen, dat er in landen met een
parlementaire democratie geen land is
te vinden beneden 20 miljoen inwoners, dat zo'n klein parlement heeft als
Nederland. Ook wanneer wij het aantal
leden zouden verdubbelen, stonden
wij nog onderaan de rij, als wij het
aantal leden zouden omslaan over het
aantal inwoners.
Bovendien wordt ons parlement gekenmerkt door een vrij groot aantal
fracties. Ook dat legt een buitengewoon zware druk op ieder lid afzonderlijk.
Vergelijk ik daarnaast nog het aantal
krachten, dat ons behulpzaam is - ik
heb daarvan geen direct vergelijkingsmateriaal - dan meen ik dat wij in Nederland niet kunnen zeggen dat wij
ons op dit punt erg in de spullen hebben gezet.
Wanneer die aandrang komt, gebeurt het ook door de meeste leden,
omdat in hun verkiezingsprogram
staat dat zij vinden dat de hulp voor de
Kamer op allerlei wijzen moet worden
uitgebreid. Ik heb dat onlangs nog
eens nagelezen. Het is de moeite
waard om dat te doen, omdat men dat
in vrijwel alle verkiezingsprogramma's, althans van de grotere partijen,
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terugvindt. Bovendien is het overeenkomstig het beleid dat de Regering
zich voorstelde te voeren. Ook in de regeringsverklaring wordt gezegd dat
men ook van de zijde van de Regering
haar best zal doen ervoor te zorgen dat
de Kamerleden hun werk beter kunnen
doen.
De huisvesting is een buitengewoon
groot probleem. Dat zal het ook nog
wel een aantal jaren blijven. De moeilijkheden zullen steeds groter worden
vermoedelijk. Wij hebben hierover in
de afgelopen paar jaar uitbundig van
gedachten gewisseld. Het zal nog wel
even duren, voordat daarvoor een oplossing is gevonden. Ik kan alleen
maar zeggen dat wij niet anders dan
lapmiddelen bij de hand hebben om
op die manier te proberen de ergste
knelpunten wat weg te nemen.
Er is gesproken over moeilijkheden
die zich voordoen bij het binnenkomen
van het gebouw. Blijkbaar vergeet
men gemakkelijk, want een paar jaar
geleden was er van alle kanten aandrang om het gebouw beter te beveiligen. Als er een hele tijd geen brand is,
dan heeft men zeer weinig neiging de
brandweer te moderniseren of uit te
breiden. Als er echter iets gebeurt, dan
wordt men eraan herinnerd, hoe kwets-baar dit gebouw dat in beginsel een
openb.aar gebouw is en voor iedereen
toegankelijk moet zijn op dat punt kan
zijn. Er zijn hierover afspraken gemaakt in overleg met de gemeentepolitie en met de rijkspolitie. De heer Tilanus zal zich zeker herinneren dat bij de
nieuwbouw is gesteld dat men de ingangen voor bezoekers zou moeten
scheiden van die voor Kamerleden,
omdat het anders buitengewoon
moeilijk zou zijn tot een goede controle te komen. De hal in 1A is zeer beslist
te klein om bij een grote toevloed van
gasten en bij vermenging van gasten
en Kamerleden tot een behoorlijke effectieve controle te komen. Er is geen
enkele andere reden dan die welke ik
nu geef.
De heer Poppe heeft er terecht aan
herinnerd dat er, voor wat de telefcon
betreft, een aantal jaren geleden een
zeer vrijgevige bui is geweest. Men
heeft toen om min of meer technische
redenen gezegd: Wij zullen praktisch
geen controle meer uitoefenen. Wij
willen graag nog eens nagaan, of wij
wellicht toch een beetje de voet op de
rem kunnen zetten, heel in het bijzonder voor wat de internationale gesprekken betreft. Wij hebben dat al
eens gedaan. Op het eerste oog zou
men als niet-technicus zeggen, dat het
controleren heel gemakkelijk moet
zijn. Het lijkt echter moeilijk te zijn. Als
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men in dit gebouw een bepaald nummer draait, wat vanuit elke cel kan gebeuren, heeft men verbinding met de
stad. Als men die eenmaal heeft, dan
heeft men toegang tot het internationale telefoonnet. Wij hadden al in het
Presidium afgesproken dat wij nog
eens zouden nagaan, of wij op dat
punt iets zouden kunnen doen ter beperking van internationale gesprekken.
Uiteraard is er een opmerking over
het parkeren gemaakt. De heerTilanus
heeft gevraagd hoe het nu precies met
het overleg over het parkeren zit. Vertegenwoordigers van de degenen die
hierin rond het Binnenhof zijn geïnteresseerd - behalve wij zelf, de Raad
van State, de Eerste Kamer en Binnenlandse Zaken - zijn een aantal maanden geleden bijeen geweest. Zij hebben toen het nader overleg met de gemeente Den Haag in handen gelegd
van de Minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb onlangs nog eens geïnformeerd, hoever dat overleg was gevorderd. Op dat moment was het overleg
nog niet afgerond. De heer Tilanus en
ook anderen kunnen zich ervan verzekerd achten dat wij bij voortduring op
onze hoede zijn. Wij zullen proberen
de belangen van de leden zo goed mogelijkte behartigen.
Het is natuurlijk heel gemakkelijk de heer Koekoek heeft het gedaan om een vergelijking te maken met een
moderne fabriek. De situatie is hier natuurlijk heel anders. Wij zijn hier midden in een stad, in een monument. Wij
kunnen niet zomaar aan parkeerruimte
maken, wat wij misschien willen.
Ik heb goede nota genomen van de
opmerkingen van de heer Verwoert
over de parkeerkosten, die wel worden
gemaakt maar wij niet behoeven te betalen. Hij zal naar ik heb begrepen bij
de behandeling van de begroting van
de Hoge Colleges van Staat met een
voorstel ter zake komen. Wij zullen het
afwachten.
De heer Poppe heeft gezegd dat extra kosten, in het bijzonder reiskosten,
die leden van commissies maken,
wanneer zij in het land ergens naartoe
gaan, ten laste moeten komen van de
leden. Ik ben ervan overtuid, dat wij
ook dit probleem nog eens zullen bezien. Het is niet altijd gemakkelijk een
precieze scheiding te maken tussen
wat men mag beschouwen als algemene commissiekosten en persoonlijke kosten. Ik meen dat hij gelijk heeft
als hij zegt, dat wij bij de aanvaarding
van een nieuwe regeling voor de reiskosten ook hebben bedacht, dat de
mogelijkheden, die de leden zelf hebben, daarmee zijn vergroot.
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een volledige schets, zoals men wel
aan een architect vraagt om een schets
te maken en een uitwerking daarvan,
van een gebouw. Zo behoort het ook
tot de opdracht van deze studiegroep
om ons binnen niet al te lange tijd
daarvan een gehele schets te geven.
Ook de resultaten van dat onderzoek
zal zij moeten meedelen. Nu komt natuurlijk iedere keer weer de vraag op,
of het daarmee dan zo slecht gesteld
is. Ja, daarmee is het nog altijd zeer
slecht gesteld. Ik ben ervan overtuigd
dat een aantal moderne grotere bedrijven, die zich in het dagelijks verkeer
met de buitenwereld bevinden, een
documentatiecentrum hebben, dat
vollediger en gemakkelijker toegankelijk is dan dat van ons. Dat geldt uiteraard alleen voor het terrein, waarop zij
zich bewegen. Ik wil een voorbeeld geven. Op de afdeling van het register,
dat wij hierop het ogenblik kennen,
hebben wij een register, dat uitsluitend betrekking heeft op de Handelingen. Als wij in de Kamer een wetsontwerp behandelen, vindt men in de registers met trefwoorden aangegeven
datgene wat in de Handelingen, dus
hier in deze Kamer, door kamerleden
en door Ministers over dat wetsontwerp is gezegd. Al datgene wat is
aangeroerd in het voorlopig verslag,
de memorie van antwoord en in het
mondeling overleg, dat zij de witte
stukken, vindt men niet in de registers
terug. Wanneer dat op een bevredigende wijze is afgedaan, zal men moeten wachten totdat de een of andere
uitgever daarvan een boekwerk maakt,
zodat een en ander wat beter toegankelijk wordt. Wij weten ook wel uit het
vooronderzoek, dat eigenlijk hetzelfde
kan worden gezegd van de departementen. Het is gewoon niet waar was het maar zo - dat men op de departementen een gemakkelijk toegankelijk systeem heeft, dat ook volledig
en betrouwbaar is en dat daardoor ook
aanleiding geeft tot kwalitatief goed
werk. Het gebeurt namelijk maar al te
vaak, dat wij wel wat hebben aan hetgeen wij bezitten en aantrekken , maar
dat wij nooit weten, of dat behoorlijk
Er zijn - d a t is niet voor de eerste keer volledig is.
- nogal wat vragen over het documenIk wil er nog eens op wijzen, hoeveel
tatiecentrum gesteld, die betrekking
studiewerk er in Nederland gebeurt. Ik
hadden op de vergroting en automatiheb hiervoor mij het jaarboek van
sering ervan. Men heeft gevraagd:
1974 van de Nederlandse Organisatie
Was dit nodig? Ik merk op dat wij nu
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderjuist bezig zijn met een studie daarzoek. Dat bevat een 250 a 275 voorover! Niet alleen een studie naar de
beelden van studies waarbij de bedravraag, óf het nodig is, maar ook een
gen,
die deze hebben gekost, vermeld
studie, die eventueel een antwoord
staan. Dat gaat dan om bedragen van
moet geven op de vraag, hoe dat dan
f 162.000, f 50.000, f 300.000, enz. Dezou moeten, wie het zou moeten doen,
ze studies zijn dan verricht op terreiwat de kosten zouden moeten zijn, wie
nen, waarvan men zich kan afvragen,
bij de opzet worden betrokken, kortom

Het fotoboekje heeft de aandacht getrokken van in het bijzonder de heer
Koekoek. Ik wijs erop dat de kosten
van de nieuwe uitgave de helft zijn van
die van de vorige. Wij hebben juist geprobeerd die kosten zoveel mogelijk te
drukken. Dat er foutjes zijn gemaakt is
jammer. Wij zullen die proberen te
herstellen en ernaar streven dat dit in
de toekomst in mindere mate voorkomt.
Over de veiligheid is in het bijzonder
met de Ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie enige tijd geleden overleg geopend. Ik heb vanochtend nog eens geïnformeerd naar het
tijdstip, waarop wij antwoord zullen
krijgen op de brieven, die wij daarover
hebben verstuurd. Dat zal hopelijk binnen niet te lange tijd zijn. Ook hierbij is
weer een vrij groot aantal instanties
betrokken. Ik hoop van harte dat het
zal gelukken te komen tot een dienst,
die moet zorgen voor de veiligheid van
alle bewoners van het Binnenhof. Het
ligt ook wel een beetje voor de hand,
dat wij daarnaar streven. Het centrum
ervan zal hier liggen, omdat wij nu
eenmaal de meest actieve bewoners
van het Binnenhof zijn. Dat, wanneer
eenmaal een gezamenlijke regeling is
getroffen, de kosten zullen worden
verdeeld overeenkomstig het gebruik
dat men ervan maakt, ligt zozeer voor
de hand, dat ik het nauwelijks behoefte
beklemtonen. Wij hadden gehoopt dat
wij al dit jaar de uitkomsten van dat
overleg zouden hebben gehad. Dan
ook zouden wij beslissingen moeten
nemen, die ertoe zouden kunnen leiden, dat wij, althans wat de formatieplaatsen betreft, hier voor de Kamer tot
een vergroting daarvan zouden moeten komen, omdat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gehele Binnenhof in formele zin bij ons
zou kunnen komen te liggen. Het is
dan gewoon een kwestie van onderverdeling van kosten, die maakt, dat
de Kamer daarmee niet extra wordt
belast. Ik hoop dan ook dat men zich
door dit antwoord bevredigd voelt.
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of studies daarop wel zo nodig zijn.
Onze mening is dat het zeer nodig is,
dat er een instelling is, die gaat onderzoeken of op de een goede wijze de domentatie wordt verzameld met betrekking tot het werk, dat wij hier doen.
Mijn persoonlijk antwoord is, dat dit
niet het geval is. Het zou echter nader
onderzoek vergen o m precies na te
gaan, waar dan in het bijzonder de
leemten zitten en op welke wijze men
dat eventueel ook organisatorisch zou
kunnen opzetten. Er is natuurlijk geen
sprake van, dat wij dat op eigen houtje
zouden kunnen doen. Dat kan slechts
in de nauwste samenwerking met de
departementen gebeuren. Daarvoor is
echter heel wat speurwerk nodig. Ook
zal er heel wat overleg moeten plaatsvinden. Er zullen honderden gesprekken moeten worden gevoerd met diensten, afdelingen en universiteiten om
precies na te gaan, wat dan wèl de oplossing zou kunnen zijn. Dan staat het
over een aantal jaren de Kamer geheel
vrij, te beslissen of men de reultaten
van het onderzoek wil opvolgen, als
deze positief zouden zijn, of dat men
dat niet wil doen, omdat men van mening is dat dit niet verantwoord is. Het
betoog van de heer Evenhuis heeft mij
daarin nog eens gesterkt. Hij heeft gezegd, dat hij hierover met enige
schroom het woord voerde. Dat geeft al
aan, dat wij niet precies weten, hoe deze situatie precies is en wat de mogelijkheden zouden zijn. Dat betekent dat
wij zo snel mogelijk moeten weten,
hoe de zaak precies gesteld is.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog
eens nagegaan, welke vragen er nu
precies in deze week schriftelijk zijn
gesteld. Ik moet zeggen - ik loop hiermee enigszins vooruit op de resultaten
van een onderzoek dat ik heb ingesteld
bij de bewindslieden over de vraag
hoe zij over de werkwijze van de Kamer denken en ik hoop daarvan vandaag nog enig verslag te doen - dat de
bewindslieden hogal verrast zijn niet
alleen door de hoeveelheid vragen die
zijn gesteld, maar toch ook nog wel
eens door de wijze waarop en de kwaliteit daarvan. In een aantal gevallen
hebben de bewindslieden naar mijn
mening gelijk. Ik heb gewoon twee series vragen eruit gelicht. Ik heb bij
voorbeeld vragen van de leden Roethof en Hartmeijer, namelijk welke criteria worden gehanteerd voor het uitgeven van herdenkingspostzegels. Als
men zou willen onderzoeken wat daarover in het verleden is gezegd, zou dat
enige moeite kosten. Het zou dan ook
mogelijk moeten zijn, ook omdat deze
zaak meer dan eens in deze Kamer aan
de orde is geweest, dat men door een
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hele simpele beweging zal ik maar
zeggen binnen enkele minuten kan
weten wat daarover niet alleen in de
Handelingen - dat is altijd wel mogelijk om uit te zoeken - maar ook in de
witte stukken is gezegd in het verkeer
tussen Kamer en Regering. Als die gegevens op een goede manier zouden
zijn opgeslagen, is er ook een volledig
overzicht te verkrijgen van het aantal
keren dat dit aan de orde is geweest en
kan men ook nagaan, of die vragen
wel terecht zijn gesteld en of zij weilicht een beetje anders hadden moeten
worden gesteld, gelet op de feiten die
dan al beschikbaar zouden zijn. Hetzelfde geldt bij voorbeeld voor de vragen van mevrouw Epema-Brugman
over chemische bestrijdingsmiddelen.
Ik weet niet of zij die mogelijkheid
heeft benut, maar als hetgeen ik zoëven heb opgemerkt mogelijk is, zou
dat naar mijn mening de kwaliteit van
het werk en het gemak ervan aanzienlijk vergroten.
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Is dan ook te verwachten
dat het antwoord van de Regering
kwalitatief iets beter wordt dan het nu
vaak het geval is?
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Mede uit eigen ervaring kan ik
opmerken dat hetgeen geldt voor de
Kamer ook geldt, maar waarschijnlijk
in iets mindere mate, voor de departementen. Deze hebben vaak voor zichzelf wel een redelijk nauwkeurig documentatiesysteem, maar ik weet maar
al te goed dat dit zeer verschillend van
kwaliteit is en dat het soms dagen kost
om iets terug te vinden; iemand herinnert zich dat het wel eens aan de orde
is geweest. Het ontbreekt echter - ik
durf welhaast te zeggen - o p ieder departement - aan een sluitend documentatiesysteem zodat men ook veel tijd
nodig heeft en veel kosten moet maken o m de vragen te beantwoorden en
daarbij ook wel eens fouten maakt.
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De voorzitter van het Presidium heeft gezegd dat hij mijn verhaal
in het verlengde van zijn redenering
kan plaatsen. Ik zou het andersom willen zeggen. In het antwoord dat wij
hebben gekregen bij de nota, wordt
gewezen op het feit dat juist de drie
jaar van essentieel belang zijn vanwege het onderlinge verband tussen de
verschillende gegevens. In mijn verhaal heb ik dat juist bestreden met name voor het parlementaire werk, omdat talloze gegevens zich uit kunnen
strekken over die periode van de drie
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jaar heen en waaruit ik de conclusie
heb getrokken dat het tijdsbestek van
drie jaar nogal willekeurig was gekozen. De vragen die de heer Vondeling
naar voren heeft gebracht, onderstrepen dat veel meer dan dat zij dat bestrijden.
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Ik mag wellicht even het volgende punt aanraken dat bij dit onderwerp
is genoemd, namelijk de kwestie van
de stuurgroep. Ik denk dat er maar
weinig leden van de Kamer zullen zijn
die zich wel eens actief op dit terrein
hebben bewogen. Dat is ook de reden
waarom wij ons hebben voorzien van
een aantal mensen die op dit terrein
persoonlijk actief zijn geweest. De
stuurgroep bestaat uit het lid van de
Eerste Kamer, prof. Zoutendijk, die op
dit terrein heel in het bijzonder kundig
is, onze collega, de heer Van Houwelingen, die ook op dat terrein werkzaam is geweest, de directeur die bij
Binnenlandse Zaken voor de automatisering van de rijksdienst deze zaken
behandelt en de directeur van het
Staatsdrukkerij" en Uitgeverijbedrijf,
waar men ook op bepaalde terreinen
een grote ervaring heeft gekregen. Het
Presidium is zeer beslist niet zo eigenwijs dat iets zou worden gedaan op dit
terrein, wanneer daarover niet gunstig
zou worden geadviseerd door de
stuurgroep. Ik wil nog eens de garantie
herhalen dat, wanneer de Kamer ons
toestaat deze uitbreiding te realiseren
in de loop van het volgend jaar, van geval tot geval daarover eerst het advies
van deze deskundigen zal worden gevraagd. Men moet niet verbaasd zijn
dat een breed opgezet onderzoek enkele jaren duurt en dat daar een stuk of
vijf onderzoekers mee bezig zijn. Men
moet dan maar eens zijn licht opsteken
bij het doet er niet toe wat voor bedrijf. Wij zouden het plezierig vinden
als wij niet langer dan een jaar of drie
nodig zouden hebben om de resultaten van dit onderzoek te zien. Feitelijk
doen wij in het parlement praktisch
niets aan onderzoek ten eigen behoeve.
De heer Nooteboom: Ik wil iets vragen
over het voorbeeldje van de kwaliteit
van de schriftelijke vragen. Is de Voorzitter van het Presidium van mening
dat de enige reden in de praktijk voor
het stellen van schriftelijke vragen is,
dat er op geen andere wijze achter te
komen is wat het eventuele antwoord
op die vragen zou zijn? Zit er in de
praktijk ook niet een zekere demonstratie van alertheid ten aanzien van
de betreffende materie achter? Zo ja
dan slaat de door de presidium-voor-
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zitter gegeven analyse niet op de praktijk. Is het niet zelfs veelal zo dat je het
antwoord op weet. Het gaat er niet om
weten o m te weten welke vragen moeten worden gesteld? Het probleem
heeft naar mijn mening meer kanten
dan alleen het technische aspect dat er
een betere documentatie moet zijn om
te voorkomen dat bepaalde vragen
worden gesteld.
De heer Vondeling: Neen, ik heb niet
willen betogen dat men die vraag niet
zou moeten stellen. Het gebeurt geregeld - e n naar mijn mening heeft dat
een heel goede functie - dat hier vragen worden gesteld waar men zelf het
antwoord op weet. Het gaat er niet o m
dat het betreffende lid het antwoord
weet; het gaat erom dat de burgers het
antwoord komen te weten op die vragen waar zij het antwoord niet op hebben. Wij moeten dan trachten te fungeren als tussenpersoon tussen de
burger en de Regering door die vraag
aan de orde te stellen. Iedereen zal er
toch prijs op stellen dat de vragen die
men stelt, zo goed mogelijk zijn. Daarvoor is nodig dat men het terrein zo
snel mogelijk, zo goed mogelijk kan
verkennen.
De heer Nooteboom: Het probleem is
natuurlijk dat er in de praktijk een zeker
conflict is tussen een analyse die het
mogelijk maakt om de kwaliteit van de
vraag intensiever te maken en een prioriteit die het nodig maakt o m zo'n
vraag in een vroeg stadium te stellen,
om daarmee de eerste in de rij te zijn.
De heer Vondeling: Er zitten veel meer
kanten aan het probleem van het stellen van vragen, dan ik hier nu naar voren kan brengen. Men moet het echter
niet uitsluitend zien in het licht van het
stellen van vragen. Het gaat ook om de
voorbereiding van bijvoorbeeld de
speeches. Om met de Regering van
gedachten te wisselen zullen wij ook
moeten proberen onze tijd zo goed
mogelijk te benutten en zo snel mogelijk de gegevens te krijgen die daarvoor nodig zijn. Ik maak mij sterk dat
de leden, die nu hebben gesproken
over bijvoorbeeld het parkeren, weilicht een uur of anderhalf uur nodig
hebben gehad om eens na te gaan wat
er in het afgelopen jaar over is gezegd
en dat zij niet het gevoel zullen hebben
gehad dat zij weten, wat er in de loop
van alle andere jaren over is gezegd.
Het zou mogelijk moeten zijn dat men
binnen vijf minuten op tafel kreeg wat
daarover hier is gezegd. Dan behoeft
men er niet zijn kostbare tijd aan te besteden om het op eigen houtje op te
zoeken. Er zijn misschien drie of vier
leden geweest die het op eigen houtje
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of met behulp van hun medewerkers
hebben moeten trachten te doen.
DeheerWaltmans(PPR): De moeilijkheid is naar mijn mening dat het nu is
toegespitst op het stellen van vragen.
De heer Vondeling: Ja, bij wijze van
voorbeeld.
De heer Waltmans (PPR): Waarschijnlijk was het gemakkelijker geweest, als
u een heel concreet voorbeeld had genomen van de verhoging van de bijdrage van het Rijk in de mijnpensioenen. Ik heb mij 't lazarus gezocht, in
Heerlen, op het ministerie en in de Kamer. De echte documentatie kwam pas
maanden later te voorschijn door een
toevalligheid. Ik onderstreep volledig
wat u zegt, namelijk dat wij hier een
bijzonder snel systeem moeten hebben om de gegevens, die wij nodig
hebben o m ons w e r k t e kunnen doen,
op tijd te verschaffen.
De heer Vondeling: Niet alleen wij,
maar ik wil erop wijzen, dat er bij de
Kamer een wetsontwerp ligt inzake de
openheid en openbaarheid. Ik hoop
van harte dat de Kamer nog de gelegenheid zal vinden, dat in het komende jaarte behandelen. Dan zullen wij
voor een geheel nieuwe situatie komen te staan, want dan zal al datgene
waarover de Regering beschikt, voor
zover dat niet strijdig is met de belangen van de staat ook ter beschikking
moeten staan van de burgers en in de
eerste plaats van de vertegenwoordigers van die burgers en dat zijn wij.
Dat zal met zich brengen, dat wij tot
nieuwe systemen zullen moeten komen, al was het alleen maar vanwege
het ruimteprobleem. Men moet hier
eens zien, hoe wij proberen het archiefprobleem op te lossen. Ook dat
zou aanzienlijk kunnen worden vergemakkelijkt, wanneer wij gebruik zouden maken van nieuwe technieken om
die gegevens op te slaan. Men zal wel
weten, dat daarvoor dan heel weinig
ruimte nodig is.
De heer Poppe (PvdA): Mag ik de voorzitter van het Presidium dan nog vragen om wat nader in te gaan niet op de
vraag wat het nut zou kunnen zijn van
zo'n informatiecentrum, want ik denk
dat dat nog aan de orde komt op het
moment dat het onderzoek is afgesloten - dan komt het waarschijnlijk ook
beter gedocumenteerd aan de orde,
omdat dan de resultaten van het onderzoek bekend zijn - maar op de
vraag of het voor het verkrijgen van
duidelijkheid over de wenselijkheid en
nuttigheid van dat centrum nodig is,
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op korte termijn het aantal mensen,
dat alleen het onderzoek verricht, te
vergroten?
De heer Vondeling : Dat is het nu juist!
Ik heb zelf ook wel eens wat aan onderzoekwerk gedaan en, naar ik aanneem,
de heer Poppe ook wel. Men weet
nooit precies tevoren, hoeveel tijd
men nodig zal hebben en tegen welke
problemen men aanloopt om een bepaald onderzoek te kunnen afronden,
maar men stelt zich tevoren toch wel
voor, dat men binnen een bepaalde
tijd resultaten op tafel wil hebben.
Hoeveel manuren daarvoor nodig zijn,
weet men niet tevoren. Ik wil u echter
graag de garantie geven dat het Presidium het niet doet omdat iemand
het nu zo leuk vindt om een grotere
dienst te hebben, maar alleen wanneer
er overtuigende bewijzen voor worden
geleverd dat, wil men binnen een bepaalde tijd klaar komen, het beslist nodig is. Wij willen ons daarbij doen adviseren door mensen, die op dat gebied deskundig zijn, deskundiger dan
wij.
De heerTilanus (CHU): Mijnheer de
Voorzitter! Is ook een argument waaro m een verdubbeling van het aantal
personeelsleden moet plaatsvinden,
gelegen in het feit dat het niet allen dezelfde deskundigen zijn en dat een
aantal mensen nodig is dat in verschillende vakken deskundig is, zodat zij
met elkaar een soort van mozaïek vormen?
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Als ik op al die vragen het antwoord zou weten, dan behoefden wij
natuurlijk geen onderzoek te doen. Ik
onderstreep nogmaals, dat ik niet op al
deze vragen antwoord kan geven om
de eenvoudige reden ....
De heerTilanus (CHU): Mijn vraag is,
of dit mozaïek niet noodzakelijk is voor
dit onderzoek.
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben ervan overtuigd dat dat zo
is en ik ben ook blij dat de heer Tilanus
dat noemt. E r z a l d u s o p verschillende
terreinen onderzoek moeten plaatsvinden door mensen die op die gebieden
deskundig zijn. Hiermee ben ik het
heel graag eens. Ik herhaal echter dat,
indien het Presidium op al die vragen
het antwoord wist, wij zelf wel het onderzoek zouden kunnen verrichten.
Dan zouden wij daarvoor geen deskundigen nodig hebben.
Nu kom ik aan het voor het onderzoek benodigde bedrag. Ik kan mij best
voorstellen, dat men een bedrag van
een paar honderdduizend gulden voor
een onderzoek heel wat vindt, maar
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dat is gewoon niet waar. Voor een dergelijk bedrag kan men maar heel weinig krijgen. Als wij het moesten uitbesteden, zouden wij daarvoor grote bedragen op tafel moeten leggen. Ik mag
u eraan herinneren, dat wij een aantal
jaren geleden een bedrijfs-organisatorisch onderzoek hebben uitbesteed,
waarvoor wij ongeveer 4 ton hebben
moeten betalen. Ik heb toch wel de indruk dat dat een betrekkelijk eenvoudig onderzoek was. Ik wijs er wel op
dat, als het voorstel van de heer Poppe
ten aanzien van de BIK-krachten doorgang vindt, het ongeveer 2 miljoen
gulden méér kost. Ik geef toe, dat daardoor de armslag van de kamerleden
wordt vergroot, maar datgene wat wij
voorstellen, heeft de bedoeling - of
het slaagt moet nog blijken - om de
reikwijdte van de kamerleden groter te
maken.
Het heel eenvoudige voorstel van de
heer Van Zeil en anderen kost ook bijna 4 t o n . Ik wil niet beweren dat dit onredelijk is, maar wij weten wel dat een
goede wetenschappelijke medewerker
van behoorlijk niveau 60.000, 70.000 of
80.000 gld. per jaar kost. Dit zijn de getallen die men hierbij in acht moet nemen, inclusief de sociale lasten enz.
De heer Poppe (PvdA): Ik wil graag
nog onderstrepen dat het voornaamste bezwaar voor ons niet ligt in het
geld. Bij ons ligt het bezwaar in de eerste plaats in de overweging dat wij ons
niet aan de indruk kunnen ontrekken
dat er in feite al wordt voorbereid.
Straks komen wij misschien voor de situatie te staan dat wij eigenlijk niet
meer terugkunnen omdat er zoveel is
voorbereid dat het zonde is het niet
meer te doen.
De heer Vondeling: Dit zou mij verleiden tot een herhaling van de discussie
die wij verleden jaar hebben gehad. Ieder van de drie mensen die hiervoor
zijn aangetrokken, heeft uitdrukkelijk
vernomen dat hun benoeming uitsluitend gold voor de periode van de studie. Dat is helemaal vastgelegd; zij weten dit. Ik wil de Kamer graag de garantie geven dat de Kamer dan volledig vrij is om 'ja' of 'neen' te zeggen tegen het resultaat van het onderzoek.
Dan kom ik tot een heel ander hoofdstuk, namelijk het restaurant. Er is
door de heer Verwoert gezegd, dat die
prijzen zo omhoog zijn gegaan. Wij
hebben heel uitvoerig uitgelegd waarom dit zo was en hoe dit precies zat.
De prijzen zijn niet hoger dan men hier
in de omgeving moet betalen en dit is
toch de maatstaf die wij moeten aanleggen. Het geeft toch geen pas, dat
wij lagere prijzen zouden rekenen voor
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de consumpties op kosten van de belastingbetaler dan wij in de omgeving
betalen.
De heer Verwoert (DS'70): Ik vind dat
de Voorzitter slecht heeft geluisterd.
De heer Vondeling: U hebt gezegd:
20% in één jaar. Dit zou niet toegestaan zijn aan andere particuliere instellingen.
De heer Verwoert (DS'70): Nu haalt u
twee zaken door elkaar. Ik heb gezegd,
dat de prijzen verhoogd zijn. Daar heb
ik op zichzelf geen bezwaar tegen gemaakt. Ik heb wèl gezegd, dat geen enkel horecabedrijf in de omgeving zich
een prijsstijging van 20% zou durven
permitteren; dan verliest het gewoon
zijn klanten. Dat heb ik gezegd. Tegen
hoge prijzen op zichzelf heb ik geen
bezwaar gemaakt.
De heer Vondeling: Daaruit mag u dus
afleiden dat wij een achterstand hadden. De prijzen zijn op het ogenblik
niet hoger dan in de restaurants om
ons heen.
De heer Verwoert (DS'70): Ik ga niet
over de prijs van een broodje kaas met
u discussiëren. Een broodje kaas kost
hierf 1,75. Ik kan u tientallen gelegenheden in de omgeving noemen waar
de prijs aanzienlijk lager is. Daar ging
het mij echter niet om.
De heer Vondeling: Het bestuur van de
Stichting Restaurant zal u zeer dankbaar zijn als u ons daarover gegevens
kunt verschaffen.
De heer Verwoert (DS'70): Ik kan
moeilijk reclame gaan maken voor
broodjeszaken in de omgeving.
De heer Vondeling: Het gaat niet om
broodjeszaken. Wij hebben hier niet
een broodjeszaak! Ik moet er toch bezwaar tegen maken dat de heer Verwoert, die op dit punt toch wel deskundig is, zulk soort vergelijkingen maakt.
Er is gevraagd, of het mogelijk is dat
men ook maaltijden buitenshuis nuttigt. Dat is het geval. Er is een regeling
die voor alle rijksambtenaren geldt.
Bovendien kwam daar nog bij - e n dit
speet ons wel een beetje - dat wij hier
te weinig ruimte hebben om op hetzelfde moment aan iedereen die dit wil
de gelegenheid te geven hier een
maaltijd te nuttigen.
Als men het vergoedingsbedrag erg
hoog vindt, dan moet ik zeggen dat wij
hier nu eenmaal een groot aantal mensen hebben dat op onregelmatige tijdstippen werkt. Daarvoor is nu eenmaal
een bepaalde vergoedingsregeling getroffen.
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De uitzendkrachten. Ik geef toe, dat
dit een nogal aanzienlijke omvang
heeft gekregen. Dit heeft vrijwel geheel betrekking op het restaurant,
waar men nu eenmaal, als iemand ziek
wordt, moet voorzien in een open
plaats. Dan kan het niet anders, of men
trekt daarvoor een tijdelijke kracht aan.
Ik kom dan toe aan de koffie-automaten. Dit heeft veel langer geduurd
dan wij dachten. Er moeten namelijk
vrij ingrijpende voorzieniningen worden getroffen, warmwaterleidingen,
afvoeren en dergelijke. Wij wonen hier
nu eenmaal in een monument. De
werkzaamheden moeten met grote
omzichtigheid gebeuren. Wij zijn daarbij afhankelijk van de Rijksgebouwendienst. Het spijt mij ook dat het zo lang
duurt, maar wij zitten er echt achteraan.
Met betrekking tot het punt van de
fractiemedewerkers hebben wij al gezegd, dat wij de zaak zullen overlaten
aan de beslissing van de Kamer. Ik heb
mij een beetje verbaasd over hetgeen
de heer Waltmans hierover heeft gezegd, namelijk dat het niet mogelijk is,
de fractiemedewerkers goed te betalen. Dit is geheel aan de fracties. Er
wordt een bedrag voor beschikbaar
gesteld. Wie men hiervoor wil aantrekken en wat men wil betalen, is geheel
ter beoordeling van de fracties. Het lijkt
mij geen goed sociaal beleid wanneer
een fractie hen minder betaalt dan zij
elders kunnen verdienen.

aangepaste wetenschappelijke staf
moet zijn, zowel voor de fracties als
voor de kamerleden individueel. De
heer Vondeling heeft heel goed begrepen, dat ik dit eigenlijk had willen zeggen.

De heer Waltmans (PPR): Voor hetzelfde bedrag kan men bij wijze van spreken twee groten of vijf kleinen krijgen.
Het probleem is, dat men een bepaald
aantal mensen nodig heeft wanneer
men een staf wil hebben, aangepast
aan het werk dat wij doen. Hiervoor is
weer een bepaald bedrag aan loonkosten nodig. Dit is het bedrag dat een
fractie ter beschikking moet hebben.
De heer Vondeling draait de zaken o m .
Hij zegt: men krijgt zoveel; men moet
maar zien wat men ermee doet. Dan
wordt het liefdewerk/oud papier.

De heer Vondeling: Dan moeten wij
maar weer een nieuwe commissie instellen! Ik herhaal, dat al etende soms
de honger toeneemt. Ik kan mij heel
wel voorstellen, dat als men uit een
bepaalde functie afkomstig is, men
zich gemakkelijk beweegt te midden
van persoonlijke medewerkers van
hoog niveau. Er zijn echter tal van verschillende mogelijkheden, leder kamerlid staat het vrij, voor het beschikbare geld gedurende één maand per
jaar een zeer hoog gekwalificeerde
kracht aan te trekken, dan wel gedurende het gehele jaar iemand aan te
trekken voor enkele avonden in de
week. Uit het vorige onderzoek is gebleken dat er een grote variatie is in de
hulp die men nodig heeft. Sommigen
willen de hulp thuis hebben, anderen
in Den Haag. Dat moet ook mogelijk
zijn. Wij moeten niet proberen daar
een soort van statuut voor te maken.

De heer Vondeling: Ik zou mij een betoog van de heer Waltmans kunnen indenken waarin hij zou hebben gezegd,
dat ook zijn fractie, die zo klein is, om
deze reden ten minste voor elk departement afzonderlijk een wetenschappelijk medewerker zou moeten hebben
om tot een goede advisering aan de
fractie te kunnen komen. Hij heeft dit
echter niet gezegd, maar wel, dat het
moeilijk is, voor het beschikbare geld
passende krachten te vinden.
De heer Waltmans (PPR): Bij de sternmingen zal het duidelijk worden, dat
wij op het standpunt staan, dat er een

Raming

De heer Vondeling: De heer Waltmans
heeft ervoor gepleit, ook de fractiemedewerkers onder het geneeskundig
onderzoek te laten vallen. Wij zullen dit
nader bezien en ons hierover laten adviseren.
Wat de kwestie van de BIK-krachten
betreft, wijs ik erop, dat nog maar heel
kort geleden een commissie hierover
heeft geadviseerd. Ik meen dat de Kamer zich op één lid na met het betreffende voorstel heeft verenigd. Na enkele jaren wijzigt echter het karakter,
men gaat andere eisen stellen enz. De
heer Waltmans wil, dat ieder kamerlid
persoonlijk over een wetenschappelijk
medewerker beschikt. Destijds ging
het om enige eenvoudige administratieve hulp. Daarmee heeft de Kamer
zich verenigd. Het is aan de Kamer, te
besluiten om dit u i t t e breiden.
De heer Poppe (PvdA): Daarom heb ik
aan het Presidium gevraagd, na te
gaan wat voor mensen op dit moment
uit deze gelden worden betaald. Het
kan een aanwijzing ervoor zijn, dat het
aanvankelijk uitgangspunt wellicht in
heroverweging moet worden genomen omdat het misschien niet juist
meer is.

De heer Scholten (ARP): Ik vraag me al
af dat het verstandig zou zijn daarvoor
een commissie in het leven te roepen.
Verleden jaar is al gebleken dat er een
discrepantie is tussen het Presidium
en een vrij grote groep van deze Kamer over dit onderdeel. Als bij de
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stemmingen blijkt dat dit nu weer zo is,
zou mijns inziens het volgende dienen
te gebeuren. Als het amendementPoppe wordt aangenomen, zijn wij
voorlopig van de problematiek af. Ingeval het mede door mij ondertekende
amendement wordt aanvaard zou ik
het Presidium willen vragen, het zo te
interpreteren dat het kennelijk de bedoeling van de Kamer is te komen tot
één BIK-kracht, in termijnen. Uiteindelijk is dat de bedoeling van het
amendement dat ik heb ingediend. Verleden jaar hebben wij 1/6 BIK-kracht
erbij gekregen als kamerlid. Als het
amendement wordt aanvaard, komt er
weer 1 /6 bij. De achtergrond van het
amendement is, in drie jaar te komen
op het punt dat de heer Poppe nu in één
keer wenst te bereiken en waaraan ik
verleden jaar mijn stem heb gegeven. Ik
zou het Presidium willen vragen geen
commissie in het leven te roepen, maar
de gedachte die achter het amendement ligt royaal over te nemen in de ramingen voor volgend jaar.
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Onze positie is natuurlijk niet het
Presidium tegenover de Kamer, als een
soort dualistisch systeem. Zoals de
heer Koekoek al heeft gezegd, zijn wij
een soort dagelijks bestuur. Ook in
het Presidium leven over de wijze,
waarop kamerleden het beste geholpen zouden zijn, verschillende gedachten. Als er echter tonnen mee zijn gemoeid, moet de Kamer dat zelf weten,
omdat het voor ons niet altijd even gemakkelijk is precies af te wegen hoe
sterk de gevoelens zijn. Wij zullen helemaal niet het gevoel hebben dat wij
een nederlaag hebben geleden, wanneer de Kamer anders besluit dan wij
oorspronkelijk hebben voorgesteld.
De heer Scholten (ARP): Mijn respect
voor het Presidium is wel zo groot, dat
ik het niet aangenaam vind er ieder
jaar op terug te komen. Het is hopelijk
duidelijk hoe het in de Kamer ligt. Vandaar dat ik zeg: Maak het ons gemakkelijk.
De heer Vondeling: Wellicht is het Presidium volgend jaar anders samengesteld dan thans. Daarom kunnen wij
nu geen uitspraken doen, waarmee wij
een volgend Presidium en een volgende Kamer definitief zouden binden.
De heerTilanus (CHU): De heer Scholten zegt nu wel dat de meerderheid
van de Kamer er zo over denkt, maar
dat zal nog moeten blijken bij de sternmingen over de amendementen.
De heer Vondeling: Dat is volkomen
juist.
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Gewezen is op het overleg met betrekking tot de mogelijkheid voor mensen die hier werken om tegen een wat
schappelijke prijs eten te betrekken.
Dat zou een subsidiëring van de kant
van de Kamer betekenen. Wij hadden
enige moeilijkheid met betrekking tot
de gesprekspartners, maar naar ik
hoop zal een en ander spoedig worden
opgelost.
Ik heb mij wat verbaasd over de opmerkingen van de heer Poppe over het
werkoverleg. Wij hebben een bijzondere commissie die ettelijke malen per
jaar gedurende uren en uren vergadert over alle zaken die ons gemeenschappelijk aangaan. De heer Poppe
zal weten dat men daar geen blad voor
de mond neemt. Het Presidium wordt
ingelicht over wat daar gebeurt. Ik kan
mij niet herinneren dat het Presidium
een halsstarrig standpunt heeft ingenomen of iets heeft afgewezen. Dat is
zeer beslist niet het geval. Als van de
zijde van de vakorganisaties wordt gezegd dat men zich buitengewoon
zwaar heeft moeten inspannen, behoeft dat niet altijd een volkomen
evenwichtige weergave van de werkelijkheid te zijn.
De heer Poppe (PvdA): Ik heb twee opmerkingen gemaakt. Allereerst heb ik
aangedrongen op werkoverleg. Daarbij heb ik niet geduid op het overleg
met de bijzondere commissie. Het
werkoverleg is het overleg van de individuele personeelsleden over hun zaken. Ik heb erop aangedrongen om bij
de voorbereiding van de volgende Raming naar een mogelijkheid te zoeken
om ook de individuele personeelsleden te betrekken bij de voorstellen die
de hoofden van afdelingen doen aan
het Presidium.
Verder heb ik mij afgevraagd of de
bijzondere commissie - dat is dan niet
het werkoverleg, maar het vertegenwoordigend overleg namens de collectiviteit van het Kamerpersoneel wel voldoende functioneert. Ik heb
mijn veronderstelling dat daaraan wel
iets te verbeteren zou zijn gegrond op
de mededeling in de nota naar aanleiding van het verslag dat juist in de bijzondere commissie een werkgroep is
gevormd die fricties, die daarover in
het recente verleden zijn ontstaan,
moet wegnemen en die moet nagaan
hoe betere afspraken konden worden
gemaakt. Ik heb die veronderstelling
bovendien bevestigd gezien in een van
de laatste nummers van het ledenorgaan van de ABVA, waarin erop wordt
gewezen dat er, wat dat betreft, nogal
wat ontevredenheid bestaat. Daarin
wordt ook aandrang uitgeoefend de
mogelijkheden van de bijzondere commissie te vergroten.

Raming

De Voorzitter: De Kamer weet dat ik
een voorstander ben van interrupties,
maar interrupties hebben als wezen
toch dat zij enigszins kort en bondig
zijn. Anders moet men een tweede termijn vragen.
De heer Vondeling: Er kan hier nog
een heleboel verbeterd worden, daarvan ben ik overtuigd en daarvoor zullen wij ons dan ook blijven inspannen.
Bij de begeleidingscommissie voor
de bouw doet zich op het ogenblik het
probleem voor dat wij nog in afwachting zijn wie daarvoor wordt aangewezen door de fractiemedewerkers. Omdat zij niet een homogene groep vormen zullen wij nog even geduld moeten hebben. Ook daar zitten wij echter
achteraan.
Als men kennis wil nemen van de
taakomschrijving van de directeur en
eventueel de plaatsvervangend directeur dan is de mogelijkheid daartoe
natuurlijk aanwezig. Dat is een kleinigheid. Als de heer Verwoert vanochtend
eventjes naar de griffie was gelopen
dan had hij zich daarvan kunnen overtuigen en geen beslag hoeven te leggen op onze nationale tijd.
Wat betreft de voorlichting hebben
wij naar onze smaak een grote stap verhoudingsgewijs, want wij hebben
maar een kleine afdeling voorlichting in de goede richting gemaakt. Wij zijn
ook van mening dat in de komende jaren daaraan wellicht nog iets kan worden verbeterd. Ook daar volgen wij
echter de weg van de geleidelijkheid.
Wij zijn voor elke tip tot bevordering
van de zuinigheid die ons wordt gegeven dankbaar. Dan moeten ze echter
niet al te algemeen zijn. De heer Koekoek noemde het Presidium een soort
Dagelijks Bestuur. De heer Koekoek is
in zijn vroeger bestaan stellig lid geweest van een aantal landbouwcoöperaties...
De heer Koekoek (BP): Nog nooit van
een en dat weet u ook wel.
De heer Vondeling: Dan begrijp ik ook
een beetje zijn opmerking. In zo'n vereniging, die het in beginsel toch niet
slechter behoeft te doen dan een particuliere organisatie, kent men een dagelijks bestuur, maar heeft men ook
een directeur. Zonder die zou het ook
niet kunnen.
Ik herhaal nog eens, als men meent
dat wij iets doen dat doelmatiger zou
kunnen, dan moet men niet wachten
totdat jaarlijks de Raming van de Kamer aan de orde is, maar dan moet
men ogenblikkelijk naar een van de leden van het Presidium of naar de directeur hollen om daarin verbetering
te brengen.
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Vondeling
De rem op het maken van fotocopieen heeft hierin bestaan dat als deze uitgaan boven een bepaalde grens het
gekort wordt op de mogelijkheden die
men heeft voor personele uitgaven.
Ik weet hoe de heer Poppe en leden
van zijn fractie denken over de eigen
bijdrage van de kamerleden aan de bezuinigingen. Ik blijf mij toch wel wat
stoten aan de gedachte dat kamerleden topsalarissen zouden hebben. Dat
is heel beslist niet het geval in Nederland. Op grond van de geweldige inspanningen, die de kamerleden moeten leveren, en de grote verantwoordelijkheden die zij dragen, is er gezien
tegen de achtergrond van het totale
beloningssysteem in N e d e r l a n d " i k
spreek er niet over, of daarin overigens verandering moet komen - v e r houdingsgewijs geen reden om de salarissen van kamerleden zo te typeren.
De heer Poppe (PvdA): Dat is wel juist,
maar het salaris van een kamerlid is
wel drie keer het salaris van de modale
werknemer!
De vergadering wordt te 15.52 uur geschorst en te 16.05 uur hervat.

D
De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer
de Voorzitter! Ter zake van de kwestie
van het restaurant is sprake van een
misverstand tussen de voorzitter van
het Presidium en mij. Wij hebben nooit
enigerlei bezwaar gemaakt tegen de
hoogte van de prijzen als zodanig. Ik
heb het sluiten van Binnenhof 5 des
avonds aangesneden. Door de voorzitter zijn weinig argumenten aangevoerd. De voorzitter heeft erop gewezen, dat wij in een monument wonen
en dat warmwaterleidingen moeten
worden aangelegd. Dat wist ik verleden jaar ook al. Vanwege het feit, dat
daar automaten zullen worden geplaatst, gaat Binnenhof 5 ons gewoon
geld kosten. De omzet zal daar aanzienlijk dalen.
Een verhoging van 20% van de prijzen is natuurlijk een kolossale verhoging. Zo achter liepen wij toch niet. Ik
zou graag nader de gronden willen horen, waarom Binnenhof 5 des avonds
gesloten moet worden. Zeker zolang
die automaten daar nog niet staan,
moet het open blijven.
Ter zake van het PARAC heeft de
voorzitter een erg overtuigend betoog
gehouden. Ik heb uit zijn woorden begrepen, dat hij dit liever vandaag dan
morgen heeft. Aan de hand van een
aantal voorbeelden heeft hij toegelicht, dat wij helemaal niet goed voorzien zijn van documentatie. Ik heb in
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eerste instantie gezegd, dat wij op een
aantal gronden hiertegen ambivalent
staan. Door het goede betoog van de
voorzitter is die nog toegenomen. Het
uitbrengen van onze stem zal nog in
het fractieberaad vanavond worden
besproken.
Mijnheer de Voorzitter! Tot slot kom
ik tot de kwestie van de bezoekers. Het
enig goede argument betrof de beveiliging. Dat is inderdaad een belangrijk
aspect. Bij verplaatsing van de toegang voor de bezoekers naar 1a of 1b
is die veiligheid voldoende gegarandeerd. Ik zou het ten zeerste op prijs
stellen indien dit inderdaad gebeurde.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer
u hierbij een motie over deze zaak te
overhandigen.

Dat zou namelijk betekenen dat de leden van het parkeerterrein met hun
tassen, enz. helemaal om zouden moeten lopen.

Motie

De heerTilanus (CHU): Dat zie ik niet
in. Zou u dat kunnen toelichten?

De Voorzitter: Door de leden Verwoert, Waltmans en Nooteboom
wordt de volgende motie voorgesteld:

D

De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de Raming der voor de Tweede Kamer in
1977 benodigde uitgaven;
kennis genomen hebbende van de
omstandigheden, waaronder de Tweede Kamer haar gasten via de ingang
Hofcingel 2 ontvangt;
in overweging nemende, dat de Tweede Kamer optimale gastvrouw voor
haar gasten dient te zijn;
dat de hoofdingang, eventueel samen
met de ingang Binnenhof 1b, voldoende capaciteit heeft om de totale bezoekersstroom te verwerken;
dat het onhoffelijk is, gasten van de
voordeur naar de achterdeur te verwijzen;
dat het voor bezoers van de Kamer
niet zonder gevaar is om langs de gevels van het gebouw over een parkeerplaats heen de achteringang te zoeken;
nodigt het Presidium uit, ervoor te zorgen, dat de wachtkamer aan de Hofcin
gel 2 wordt gemaakt tot jassenkamer
voor de Kamerleden en dat de huidige
jassenkamer een wachtkamer voor bezoekers wordt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer
de Voorzitter! Ik zou...
De heerTilanus(CHU): Bedoelt de
heer Verwoert hiermee dat de ingang
Hofcingel 2 geheel gesloten wordt?

Raming

De heer Verwoert (DS'70): Dat is de
bedoeling niet. De bedoeling is dat de
bezoekers van dit huis via de ingang
Binnenhof 1a of 1b binnenkomen.
De heerTilanus (CHU): Dan zie ik de
ratio van uw voorstel niet, want die ingang moet dan toch openblijven en
dan moet'er iemand als portier bij blijven.
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers
(PPR): Gezien die jassenkamer bij Hofcingel 2 zou je juist kunnen verwachten, dat de leden nog meer service krijgen.

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De voorzitter van het Presiheeft geargumenteerd op grond van
de gestelde schriftelijke vragen. Als wij
tevoren al het antwoord zouden kennen op vele schriftelijke vragen dan is
de Kamer in de regel goed geïnformeerd, met name als het aantal vragen toeneemt.
Ik wil een enkele opmerking maken
naar aanleiding van hetgeen van de
kant van het Presidium is gezegd. Dat
heeft alleen betrekking op wat de voorzitter ervan naar voren heeft gebracht
over het PARAC. Ik was door het antwoord van het Presidium niet overtuigd; in een bepaald opzicht ben ik ervan geschrokken. Nu is duidelijk naar
voren gekomen - dit is door de Voorzitter benadrukt - het aspect van de relatie naar de departementen toe. Dat is
nogal zwaar aangezet. Ik vind dat heel
essentieel, zo essentieel dat het mij
voorkomt dat het zin en nut zou hebben, dat wij hierover ook van gedachten wisselen met de Regering. Het kan
namelijk essentiële informatie betreffen, die ook voor de Regering van belang kan zijn. Ik ben dan geneigd te
zeggen, dat hier veel meer aan de orde
is dan wij eigenlijk uit de brief naar voren kunnen halen. Ik acht een principiële discussie met de Regering over
de zaak - of wij dat moeten doen en, zo
ja, hoe - noodzakelijk, voordat de studie in die richting al te zeer zou worden
versterkt.
Niet overtuigd ben ik omdat ik het
antwoord - ik heb dit al opgemerkt niet duidelijk vond op het punt van die
driejaar. Ik heb gezegd, dat het soms
juist is. Ik heb gesproken over bepaalde geavanceerde technologieën. Een
en ander is ook van betekenis voor het
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Evenhuis
functioneren van het parlement. De
gegevens, waarover wij de beschikking zullen moeten hebben, verhouden zich vaak in geen enkel opzicht tot
de periode van drie jaar. Dat ik in dit
opzicht ongelijk zou hebben, is door
het Presidium niet aangetoond. De
aard van de informatie vertoont een
veel verguizelder beeld - o m met Romein te spreken - dan het eenduidige,
wat uit het antwoord van het Presidium op onze vragen naar voren komt.
Als ik dit alles op een rij zet, constateer ik, dat de studie ook gefaseerd
moet plaatsvinden (en dus in die zin
onvolkomen zal zijn) en dat er geen
sprake zal zijn van een totaal-systeem.
Ook in dit opzicht zal een en ander onvolkomen zijn. De laatste onvolkomenheid hangt samen met de fase, waarin
informatieverstrekking als zodanig op
dit moment in de wetenschap is aangekomen. Als wij het bezien zoals het
naar voren is gekomen, dan zou het
wel eens kunnen zijn dat de vraag, of
wij een automatisch informatiecentrum zullen opzetten minder in het geding is dan een antwoord op de vraag,
hoe wij dat zullen gaan doen. Afgezien
daarvan is het beeld van de tijdsfase
essentieel.
Er is nu anno 1976 geen of onvoldoende aanleiding, in vergelijking met
de beperkingen die wij ons allen moeten opleggen, voor de Kamer om zich
te ontzien en het automatische informatiecentrum buiten de beperkingen
te houden. Zet de drie nieuwe mensen
nu aan het werk, verdubbel het aantal
het komende jaar niet. Bezie eens rustig de werkzaamheden van de vier die
aan het einde van dit jaar zullen zijn
aangesteld en laten wij volgend jaar
de zaak opnieuw bekijken.
Mijnheer de Voorzitter! Hierbij heb
ik de eer u een motie te overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Evenhuis, Smit-Kroes, Koning, Kappeyne
van de Coppello, Van Aardenne en
Scherpenhuizen wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
constaterende, dat in de Raming der
voor de Tweede Kamer in 1977 benodigde uitgaven binnen de personeelsformatie is voorzien in de aanstelling
van nog eens 4 functionarissen, die
werkzaamheden moeten verrichting in
het kader van het Parlementair Automatisch Informatie Centrum (PARAC);
overwegende, dat nog slechts sinds
kort door het Presidium is besloten ge-

Tweede Kamer
24 juni 1976

bruik te maken van de bij de begroting
gegeven machtiging om het aantal
functionarissen van het PARAC uit te
breiden tot 4;
voorts overwegende, dat ook de PARAC-activiteiten mee moeten wegen
binnen het kader van het posterioriteitenbeleid;
spreekt als haar mening uit, dat aanstelling van de 4 in de raming voor
1977 opgenomen PARAC-functionarissen achterwege dient te blijven,
en gaat over tot de orde van de dag.

D
De heer Koekoek (BP): Mijnheerde
Voorzitter! Het Presidium heeft een
paar dingen laten liggen, wat mij ook
helemaal niet verwondert. Ik zou toch
wel graag willen weten of het waar is
dat het restaurant veel voordeliger kan
werken als wij voor de consumpties in
het restaurant bonnen kopen, zoals het
personeel ook doet. Als dat tonnen
gaat schelen, hebben wij recht te horen waarom dat niet gebeurt.
Vervolgens wil ik iets zeggen over
de documentatie die lang niet in orde
is. De voorzitter van het Presidium
heeft in dit verband een voorbeeld gebruikt. Hij zei: Als wij over de moeilijkheden bij het parkeren een goede documentatie hadden gehad, dan konden w i j misschien wel een uur over deze moeilijkheden spreken. Als wij het
op deze manier willen doen, maken wij
het hoe langer hoe moeilijker. Ik ben in
de pauze nog even in de fotokopieerinrichting geweest o m een fotokopie te
maken. Aldaar is het drie keer warmer
dan hier. De ruimte is veel te klein o m
daar met vier man te werken. Wij hebben moeilijkheden, maar hoe minder
w i j die vastleggen hoe beter het is. Nu
kan ik alleen maar spreken wat de parkeergelegenheid betreft over de moeilijkheden, die wij ondervinden en die
wij krijgen. Als wij nu een documentatie in het leven gaan roepen, hetgeen 2
min per jaar extra kost - dat is natuurlijk al fout - dan kan ik daarnaar toe
gaan en zoveel documentatie verzamelen dat ik de vergadering een uur
kan ophouden.
De heer Vondeling: Ik herinner mij, dat
de heer Koekoek zoeven ook sprak
over 2 min. Ik dacht toen dat hij zich
vergiste, maar het is een verkeerd
denkbeeld van de heer Koekoek. Er is
helemaal geen sprake van 2 min. per
jaar meer.
De heer Verwoert (DS'70): Ik zal het
even toelichten. Als het onderzoek omstreeks 1980 helemaal zou zijn afgerond - ik baseer mijn gegevens op het
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verslag van het rapport van Rome - zal
het ongeveer 2 min tot 2,5 min per
jaar kosten.
De heer Koekoek (BP): Dat weet ik wel.
U vraagteerst maar 150.000 gld. om
het te onderzoeken. Ik weet wel dat w i j
dan nog helemaal vrij zijn, maar ik ervaar dat alle uitbreidingen niet ophouden. Ik heb ervaren, dat er op een zeker
moment een directeur is benoemd,
terwijl enige tijd later een vervangende directeur werd benoemd. Ik heb ervaren, dat iemand voor de voorlichting
is aangetrokken, die na verloop van
tijd een tweede man heeft aangetrokken, terwijl deze na verloop van tijd
een derde heeft aangetrokken. Ik heb
de ervaring, dat als wij hieraan beginnen, deze ontwikkeling zich voordoet.
Wij willen daaraan niet meewerken. Zo
komt men immers uiteindelijk tot het
hoge bedrag, wanneer wij de documentatie ten slotte zullen hebben zoals
wij willen. Het is overigens de vraag of
het zover zal komen. Komen wij zover,
dan komen wij op 2 min. per jaar extra
uit. Het grootste bezwaar is echter dat
wij dan nog veel meer tijd tekort komen. De voorzitter van het Presidium
heeft dat met een voorbeeld ook toegegeven.
De hoofdingang bij Binnenhof 1a is
volgens ons altijd de entree geweest.
Zij moet dat voor iedereen blijven, niet
alleen voor de kamerleden, maar ook
voor de bezoekers. Ik ben het op dit
punt helemaal met DS'70 eens. Het is
geen doen de mensen altijd maar achterom te sturen tussen die auto's door.
De heer Verwoert (DS'70): Als wij het
Binnenhof autovrij maken behoeven
de mensen niet meertussen de auto's
door!
De heer Koekoek (BP): Het is allemaal
bij u begonnen, maar alles k o m t t e n slotte uit de motie-Drees voort. Als
meer verstandige mensen ertegen
hadden gestemd, zoals wij, dan was er
niets gebeurd, maar dat hadden zij
toen niet in de gaten.
De heer Verwoert (DS'70): Uw betoog
is nu natuurlijk inconsequent.
De heer Koekoek (BP): Je krijgt van het
een het ander. DS'70 wil bezuinigen,
zoals zij verleden week heeft gezegd,
maar nu komt de heer Verwoert zeggen dat de kleedkamer in wachtkamer
moet worden veranderd. Ik vraag mij
af, hoe vaak die kleedkamer al van bestemming is veranderd. Die is al op zoveel plaatsen geweest! Nu zit zij weer
verkeerd en moet weer naar een andere kant verhuizen. Ik stel voor dat wij
eerst maar eens een wachtkamer in orde maken bij de publieke tribune, de
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voormalige stencilkamer. Laten wij
eerst maar eens rekening houden met
ons streven om het parlement dichter
bij het volk te brengen. Dan moeten
wij het op een zodanige manier doen,
dat wij die mensen niet altijd maar in
weer en wind laten wachten. Het is
goed besteed geld de ruimte, die ik
zoeven aanduidde, daarvoor te bestemmen. Wij hebben zo'n groot vertrek dat het op een voordeliger manier
kan dan DS'70 wil, want DS'70 denkt
helemaal niet aan echte bezuinigingen. De ruimte is daar groot genoeg
voor kleed- en wachtkamer. De praktijk
zal het leren. Ga maar kijken in de gewone wachtkamers, waar de bezoekers met de kamerleden meekomen,
die op de gereserveerde tribune zitten.
Die ruimte kan in tweeën worden gedeeld en dan hebben wij geen overdreven hoge kosten. Ik zou dat nu eens
als bezuinigingsproject aan het Presidium willen voorstellen.
De heer Verwoert (DS'70): Via een
amendement?
De heer Koekoek (BP): Nee, ik geef het
gewoon in overweging, want als ik een
amendement in wil dienen, moet ik
ook nog steun vragen en is het de
vraag of DS'70 wel zo toeschietelijk is.
De heer Verwoert (DS'70): Voor een
amendement niet!
De heer Koekoek (BP): Ik zal nog spreken over de vergelijking van de voorzitter van het Presidium van een vereniging met een coöperatie. Zo'n vergelijking gaat natuurlijk helemaal
mank, want met een coöperatie kan
men dit niet vergelijken. Het was natuurlijk mooi bedacht, dat begrijp ik
wel. Ik ben toevallig nooit lid van een
coöperatie geweest. Ik dacht meer aan
een voetbalvereniging, een sportvereniging of een gymnastiekvereniging.
Het is hier geen zaak, geen onderneming!
De heerTilanus (CHU): Het is hier
sport!
De heer Koekoek (BP): Ja, het is hier
echte politieke sport! Daarover weet
zeker deze CH-man mee te praten. Dat
hij ervoor voelde, blijkt, want anders
was hij wel in zijn artspraktijk gebleven! Daarom heb ik geen corporatie
bedoeld. Bij de corporaties zijn inderdaad altijd directeuren. Maar deze
hebben dan altijd een dagelijkse taak.
Zij hebben dan iets heel anders te
doen dan boodschappen over te brengen van het presidium. Daarin wordt
namelijk een keer in de week of in de
veertien dagen gesproken; daarna
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gaan zij allemaal hun eigen weg. De
bestuursleden van de corporatie gaan
dan namelijk naar hun boerderij of
naar hun bedrijf terug. De directeur
doet dan verder de zaken. Het presidium is hier echter altijd aanwezig. Zodra er iets gebeurt, is het presidium
aanwezig. In zoverre gaat de vergelijking dus niet op en blijf ik staande nouden, dat wij het anders moeten doen
dan tot op heden het geval is geweest.

D
De heer Vondeling (Voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter! Dit
geeft mij gelegenheid om over twee
onderwerpen, die ik vergeten was, van
mijn kant aan de orde te stellen, nog
iets te zeggen. Dat betreft in de eerste
plaats de bezwaren, die naar voren zijn
gebracht met betrekking tot het voorstel om de mogelijkheid te openen om
over te gaan tot de benoeming van
een plaatsvervangend directeur in het
volgende jaar. Daarover is ook een
motie ingediend. Onze belangrijkste
overweging is toch wel geweest, dat
het met betrekking tot de werkzaamheden van de directeur voor de directeur bijzonder moeilijk zal worden
wanneer wij de eerste stappen ter zake
van de nieuwbouw gaan zetten. Het is
zelfs bij de allereerste stappen gewenst, dat daarbij van de kant van de
Kamer een begeleiding komt. Van vele
zijden is tegen ons gezegd dat, wanneer wij voor ons een gebouw laten
maken - daarop komt het neer; wij zijn
niet zelf de opdrachtgevers; wij zijn
daarbij vanzelfsprekend zeer nauw betrokken; vandaar ook de begeleidingscommissie - het dan wenselijk is, dat
iemand daaraan al de tijd kan geven,
die dat werk vergt. Wij hebben gedacht, dat er een mogelijkheid was, tot
een dergelijke combinatie te komen.
Afgezien van de zeer snelle groei van
de andere werkzaamheden van de directeur, is dat toch wel de hoofdreden
geweest, die ons ertoe heeft gebracht,
dit voorstel aan de Kamer voor te leggen. Wij zijn van mening dat het openen van deze mogelijkheid wenselijk
blijft.
De heer Poppe (PvdA): Mag ik dit antwoord zo begrijpen, dat het niet zozeer
gaat om een permanente situatie,
waarin er naast een directeur ook een
plaatsvervangend directeur is, maar
dat het gaat om het opvangen van de
tijdelijke drukte, die de nieuwbouwplannen met zich meebrengen? Ik zou
er dan voor zijn, te spreken over de
mogelijkheid van het aanstellen van
een bouwbegeleider of hoe men zo'n
functionaris ook noemt, die de directeur dan zou kunnen assisteren gedurende de jaren, dat nodig is.
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De heer Vondeling: Men moet zich dat
natuurlijk in de tijd niette beperkt
voorstellen. Ik denk dat het zeker een
jaar of tien zal duren voordat wij helemaal geïnstalleerd zijn. Gedurende die
tijd zal het naar onze mening nodig
zijn, een dergelijke functionaris aan te
trekken. Ik kan eigenlijk wel bevestigend antwoorden op wat de heer Poppe met betrekking tot dit punt heeft opgemerkt.
Ik kom aan nog enkele andere punten. Dat betreft in de eerste plaats de
kwestie van het Buitenhof, waarover
de heer Verwoert nog heeft gesproken. Dit is al een oud onderwerp. Wij
hebben daarover uitvoerige inlichtingen gegeven. De Kamer heeft toen gelegenheid gehad, zich daartegen te
verzetten. Dat is toen niet gebeurd. Wij
moeten erg zuinig zijn met onze mankracht. Wij hebben er berekeningen
over opgezet wat de kosten en wat de
baten zullen zijn. Die berekeningen
hebben ertoe geleid dat wij hebben
gehandeld zoals w i j hebben gedaan.
De betrokken man die daar zat, is inmiddels op de Vijverhof werkzaam.
Wanneer straks de automaten daar
zullen zijn geplaatst, zullen wij ook op
dat punt nog enigszins kunnen bezuinigen.
De heer Koekoek heeft nog eens gezegd dat hij tegen een beter documentatiecentrum is.
De heer Koekoek (BP): Niet tegen een
beter, maar wel tegen een duurder.
De heer Vondeling: Ik heb het gevoel
dat het documentatiecentrum waarover wij nu beschikken kan worden
vergeleken met een paard en wagen.
De heer Koekoek begeeft zich dagelijks
naar het Binnenhof in een Mercedes.
De heer Koekoek (BP): Tot grote ergernis van de heer Verwoert!
De heer Vondeling: De heer Koekoek
gebruikt er in ieder geval een Mercedes voor, hetgeen mij in deze tijd ook
een zeer doelmatig vervoermiddel
lijkt. De heer Koekoek moet het in deze
vergelijking ook zien. Het mag zijn dat
het wat duurder is, maar het is doelmatiger en de kwaliteit van het werk
kan er zeer aanzienlijk door worden
verbeterd en men krijgt bovendien
mogelijkheden die men anders niet
zou hebben gehad. Als men vroeger
met een paard en wagen zo'n 20 a 25
km per dag van de woonplaats kon komen, dan was dat al heel veel. In die situatie moet de heer Koekoek ook zien
dat wij proberen tot een modern opgezet documentatiecentrum te komen, in
nauwe samenwerking uiteraard met
de Regering.
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De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb er helemaal geen
bezwaar tegen dat de heer Koekoek
met een Mercedes naar de Kamer
komt - dat moet hij zelf weten - maar
ik heb er wel bezwaar tegen dat hij hier
gratis kan parkeren gelet op het feit dat
hij zich een Mercedes kan permitteren.
De Voorzitter: Naar mijn mening verdient het de voorkeur om de hoofdlijn
van het debat aan te houden. Ik wil uiteraard geen lid de mogelijkheid ontzeggen om te antwoorden op een gemaakte opmerking, maar dan wel zeer
kort.
De heer Koekoek (BP): Het kan ook
heel kort, mijnheer de Voorzitter. De
leden van de fractie van DS'70 zijn wel
tegen parkeren, rond het Kamergebouw maar komen wel zelf met de auto naar de Kamer. Ik vind dat nergens
op lijken. Laten zij zelf eens het voorbeeld geven en met de bus en trein reizen. Ze hebben dan overigens nog
niets te maken met de manier waarop
een ander het wil doen, maar om zelf
in een auto heen en weer rijden en bezwaar maken tegen auto's vind ik onoirbaar. Meer wil ik er niet over zeggen.
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot het documentatiecentium wil ik nogmaals opmerken dat w i j dat natuurlijk in zeer
nauw overleg doen met de Directie
Overheidsorganisatie en Automatisering van het Departement van Binnenlandse Zaken. Langs die weg hebben
wij natuurlijk ook de contacten met de
departementen. Wij hebben op dit
punt al overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die
er in het bijzonder mee is belast. Men
moet nu niet denken dat wij iets op eigen houtje gaan doen. Wij zullen het
vanaf het begin zo breed mogelijk
moeten opzetten en dat ligt toch voor
de hand. Wij zouden wel heel dom
doen wanneer wij niet gebruik zouden
maken van de mogelijkheden die er elders zijn in de overheidsdienst en dat
wij dingen zouden gaan doen, waarvan later zou blijken dat het ergens anders nog eens zou moeten worden
overgedaan.
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het ging mij om de totaal
aanpak die op alle instanties in Den
Haag betrekking heeft gehad.
De heer Vondeling: Dat is ook vanaf
het allereerste begin gezegd!
De heer Evenhuis (VVD): Dat begrijp ik
wel, maar u benadrukte dit nogal in uw
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betoog in eerste termijn. Dat leidde tot
mijn mening dat het wel eens nuttig
zou zijn om over de aard van een dergelijk systeem met de Regering van gedachten te wisselen.
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde moet
van mij aannemen dat dit ook werkelijk is gebeurd. Bij het allereerste begin, nu zo'n drie jaar geleden, zijn betrokken de mensen van de departementen. Ook de heer Buurman is er
vanaf het allereerste begin bij betrokken geweest. Ook op het Departement
van Algemene Zaken weet men waarmee wij bezig zijn. Wij kunnen het bovendien ook niet op eigen houtje doen,
dat lijkt mij een vanzelfsprekendheid.
Wij hebben hier enkele deskundigen
bij betrokken, waaronder ook prof.
Zoutendijk, lid van de Eerste Kamer.
De geachte afgevaardigde zal toch
wel willen bedenken dat de heer Zoutendijk in de advisering rekening zal
houden met de algemene inzichten die
hij heeft in deze zaken. Dat moet toch
het vertrouwen geven dat wij ons van
alle kanten laten adviseren. Mochten
wij twijfelen, dan zullen wij het natuurlijk aan de Kamer voorleggen. Wij zijn
slechts uitvoerders van de wil van de
Kamer.
Er wordt geen man - ook al heeft
men daar de bevoegdheid toe op de
begroting - aangetrokken, dan nadat
w i j daarover uitvoerig zijn geadviseerd, de taken zijn toegelicht enz. Wij
menen thans dat de noodzaak aanwezig is. Van geval tot geval zal het moeten worden aangetoond.
De argumentatie ten aanzien van de
langere duur was inderdaad niet zo bijzonder sterk. Als het langer duurt, zullen er in het algemeen wat extra kosten zijn, maar dat is toch niet het overwegende punt. Wij zouden graag zien
dat wij over ongeveer drie jaar weten
waar wij aan toe zijn, opdat wij dan
een goede beslissing kunnen nemen
op grond van een goed rapport.
De heerTilanus (CHU): Zelfs die drie
jaar is naar mijn gevoel al een heel lan
ge termijn, omdat wij op kortere termijn moeten weten welke ruimte ervoor moet worden gereserveerd in
een eventueel nieuw gebouw.
De heer Vondeling: Dat is het niet alleen. Wij moeten het natuurlijk ook in
het nauwste overleg doen met het
Staatsdrukkerij" en Uitgeverijbedrijf.
Er is nu al een stukje automatisering
naar die kant. Ook in dat bedrijf zal
men moeten weten waar men zich ongeveer op moet instellen, omdat het
een van de ondernemingen is waarmee wij het geheel zullen moeten uitvoeren.
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De heer Verwoert (DS'70): Stel dat de
afdeling-PARAC erin slaagt met ingang van 1 januari 1977 acht personeelsleden aan te stellen; is dan voor
de te verrichten studie ook die
f 150.000 nodig?
De heer Vondeling: Ik kom daar nog
op, want op dat punt is een amendement ingediend. Ik zal mijn mening
daarover nog geven, nadat ik de mening van de leden van het presidium
hierover heb geraadpleegd.
Ik wil dan nog een algemene opmerking maken met betrekking tot de
wachtkamer. De heer Koekoek was
van mening dat in de eerste plaats gezorgd moest worden voor een goede
wachtkamer bij de publieke tribune.
Hij heeft daar volstrekt gelijk in. Dankzij de goede zorgen van de afdeling
Voorlichting zal hij weten, dat wij daar
op korte termijn een begin mee maken. Ik zie de heer Koekoek 'neen'
schudden; hij heeft kennelijk niet kennis genomen van de voorlichting die is
gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij
die voorlichting binnen het uur krijgt.
Wij waren op dat punt afhankelijk,
want wij zitten in een huurhuis. Wij zijn
afhankelijk van wat de Rijksgebouwendienst aankan, hetgeen verband houdt
met de begroting van die dienst. Op
zeer korte termijn zal met die verbouwing worden begonnen. Ik meen zelfs
dat de zaak gereed is als wij hier in
september terugkomen.
De heer Koekoek (BP): Ik had gehoord
dat dat zou gebeuren. Het voorlichten
door briefjes rond te sturen hebben wij
daarbij niet nodig. Wij moeten daarvoor timmerlui en schilders hebben.
Die ruimte staat al een jaar leeg. Laten
wij hopen dat dit in het reces klaar
komt. Dat is een verantwoorde uitgave.
De heer Vondeling: Ik ben het geheel
met de heer Koekoek eens.
Ik kom nu tot de behandeling van de
verschillende amendementen en de
moties. Ik kom dan eerst tot het amendement op artikel 9, de kosten van het
organisatie-onderzoek. Wij hebben in
het Presidium overlegd of het een
PM-post zou moeten zijn, of dat er een
bedrag voor moest worden ingevuld,
omdat wij niet zeker wisten of er aan
het eind van het komend jaar al gebruik van zou worden gemaakt. Onze
overweging om hier een bedrag in te
vullen is, dat er in het Presidium sterke
gevoelens leven dat een PM-post een
verkeerd beeld kan geven van wat
men wil. Als wij van die PM-posten gebruik maakten, zou daarvoor een bedrag in de plaats moeten komen en
zouden wij met een aanvullende be-
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groting moeten komen. Vandaar dat
wij hebben gezegd: laten wij dan liever het bedrag noemen. Ik zal het echter de heer Evenhuis gemakkelijk maken. Wanneer het in de Kamer niet
wordt bestreden, zijn wij bereid dit
voorstel over te nemen, omdat, als op
dat punt enkele maanden vertraging
zou optreden, ons dat niet iets lijkt wat
niet te overkomen zou zijn.
De heerTilanus (CHU): Is er nog enige
samenhang met de uitbreiding van het
aantal mensen voor de PARAC? Er ligt
namelijk een motie om die niet d o o r t e
laten gaan. Als die motie wordt aangenomen en u nu die f 150.000,■ weggeeft, dan hebt u helemaal niets meer
over. Dat zou ik bepaald jammer vinden.
De heer Vondeling: Wij doen dat ook
in het vertrouwen - want ik begrijp wel
dat er bezwaren zijn - dat de kamermeerderheid toch het voorstel van het
Presidium zal volgen.
Het zal duidelijk zijn, dat wij het
voorstel van de heer Scholten met betrekking tot de BIK-krachten ter beoordeling aan de Kamer laten. Ik wil er wel
op wijzen, dat er volgend jaar een
nieuwe Kamer zal komen en dat zich
dan wellicht met betrekking tot dat
punt ook nog wat moeilijkheden zullen
voordoen. Het oordeel is echter uiteraard geheel aan de Kamer. Wij hebben
er op dit moment geen behoefte aan,
daarover nog iets te zeggen.
Hetzelfde geldt voor de kosten voor
het fractiepersoneel. De Kamer zal
moeten weten, in welke mate zij öf het
een, öf het ander öf het geheel wil bezien, ook in het licht van het onderwerp dat nog op de agenda van de Kamer staat. Het ligt niet voor de hand
dat ook met betrekking tot deze zaak
het Presidium een advies geeft. Hetzelfde geldt voor het voorstel van de
heer Poppe met betrekking tot de bureaubehoeften van de fracties.
Ten slotte kom ik aan de drie moties
die zijn ingediend. Over de motie van
de heer Evenhuis over het aanstellen
van een plaatsvervangend directeur
heb ik onze mening al gezegd, namelijk dat wij bij de Kamer aanbevelen
ons voorstel te volgen en niet dat van
de heer Evenhuis. Tevens heb ik mijn
mening al gezegd over de activiteiten
voor de studie inzake een documentatiecentrum. Wij vragen de Kamer, ons
op zijn minst het voordeel van de twijfel te gunnen en ons de ruimte te geven om in de loop van het volgende
jaar de mogelijkheden te vergroten om
de studie te bekorten en te intensiveren.
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Dan rest nog de motie van de heer
Verwoert over de ingangen van het kamergebouw. Ik moet de Kamer dringend vragen om aan het verzoek van
de heer Verwoert geen gevolg te geven. Wij hebben hier nogal wat met de
ingangen getobd. De Kamer weet dat,
willen wij de veiligheid vergroten, wij
het aantal ingangen zo klein mogelijk
moeten houden. Er is destijds, anderhalfjaar geleden, op ruime schaal aan
alle kamerleden voorlichting gegeven
over hetgeen wij van plan waren. Iedereen heeft toen daarover zijn mening kunnen zeggen. Wij hebben na
zorgvuldige overweging en na inschakeling van zeer velen die in dit gebouw
werkzaam zijn, een keuze gemaakt. Ik
wil niet beweren dat die keuze volstrekt ideaal is, maar ik begrijp de heer
Verwoert niet als hij nu, terwijl wij
hiermee nog nauwelijks enige ervaring hebben, daarvan weer afstand wil
doen. Ik moet de Kamer ten sterkste
ontraden dit voorstel aan te nemen.
De heer Verwoert (DS'70): Mijnheer
de Voorzitter! De Voorzitter van het
Presidium heeft het over het beperken
van het aantal ingangen. Ik meen, dat
juist door mijn voorstel het aantal ingangen voor bezoekers wordt beperkt,
Immers, zij komen niet meer binnen
via de ingang Hofcingel 2, maar via de
ingangen Binnenhof 1a en 1b. Ikwijs
erop, dat nu al groepen bezoekers bij
Binnenhof 1a binnenkomen. Mijn
voorstel houdt slechts een kleine uitbreiding in van het aantal ingangen
voor individuele bezoekers.
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp de geachte afgevaardigde niet. Vanuit zijn fractie is er in
het afgelopen jaar bij herhaling op gewezen, dat wij ten aanzien van de veiligheid van personen in Nederland en
de versterking van de politie maatregelen moeten nemen. Wij hebben
voorstellen gedaan op aanraden van
zowel de gemeentepolitie als de rijkspolitie. Daarvoor is deze oplossing
gevonden. De eerste de beste gelegenheid neemt de heer Verwoert te baat
om er weer verandering in te brengen.
Ik moet zeggen dat ik dit geen consequente houding vind.
De heer Verwoert (DS'70): Omdat het
naar onze opvatting niet strijdig is met
de veiligheid.
De heer Vondeling: Dat is opvatting
van een niet-deskundige, als ik het zo
mag zeggen.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
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De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden
alle amendementen voldoende ondersteund.
Ik stel voor de in verband met de behandeling van de raming noodzakelijke stemmingen te doen plaatsvinden
aan het eind van de vergadering.
Daartoe wordt besloten.
Over de artikelen 5 t/m 8 wordt geen
beraadslaging gevoerd.
Beraadslaging over artikel 9, waarop is
voorgesteld een amendement-Evenhuisc.s. (stuk nr. 10).
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben wat voorbarig geweest,
omdat ik dacht dat u bij de algemene
beraadslaging ook al de artikelen en
de amendementen aan de orde had
gesteld. Het Presidium is, zoals gezegd, bereid het amendement van de
heer Evenhuis over te nemen en het
bedrag van f 150.000 te vervangen
door het woord 'Memorie'.
De Voorzitter: Aangezien hetamendement-Evenhuis c.s. (stuk nr. 10) door
het Presidium is overgenomen, maakt
het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.
Over artikel 10 wordt geen beraadslaging gevoerd.
Beraadslaging over artikel 11, waarop
zijn voorgesteld:
een amendement-Scholten c.s. (stuk
nr. 9);
drie amendementen-Poppe c.s.
(stukken nrs. 11, 12en 13);
een amendement-Van Zeil c.s. (stuk
nr. 14).
De heer Poppe: Mijnheer de Voorzitter! Uit het feit dat ik na indiening van
mijn eigen amendement (stuk nr. 11)
mijn naam gegeven heb aan het
amendement-Van Zeil c.s. (stuk nr. 14)
mag u afleiden dat mijn eigen amendement, dat betrekking heeft op verhoging van de post 'personeelsuitgaven
fractie' is ingetrokken.
De Voorzitter: Aangezien het amendement-Poppe c.s. (stuk nr. 11) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.
Over de artikelen 12 t/m 19, 19a en 20
t/m 23 wordt geen beraadslaging gevoerd.
De behandeling van de Raming wordt
geschorst.
De Voorzitter: Van de zijde van de
fractie van de PvdA heeft mij het ver-
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zoek bereikt een wijziging aan te brengen in de bijzondere commissie 13 965
(VAD).
Ik meen dat hiertegen geen bezwaar
bestaat.
Ik benoem tot lid van deze commissie het lid Barendregt in plaats van het
lid Janssen en tot plaatsvervangend
lid het lid Janssen in plaats van het lid
Barendregt.
Verder deel ik aan de Kamer mee dat
ik tot plaatsvervangend lid van de bijzondere commissie 13 932 (R1037) benoem het lid Van der Spek als plaatsvervanger van het lid Van Rossum.
De vergadering wordt te 16.52 uur geschorst en te 17.00 uur hervat.
Voorzitter: Vondeling.

Aan de orde is de interpellatie-Van
Zeil over het besluit met betrekking tot
de verplaatsing van de NEHEM van
's-Hertogenbosch naar 's-Gravenhage. 8
|De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie]. (Tot het
houden van deze interpellatie is verlof
verleend in de vergadering van heden).

D
De heer Van Zeil (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil in de eerste plaats de
Kamer dank zeggen voor het feit, dat zij
mij alsnog in de gelegenheid heeft
gesteld, de Minister van Economische
Zaken te interpelleren over de voorgenomen verplaatsing van de NEHEM.
Vervolgens wil ik diegenen danken,
met wie wij in de achter ons liggende
dagen over deze ingewikkelde problematiek goede gesprekken hebben gehad. Ik kan heel kort zijn, met name
omdat in de laatste tien dagen vele aspecten van deze zaak en de hierbij behorende argumenten en overwegingen de revue zijn gepasseerd. Ik wil
ook kort zijn in verband met het feit,
dat de Kamer nog een overvolle agenda heeft af te handelen.
Mijnheer de Voorzitter! Het sectorstructuurbeleid en de herstructurering
van de Nederlandse economie staan
bij alle leden van de drie fracties van
het CDA, namens welke ik het woord
voer, zeer hoog genoteerd. Wij gaan
ervan uit — wij aanvaarden dit - dat de
NEHEM hierbij een essentiële taak
heeft te vervullen. Over deze zaken is
er geen verschil van mening.
Een klein deel van de leden van onze
drie fracties is de overtuiging toegedaan, dat voor het vervullen van de be-
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treffende essentiële taak de NEHEM
noodzakelijkerwijs in Den Haag of omgeving gevestigd moet zijn. Voor het
overgrote deel van de leden der drie
fracties blijven, na alle discussies en
beraadslagingen, twee wezenlijke bezwaren bestaan tegen de voorgenomen verplaatsing van de NEHEM. In
de eerste plaats achten zij vestiging in
Den Haag of directe omgeving niet
noodzakelijk.
In 1972 is bewust en zeer weloverwogen gekozen voor vestiging buiten
de randstad, in hét bijzonder voor vestiging in 's-Hertogenbosch. Communicatie en contact zijn voor een zeer
groot deel afhankelijk van het door iedere instantie en op alle niveaus aanvaarden van de taak en de verantwoordelijkheid van de NEHEM en van de
bereidheid en juiste instelling inzake
een tijdig en open overleg van degenen, die hiertoe zijn geroepen. Hiervoor is niet bepalend het feit, dat men
bij elkaar zit of bij elkaar in de buurt is.
Deze mentaliteit, deze bereidheid is de
factor die bepaalt, of het overleg tijdig,
goed en open plaatsvindt. Het derde
argumenten van degenen die vóór
aard van het werk. Dit is over het gehele land gespreid. De noodzakelijke relaties voor het bepalen van beleid en
voor het nemen van beslissingen zijn
niet alleen in Den Haag gevestigd,
maar ook in Rotterdam, in Amsterdam, in Utrecht en in andere plaatsen.
Bovendien zullen de meeste contacten
ter zake van beleid en beslissingen
gepland en geprogrammeerd worden,
zodat overbrugging van een afstand
van iets meer dan 100 km geen probleem behoeft te zijn. Ten vijfde: als er
al op zeer korte termijn contacten nodig zijn, dan is er in ons land een goed
telefoonnet, er zijn adequate telexverbindingen en het is zelfs mogelijk, telefonisch te vergaderen. In de zesde
plaats: het consequent volgen van de
argumenten van degenen die vóór
vestiging in Den Haag zijn zou vereisen, dat hier één groot gebouw wordt
neergezet waarin allen die direct of indirect met elkaar te maken hebben
worden gehuisvest. Ik neem aan dat
niemand hieraan denkt.
Ik kom tot het tweede wezenlijke bezwaar. Gegeven de opvatting dat vestiging in Den Haag en omgeving niet
noodzakelijk is, is een verplaatsing van
de NEHEM niet te rijmen met het beleid van de Regering om tot spreiding
van activiteiten over het gehele land te
komen. Naar ons gevoelen tast zo'n
verplaatsing de geloofwaardigheid
van het spreidingsbeleid aan. Destijds,
toen begonnen werd met discussies
en besluitvorming over de spreiding
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van rijksdiensten en spreiding van activiteiten over het land, is heel nadrukkelijk het waarom en hoe van die spreiding overwogen. Daarbij is ingecalculeerd dat er bezwaren zijn en dat offers
moeten worden gebracht. Ze zijn meegewogen en afgewogen tegen de vele,
vooral immateriële voordelen van die
spreiding. Het kan dus nooit zijn, dat
men bij dit soort zaken een 100%-situatie realiseert. Ervaren is reeds dat de
discussie van de laatste dagen laat
zien hoe sterk sprekend de sociaalpsychologische aspecten bij de spreiding zijn. Reacties van ambtenaren,
van de vakbeweging en van de PTTvrouwen wijzen daarop. Waarom zouden belangrijke diensten van sommige
departementen, bijvoorbeeld van Sociale Zaken, gescheiden kunnen zijn,
zoals nu het geval is; waarom zou een
centrale directie van de PTT, het toporgaan van een geïntegreerd bedrijf, wel
gespreid kunnen worden; waarom wél
het Centraal Bureau voor de Statistiek
en waarom moet een zelfstandig en
van eigen taken en verantwoordelijkheden voorzien apparaat als de NEHEM naar een regio worden gebracht,
alwaar een deel van de nodige relaties
is gevestigd? De Minister van Economische Zaken is degene, die zijn instemming moet betuigen met de wijziging van de statuten van de NEHEM
waarmee Den Haag de vestigingsplaats zou worden in plaats van Den
Bosch. De overwegingen die ik zoeven
kort samengevat heb gegeven leiden dat is duidelijk - t o t de conclusie dat
wij van mening zijn dat wij de Minister
moeten vragen de medewerking aan
de uitvoering van het verplaatsingsbesluit niet te geven. Wij wachten met
spanning op zijn antwoord.

D
Minister Lubbers: Mijnheer ds Voorzitter! Ik spreek een woord van dank voor
de zorgvuldige consultaties die de geachte afgevaardigde de heer Van Zeil
met andere leden van deze Kamer
heeft willen ondernemen om tot een
nadere oordeelsvorming te komen
over de vestigingsplaats van NEHEM.
Naar het mij v o o r k o m t - het blijkt ook
weer uit zijn betoog - zijn er drie elementen in het geding: het functioneren van NEHEM zelf, het spreidingsargument en de belangen van de provincie Noord-Brabant en de gemeente
's-Hertogenbosch in het bijzonder.
Wat het eerste betreft, heeft de geachte afgevaardigde de heer Van Zeil
zijn argumenten nog eens aangevoerd. Op één ervan, dat naar mijn gevoel onjuist is en wezenlijk is voor het
hele betoog, wil ik nu ingaan. Hij merk-
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Laten wij duidelijk zijn. Men heeft
om de NEHEM heen gespeeld. Vanuit
te op dat in 1972 bewust is gekozen
het bedrijfsleven gaat men niet naar
voor 's-Hertogenbosch als vestigingsde NEHEM omdat die in Den Bosch zit.
plaats voor de NEHEM en dat die lijn
Men vraagt zich af: waar worden in
verder moet worden aangehouden. De
concrete gevallen de besluiten genoNEHEM - e n daar gaat het om - was
men? Is dat in Den Haag, dan gaan wij
echter doodgelopen en functioneerde
pro forma naar de NEHEM, maar dan
niet zoals ze moest functioneren. Voor
stevenen wij al heel snel naar de dede NEHEM moest een andere opzet
partementen.
worden gekozen. Het relevante punt
Ik houd de stelling staande dat het
bij NEHEM is eigenlijk maar in zeer bevoor het functioneren van NEHEM van
perkte mate de vestigingsplaats. Het
zeer groot belang zou kunnen zijn als
relevante punt is: hoe moet de NEHEM
geleidelijk aan het bureau bijzondere
functioneren. Dat is ruim een jaar gelebedrijfsgevallen daarin geïntegreerd
den onderwerp van diepgaand beraad
kan worden. Dat is een heel moeizaam
geweest en daaruit zijn conclusies geproces - wij hebben nu niet de tijd dat
trokken. Een van de zeer belangrijke
tot in alle details d o o r t e praten - maar
conclusies was dat het onverantwoord
het is heel wezenlijk zulks te doen.
is een onderscheid te maken tussen
Is dit nu niet tegen het spreidingsbesectorbeleid en steun aan individuele
leid van de Regering in en moeten wij
bedrijven. Je kan niet zorgvuldig steun
niet aan dat spreidingsbeleid vasthouaan individuele bedrijven geven als je
den en consequent zijn in die dingen?
dat niet doet vanuit een sectorvisie en
Op die laatste vraag zeg ik volmondig
omgekeerd kan je geen geloofwaardig
ja, je moet consequent zijn. Naar mijn
sectorbeleid voeren als je niet betrokgevoel betekent dat dat in gevallen
ken bent bij de steun aan individuele
waarin het gaat om een afweging tusbedrijven. Daarmee was dan ook een
sen de belangen van het personeel
gigantisch probleem geschapen.
aan de ene kant en maatschappelijke
Wij hebben toen moeten besluiten
belangen aan de andere kant, je heel
een bureau voor bijzondere bedrijfszorgvuldig met die personeelsbelanproblemen op te richten. Dat functigen moet omgaan, maar niet moet
oneert op dit ogenblik en heeft uiteraarzelen de maatschappelijke belanaard nauwe relatie met de sectordirecgen de doorslag te laten geven als die
ties op mijn departement onder het dizwaar genoeg zijn. Dat is hier ook aan
rectoraat-generaal voor de industrie,
de orde.
die dat oorspronkelijk zelf deden. UiNatuurlijk moet er een zorgvuldige
teraard bestaat er een nauw contact
afweging zijn. Natuurlijk moet men
met het Departement van Sociale Zazich afvragen wat de betekenis ervan
ken en met het Departement van Fiis voor de mensen die het aangaat. Ik
nanciën, waarmee men zeer periodiek
geloof niet dat dit alleen in getallen op
om de tafel zit om die zaken te bekijte vangen is. Ik kan hier wel zeggen dat
ken.
het om twintig mensen gaat, maar
Op zichzelf is dat een heel goed
voor die twintig mensen is het natuursysteem, dat echter niet tegemoet
lijk erg belangrijk. Daarvoor heb ik alle
komt aan de essentiële functie van de
begrip.
integratie met NEHEM. Als men dit uitIk vind het nu wat merkwaardig om
gangspunt deelt - ik heb eigenlijk
het spreidingsbeleid als argument te
nooit argumenten gehoord die daar tegebruiken om te zeggen dat niet aan
genin kunnen worden gebracht - blijft
de belangen van deze twintig mensen
als alternatief nog over het bureau bijgekomen mag worden. Integendeel, in
zondere bedrijfsproblemen naar Den
de spreidingsdiscussie gaat het juist
Bosch te brengen. Dan krijgen wij echaltijd om het afwegen van de belangen
ter weer andere problemen, onder
van
de mensen die geraakt worden temeer door de banden die er nu nog
gen een bepaald geobjectiveerd maatzijn - geleidelijk aan proberen wij dat
schappelijk belang. Dat is naar mijn
meer te verzelfstandigen - met de angevoel de kern van de spreidingsdisdere beleidsonderdelen. Dit lijkt mij de
cussie.
kern van de zaak.
Nogmaals, ik heb er alle begrip voor
Men mag dus niet zeggen dat de
dat staf en personeel voor hun eigen
NEHEM een soort rijksdienst is die,
evenals andere diensten, eigenlijk over- belangen opkomen. Daar hebben zij
groot gelijk in. Het is ook mijn uitdrukal moet kunnen functioneren. Wij zijn
<elijk uitgangspunt dat bij een vestiechter bezig te proberen van de
gingsplaats in de regio Den Haag daarNEHEM iets te maken en ook iets te
doen aan de vaak bekritiseerde niet juis- aan alle aandacht wordt gegeven. Ik
vind het echter niet helemaal zuiver
te behandeling van individuele bedrijdie discussie nu als het ware om te
ven, die vaak leidt tot concurrentievervalsing.
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draaien en te zeggen: er is een nieuwe
waarde in het geding. Deze mensen
brengen het offer dat zij, in het kader
van het spreidingsbeleid, wel in Den
Bosch willen blijven. Dan zet men de
zaken natuurlijk op zijn kop. In wezen
is de vraag, of wij dit mogen vergen
van de mensen die bij de NEHEM werken. Ik moet zeggen, dat wij dat wel
moeten doen. Natuurlijk heb ik hierover ook mijn aarzelingen. Je moet
dan de vraag stellen, of het functioneel
noodzakelijk is en of het een redelijk
offer is. Zo ja, dan moet je dat gewoon
bepleiten en gewoon doen. Wij zullen
vanavond net als beide voorgaande
dagen spreken over hele grote programma's. Ik heb gisteren mijn betoog
afgesloten met de opmerking dat het
allemaal neerkomt op een stuk microproblematiek. Wij zullen ons daarin
hard op moeten stellen. Als wij die
hardheid mentaal niet met elkaar kunnen opbrengen, ziet het er heel zorgelijk uit voor de sector structuurbeleid
en voor de functie van de NEHEM zelf.
Ik vind het eigenlijk nogal ironisch
dat het personeel van de NEHEM een
en andermaal betrokken is (geweest) ik spreek over gekwalificeerd personeel - bij bedrijfssluitingen waardoor
mensen hun baan kwijt raken en op
andere plaatsen moeten gaan werken.
Zij doen niet zelden voorstellen, die
nogal wat vergen van de mobiliteit van
het personeel in bedrijven. Ik vind dat
je je wel tweemaal moet bedenken om
- e n ik heb het gevoel dat dat in grote
mate hierachter schuilt - het argument
van gebrek aan mobiliteit bij een dergelijke beslissing de doorslag te laten
geven.
Ik til niet licht aan de betekenis van
de NEHEM voor de gemeente Den
Bosch, zeg de provincie Noord-Brabant. Ik geloof dat die betekenis verder gaat dan het verschaffen van werk
aan beperkte aantallen mensen. Het is
voor Den Bosch (en Noord-Brabant)
nogal iets dat de NEHEM daar is gevestigd. Ik vind het volstrekt redelijk
dat men eist dat er een voldoende en
toereikende compensatie moet komen
kwalitatief en kwantitatief. Wij hebben
dat ook met de provincie besproken. Ik
vind dat men mij daarop kan aanspreken en dat wij ruime verplichtingen op
ons moeten nemen wat dat betreft. In
zoverre als daar het andere element
van het spreidingsbeleid schuilgaat,
namelijk dat er zorgvuldig op wordt
toegezien dat economische activiteiten zo goed mogelijk door het land
worden gespreid, vind ik het heel reeel. En dat zal, laten wij wel wezen, ergens anders wel pijn doen, want dat
betekent altijd dat de activiteiten die
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daar komen ergens anders niet gebeuren. Echter, het harde beleid dat wij
met elkaar willen voeren vergt dat.
Welaan, dan moeten wij het doen!
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Van Zeil (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn beantwoording van de schriftelijke
vragen en van mijn betoog hier. Wij
hebben ons gedistantieerd van een
aantal aspecten die in deze zaak een
rol spelen en wij hebben bewust gekozen voor de twee zaken die ik in de inleiding tot dit debat heb genoemd.
Er is destijds bewust voor Den
Bosch gekozen. De Minister heeft overigens gelijk dat nadien,en zeker in de
nabije toekomst, de taak van de NEHEM is en zal worden aangevuld en is
en zal worden gewijzigd. Dat is door
ons ook niet bestreden. Integendeel.
Niet overtuigend is aangetoond dat de
NEHEM daarvoor noodzakelijkerwijs
in Den Haag of omgeving moet worden gevestigd. De Minister heeft in dit
verband gesproken over een zeer periodiek contact. Dat wordt niet ontkend,
maar men kon ons geen indicatie geven van de omvang en het aantal van
de contacten noch van de leiding noch
van de staf. Overigens zijn die contacten niet alleen in Den Haag nodig maar
ook op tal van andere plaatsen die ik
heb aangeduid. De NEHEM is geen
rijksdienst maar een zelfstandig orgaan dat zijn zetel alleen kan verplaatsen met instemming van de Minister
van Economische Zaken. Wij vinden,
dat daar waar de Overheid mogelijkheden heeft tot beïnvloeding van het eigen beleid - een beleid dat door de
meerderheid van de Kamer wordt gesteund - zij die verantwoordelijkheid
moet nemen. De Minister heeft gezegd: Men stevent naar Den Haag,
naar de departementen. Welnu, als
men dan de Nehem passeert, dan zou
dat een stuk voorlichting vragen om
duidelijk te maken, dat men bij de Nehem in Den Bosch moet zijn. Op het
departement zal men moeten zeggen,
dat men op het verkeerde adres is.
Daarom heb ik ook gesproken over het
feit, dat ieder de taak en de verantwoordelijkheid van de Nehem moet
aanvaarden.
De staf heeft bepaald niet over de eigen positie gesproken. Deze heeft uitsluitend gesproken vanuit de eigen
verantwoordelijkheid.Bovendien weet
de Minister dat wij ook hebben gesproken met de Raad van Toezicht,
waarin overigens een niet onbelang-
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rijk gedeelte tegen deze overplaatsing
was.
Mijnheer de Voorzitter! Het antw o o r d van de Minister is niet overtuigend; het spijt mij, dat ik dit moet zeggen. Onze vraag om zijn medewerking
te onthouden aan de uitvoering van
het verplaatsingsbesluit heeft hij niet
beantwoord. Ik zie mij daarom genoodzaakt een uitspraak van de Kamer
te vragen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van Zeil
en Aarts wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de verplaatsing van de Nederlandse Herstructurerings Maatschappij (NEHEM)
van 's-Hertogenbosch naar's-Gravenhage;
van mening, dat voor het optimaal
functioneren van de NEHEM in het kader van het uitgestippelde sectorstructuurbeleid een vestiging in 's-Gravenhage of directe omgeving niet noodzakelijk is;
voorts van mening, dat daarom een
verplaatsing van de NEHEM zoals
voorzien niet past in het door de Regering voorgestane beleid o m tot spreiding van activiteiten over het gehele
land te komen en uit dien hoofde de
geloofwaardigheid van het spreidingsbeleid aantast;
dringt er bij de Minister van Economische Zaken op aan, zijn medewerking
te onthouden aan de uitvoering van
het hogergenoemde verplaatsingsbesluit,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

D
De heer Van Aardenne (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De reden van de
mogelijke overplaatsing van de Nehem ligt in het functioneren, eventueel
zelfs het succes van de Nehem. De
communicatie met vele departementen in Den Haag wordt voorop gezet.
Daartegenover kan worden ingebracht, dat er veel communicatie met
bedrijven en organisaties door het gehele land plaats moet vinden, waarbij
Den Haag niet de direct aangewezen
vestigingsplaats is. Met name het onafhankelijk image van de Nehem door
niet in Den Haag gevestigd te zijn,
opent wellicht voor haar gemakkelijker
de poorten van de bedrijven. Het is na-
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tuurlijk wel van het grootste belang dit is een contra- argument - dat de
departementale besluitvorming inderdaad kan worden beïnvloed door de
Nehem. Dat gebeurt toch wel gemakkelijker, indien men dichtbij het besluitvormingscentrum zijn zetel heeft.
Als men dit afweegt, dan zal men tot
de conclusie komen, dat het in de huidige situatie, waarbij dat besluitvormingscentrum in de nabijheid moet
zijn (men moet er binnen kunnen lopen) dienstig is, dat de Nehem wordt
overgeplaatst. Zulks is dan ook in het
belang van de dienst als ik de Nehem
kortheidshalve zo mag aanduiden. Of
de overige bedrijven gemakkelijker
naar de Nehem in Den Haag gaan dan
naar het departement.terwijl in de uitvoering en de onderlinge taakverdeling niets verandert, waag ik te betwijfelen. Het gaat immers niet om de toevallige vestigingsplaats, maar om de
essentie van de taakvervulling.
Mijnheer de Voorzitter! Het andere
argument betreft het spreidingsbeleid.
Ik heb in de uiteenzetting van de Minister wat gemist. Hij heeft gezegd, dat
ter zake van het spreidingsbeleid de
maatschappelijke belangen en de personeelsbelangen tegen elkaar moeten
worden afgewogen. Het laatste is bij
de Nehem eigenlijk niet aan de orde.
Dat wordt door de staf ook niet gevraagd. Ik mis in deze stellingname
van de Minister de afweging van het
dienstbelang. Verleden jaar heeft dit in
de debatten hier een grote rol gespeeld. De dienstbelangen zouden wel
eens in een andere richting kunnen
gaan dan de maatschappelijke, de
noodzaak van spreiding. Juist daarom
hebben de Kamer en de Regering er de
nadruk op gelegd, dat bij het spreidingsbeleid nieuwe diensten - ik mag
de Nehem toch wel met een dienst
vergelijken - in de regio worden gevestigd. Daarvoor zou ook een procedure komen. Ik ben van mening dat de
Regering van zeer goeden huize moet
komen met zeer sterke argumenten
om daar tegenin te willen gaan. Ik kan
mij niet aan de indruk onttrekken dat
moeilijkheden met taakverdeling en
taakoverdrachten, met een medewerking van het departement die niet optimaal kan worden genoemd op het
ogenblik, de doorslag moeten geven. Ik
zou liever zien dat de Minister op het
wegnemen van deze moeilijkheden zijn
inspanningen richtte, zodat overplaatsing wellicht niet meer nodig is.

D
De heer Wierenga (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Bij deze zaak zijn drie
hoofdargumenten aan de orde
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gesteld, met name in het betoog van
de directeur van de NEHEM dat op vele leden van mijn fractie grote indruk
heeft gemaakt.
Het eerste is de onafhankelijke positie van de NEHEM die in gevaar zou
komen als de zaak in Den Haag zou
worden gevestigd. Het is een argument, waarmee wij het niet eens zijn.
Ik meen dat het bureau Ressenaar, dat
uitstekende contacten heeft met het
bedrijfsleven, niet alleen gevestigd in
Den Haag maar zelfs binnen het Ministerie van Economische Zaken in hetzelfde gebouw, bewezen heeft dat zo'n
stelling niet opgaat en dat die vrees
niet behoeft te bestaan.
Het tweede argument is dat het slagen van de NEHEM als instrument
voor herstructurering het noodzakelijk
maakt dat het in Den Haag is gevestigd. Een meerderheid van mijn fractie
onderschrijft de mening dat overheveling van taken van het Ministerie van
Economische Zaken naar de NEHEM
meer een kwestie is van wederzijdse
wil dan van vestigingsplaats. De Minister heeft gezegd, dat de NEHEM
niet van de grond komt. Dat komt weilicht omdat onvoldoende taken van EZ
naar de NEHEM zijn overgedragen.
Het goede functioneren van de NEHEM in en binnen het besluitvormingsproces omtrent de sectorstructuurpolitiek is ook een kwestie van wederzijdse wil en niet van vestigingsplaats. Ook op dit punt heeft de Minister het slagen van de NEHEM in
handen indien hij een grotere bijdrage
verleent, dan in het verleden misschien wel eens is gebeurd, aan de
participatie van de Nehem in het besluitvormingsproces.
Ik wil erop wijzen dat het opbouwen
van een goed relatiepatroon met niet
alleen Haagse en randstedelijke instanties en instellingen aan de orde is
maar ook met allerlei instellingen uit
andere delen van het land. Ik denk aan
ontwikkelingsmaatschappijen, economisch-technologische instituten en in
randprovincies geconcentreerde bedrijfstakken. Dit derde argument van de
directeur van de NEHEM is voor ons
niet overtuigend, maar WPI vonr een
deel van mijn fractie, dat op dat punt
minder optimistisch is en bepaald grote problemen heeft met de overbrenging van het bureau Ressenaar naar
Den Bosch vanuit de wetenschap dat
het bureau vaak direct contact moet
hebben met andere departementen.
De Kamer heeft gepleit voor spreiding van economische activiteiten,
voor spreiding van rijksdiensten, voor
de vestiging van nieuwe en groeidiensten, met name in de regio, voor een
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spreiding van met name diensten met
kwalitatief goede arbeidsplaatsen. De
Kamer kent het probleem van Brabant.
De NEHEM verplaatsen van Den Bosch
naar Den Haag zal het spreidingsbeleid ten principale ondergraven, onbegrijpelijk maken voor de buitenstaander en dit in de toekomst waarschijnlijk ook volstrekt onuitvoerbaar maken.

D
De heer Honig van den Bossche (BP):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mij bij
het laatste deel van het betoog van de
heer Wierenga aansluiten. Wat mij wat
verwondert is, dat indertijd bij de bespreking over het spreidingsbeleid
door de Minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening uitdrukkelijk
naar voren is gebracht dat afstanden
in Nederland nauwelijks een rol spelen
bij het mogelijk maken van goede
communicatie. Dit argument is gebruikt in het kader van het CBS toen
men zei dat dit instituut in Den Haag
zou moeten blijven. Met het oog hierop vind ik de argumenten van de Minister niet erg overtuigend.

D
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Van Zeil is eigenlijk niet ingegaan - anderen hebben dat wel gedaan - op het
punt dat ik naar voren heb gebracht ter
zake van het bureau voor bijzondere
bedrijfsproblemen, zoals wij dat op het
ogenblik hebben. Mijn stelling, die ik
niet bestreden heb gezien, is deze geweest: Integratie van sectorbeleid en
individuele gevallen behandelen. Men
kan natuurlijk zeggen dat dit niet zo
noodzakelijk is, maar daarvoor heb ik
de argumenten nog niet gehoord. Vervolgens zou men, als men wel die stelling overneemt, kunnen zeggen, dat ik
het bureau voor de behandeling van
de individuele gevallen maar naar Den
Bosch moet overplaatsen. Dan zou ik
degenen die dat zeggen willen verzoeken zich te verdiepen in de procedure
die op het ogenblik moet worden gevolgd bij de individuele bedrijfsproblemen en de besluitvorming die in dat
kader moet plaatsvinden. Een aantal
leden van deze Kamer weet daar wel
iets van uit allerlei incidentele gevallen waar zij links en rechts betrokken bij zijn geraakt. Zij moeten zich
eens goed voorstellen, hoe dat in de
praktijk zou gaan.
Ik geloof dat wij hiermee bij de kern
van de zaak zijn. Dat op zich zelf toch al
moeilijke beleid voor de individuele
gevallen, die wij geleidelijk aan willen
verminderen, is een zodanige complexe zaak en zo geïntegreerd met andere beleidsverantwoordelijken - ik
zou haast zeggen, tot de Minister zelve

NEHEM

- dat men eigenlijk niet kan spreken,
zelfs als men de NEHEM en dat bureau
samen neemt, van een afzonderlijke
dienst. Ik laat de zelfstandigheid nu
even buiten beschouwing. Dat is mijn
stelling en daarom taxeer ik - ik sta
graag open voor argumenten - dat het
niet verantwoord zou zijn dat bureau
voor de individuele gevallen naar Den
Bosch over te plaatsen. Men kan nu
zeggen: Laat dat dan maar zitten en
probeer dan de integratie op afstand te
bereiken. Dat bedoelde de heer Van
Zeil, toen hij zei: Afstanden betekenen
niets.
De heer Wierenga (PvdA): Men zou de
conclusie kunnen trekken dat het bureau-Ressenaar niet naar Den Bosch
moet. Een minderheid in onze fractie is
deze mening toegedaan en is daarom
voor overplaatsing van de NEHEM
naar Den Haag. In uw nota over de selectieve groei staat, dat u de activiteiten van dit bureau wilt afbouwen in die
zin dat u af wilt van hulp aan individuele bedrijven. Wat dat betreft wordt
het probleem, waarmee u worstelt daarvoor hebben wij wel begrip - naar
ik hoop op zeer korte termijn minder
groot. Het zal verdwijnen. Wat dat betreft is uw hoofdargument maar van
tijdelijke aard.
Minister Lubbers: Het is net omgekeerd. In de nota hebben wij die beleidsdoelstelling opgenomen, ervan
uitgaande dat die zorgvuldig wordt ingepast juist in het sectorbeleid. Dat
kan men wel in een nota neerschrijven, maar als dan vervolgens wordt
overgegaan tot de orde van de dag en
de zaken hun gescheiden weg blijven
gaan, dan komt het sectorbeleid onvoldoende uit de verf. Het accent zal
blijven liggen op de steun aan de individuele bedrijven via het bureau-Ressenaar en dan krijgen wij juist datgene
wat wij niet willen. Ik ben de heer Wierenga dankbaar voor zijn interventie,
maar ik wijs hem erop dat de zaak toch
niet zo eenvoudig is.
De heer Wierenga (PvdA): U mag de
zaak niet omkeren. Hulp aan individuele bedrijven hangt ook nauw samen
met de huidige conjuncturele situatie.
Daar hopen wij toch ook eens u i t t e komen. U hebt daarover gisteren nog het
nodige in deze Kamer gezegd. Belangrijk is dat de sectorstructuurpolitiek zo
van aard, omvang en diepgang wordt,
dat deze problemen minder zullen
voorkomen. Ik heb gezegd dat het in
die zin een tijdelijk probleem is.
Minister Lubbers: Ik begrijp de redenering van de geachte afgevaardigde de
heer Wierenga zeer wel, maar ik meen
dat het probleem niet automatisch zal
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verdwijnen, ook niet door een herstel
van de conjunctuur. Het probleem zal
in het beleid moeten worden opgelost.
Vandaar dat naar mijn oordeel de integratie van deze twee zaken zeer
belangrijk is. Eerlijkheidshalve voeg ik
hieraan toe, dat ik ervan overtuigd ben
dat, als hier een discussie zou plaatsvinden over het bureau-Ressenaar, de
conclusie zou zijn: Dat leent zich niet
voor spreiding. Dat moet ik heel nadrukkelijk laten meewegen.
Ik meen dat de invalshoek van de geachte afgevaardigde de heer Van Aardenne op zich zelf interessant is. Hij
heeft een onderscheid met het dienstbelang gemaakt. Dat is niet zo gemakkelijk, gezien de ontwikkelingsfase
waar de NEHEM nog inzit. Komende
tot mijn slotopmerking wijs ik erop uitdrukkelijk waarde te willen toekennen
aan de zelfstandige functie van NEHEM, maar dan in dubbele zin, niet alleen wat betreft de optiek, tot uitdrukking komend in een vestigingsplaats,
maar ook in de realiteit, namelijk dat er
een raad van toezicht, tripartite samengesteld, ook nadrukkelijk een geheel eigen verantwoordelijkheid heeft.
De heer Van Zeil heeft gezegd dit zelf
nog te zullen meewegen, omdat hij
van mening is dat een belangrijk deel
van de raad van toezicht er eigenlijk
helemaal niet vóór is; dat feit zou mij
wat moeten zeggen, zo heb ik begrepen. Men kan natuurlijk altijd over het
begrip 'belangrijk' discussiëren, maar
ik stel mij op het volgende standpunt.
Ervan uitgaande, dat het niet wel mogelijk is o m het bureau-Ressenaar op
het ogenblik naar Den Bosch over te
plaatsen, is het dan, gehoord hebbende de argumenten, die hier naar voren
zijn gekomen, verantwoord om met de
NEHEM in Den Bosch door te gaan?
Die vraag is voor mij de kernvraag. Ik
ben erg benieuwd hoe de raad van
toezicht daarover zal denken. Ik doel
dan niet op een enkel persoon uit die
raad, maar op het geheel, op de unanimiteit op het moment, dat vast zal
staan, dat er voldoende compensatie
is voor Noord-Brabant respectievelijk
de gemeente Den Bosch. Ik meen dat
het zeer objectief is het zo te benaderen om te zeggen, dat gezien de eigen
verantwoordelijkheid van de raad van
toezicht, gehoord de argumenten, die
hier over tafel zijn gegaan, nu de vraag
wordt beantwoord, of, als het bureauRessenaar in Den Haag zal moeten blijven en als er voldoende compensatie
mogelijk is voor Den Bosch respectievelijk Brabant, desalniettemin al is het
maar een zeer kleine minderheid uit de
raad van toezicht toch meent, dat de
argumenten in de NEHEM zelf gelegen
en de daarachter gelegen argumenten

van de spreidingsgedachte in ruime
zin tot de conclusie moeten leiden, dat
de handicaps moeten worden genomen en dat de NEHEM moet blijven
waar zij is.
Ik zou wel eens willen horen, of dit
het geval is. De suggestie gaat van de
woorden van de heer Van Zeil wel erg
uit, dat een belangrijk deel van de raad
er zo over denkt. Ik betwijfel dat, maar
schik mij graag, als het zal blijken het
geval te zijn.
De heer Van Zeil (KVP): l k h e b d i e m i n derheid in de raad van toezicht slechts
ten tonele gevoerd om duidelijk te maken dat wij ook daarnaar hebben geluisterd. En dat wij ons niet hebben gebaseerd op al of niet aanwezige sociale aspecten, of bezwaren van de staf,
maar ons juist hebben beperkt na alle
gesprekken op de twee wezenlijke zaken, die ik heb genoemd. De Minister
wijst terecht op de noodzaak van een
goed contact en op een zekere mate
van integratie, maar dat toont nog
steeds niet aan dat je daarvoor bij elkaar moet zitten. Want dan heb je
daarmee niet de absolute voorwaarde,
dat die integratie tot stand komt. Daarom gaat het.
Minister Lubbers: Ik realiseer mij heel
goed dat het een moeilijke afweging
is, voor mij ook. Ik hecht veel waarde
aan het oordeel, dat hier door verschillenden naar voren is gebracht. Ik meen
daaruit te moeten bespeuren, dat een
duidelijke kamermeerderheid tot de
conclusie zal kunnen komen, dat de
NEHEM beter in Den Bosch kan blijven. Desalniettemin wijs ik erop, dat
mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt voor mij zelf,
maar ook voor de raad van toezicht. Ik
herhaal daarom, dat voor mij uitgaande van de twee genoemde uitgangspunten, die relevant zijn - het bureauRessenaar en de voldoende compensatie - zeer beslissend zal zijn wat mijn
eigen verantwoordelijkheid betreft het
antwoord op de vraag, of de raad van
toezicht na hierover nogal een aantal
keren te hebben vergaderd nu eens tot
een unanieme visie hierover zal kunnen komen. Ik bepleit heel s t e r k - ik
doe het ook bij de geachte afgevaard i g d e - daarmee rekening te houden.
Ik ben ook zelf bereid dit te doen. Dan
houden wij althans nog iets van de zo
geroemde zelfstandigheid van NEHEM
in stand.
De Voorzitter: Namens de Kamer zeg
ik de Regering dank voor de verstrekte
inlichtingen.
Ik stel voor, de stemming over de
motie-Van Zeil c.s. (13967, nr. 1) te
houden aan het eind van deze vergadering.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
Nota over het te voeren beleid ter
zake van de collectieve voorzieningen
en de werkgelegenheid (13 951);
Nota over de uitvoering van de rijks
begroting 1976 (Voorjaarsnota)
(13 959), en de daarbij voorgestelde
moties.
De beraadslaging wordt hervat.

D
De heer Van Aardenne (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft de koppeling of samenhang
verdedigd als een goed recht van het
kabinet. Ik erken het goede recht van
het kabinet om een totaalbeleid te hebben, maar meen niet dat dit betekende
dat bepaalde delen van het kabinetsbeleid - ik denk bij voorbeeld aan de
grondpolitiek, die toch geen direct verband met deze zaken heeft - zo gekoppeld moeten worden, zoals dat blijkt
uit het antwoord op de voorlaatste
vraag, waarin duidelijk staat dat bij
concretisering van dit ombuigingsbeleid nauwlettend acht zal worden geslagen op voortgang van de behandeling van deze andere zaken. De Minister-President heeft gezegd, dat de Regering natuurlijk niet lichtvaardig gaat
dwingen. Hij liet daarbij impliciet de
mogelijkheid van amendering open.
Mijn vraag is dan of de Minister-President in deze wat lossere samenhang
ook de mogelijkheid aan de Kamer
laat, bij voorbeeld één onderwerp of
zelfs meer dan één van dat lijstje niet
te aanvaarden. Ik meen dat wij daaro v e r t o c h wel duidelijkheid moeten
hebben.
Mijnheer de Voorzitter! De doelstellingen zijn door de Minister-President
en ook andere bewindslieden nog
eens genoemd, namelijk de inflatie- en
werkloosheidsbestrijding en de spreiding van inkomen, macht en kennis.
De Minister-President, noch de andere
bewindslieden zijn ingegaan op de intrinsieke tegenstrijdigheid, die ik daarin had gesignaleerd. Zij hebben bovendien niet de vraag willen beantwoorden, wat er zou prevaleren. Ik heb
de indruk gekregen dat men het midden zoekt van twee zaken die strijdig
kunnen zijn en vaak ook zullen zijn. Het
resultaat is dan ook niet verwonderlijk.
Dat resultaat wil ik nog eens onderstrepen. Dat is namelijk, dat bij uitvoering van het regeringsprogramma de
structurele werkloosheid in 1980 op
hetzelfde cijfer zal staan als in 1976. Ik
vind dat niet onbelangrijk, als het je
plan is, de structurele werkloosheid terug te dringen. Dat gebeurt niet; het
enige dat wij kwijt raken is de conjunc-

Daartoe wordt besloten.
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turele werkloosheid. Dat is geen wonder, want 1980 is een conjunctureel
neutraal jaar. Voor de werkloosheidsbestrijding helpt het regeringsplan alleen maar in zoverre dat deze niet
stijgt, maar er is geen sprake van terugdringen. Vandaar dat de omvang
van de operatie door ons is bekritiseerd. De Minister van Financiën heeft
die omvang verdedigd en gezegd dat
het, zoals het er nu voorstaat - ik ga
daar uiteraard ook van u i t - e e n maximumoperatie is. Wel heeft de Regering niet alleen een smalle marge,
maar zelfs helemaal geen marge, want
een aantal sprekers van de zijde van de
in een toekomstig CDA wellicht samenwerkende partijen hebben gesteld
dat het een m i n i m u m is. Welnu, als
m i n i m u m en m a x i m u m samenvallen,
zit er geen enkele rek meer in en dat
kan dan nog wel problemen geven.
Wat dat betreft, zal het kabinet het misschien toch wel betreuren dat de motie-Andriessen zogenaamd alleen naar
de geest is uitgevoerd. Ik praat niet zozeer over de datum, want daarvoor
kan men nog begrip hebben. Ik wijs erop dat die motie juist naar de geest
vroeg dat er in 1976 nog wat zou gebeuren opdat 1977 niet zulke problemen zou geven. Wij weten dat er in
1977 natuurlijk een enorme aanzet
komt en dat in dat jaar een 1 % erg
moeilijkte halen zal zijn alleen al door
de 'hobbel' van de AAW. Naar mijn
mening is die motie-Andriessen dan
ook niet naar de geest uitgevoerd;
naar de letter zou de Regering er misschien nog onderuit kunnen, want er
wordt in feite om een onderzoek gevraagd en een onderzoek kan ook een
negatief resultaat hebben.
Mijnheer de Voorzitter! Over het financieringstekort is vrij uitvoerig gedebatteerd. Ik kan er dan ook kort over
zijn. Ik zie het toch altijd nog als een
heel zwaar risico, gecombineerd met
het saldo op de lopende rekening, zoals dat in de regeringsplannen wordt
voorzien. Wij moeten niet vergeten,
dat als de operatie slaagt - ik heb daar
vraagtekens bij gezet door de risicofactoren die ik nu niet behoefte herhalen - het bedrijfsleven inderdaad meer
geld van de kapitaalmarkt zal opnemen, hetgeen spanningen met zich
kan brengen. Als de Minister van Financiën dan een lofrede houdt over
onze sterke betalingsbalanspositie,
dan is wellicht de koers van de gulden
vandaag sterk aangetrokken. Dat zou
plezierig voor hem zijn, want daaraan
kan men vaak het gezag in de financiële wereld afmeten. Ik heb dat echter
niet gevolgd, maar de avondbladen
zullen ons dat wel melden.
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Ik kom nu op, gemakshalve aangeduid, de structuurnota. De Minister
van Economische Zaken is op mijn kritiek ingegaan en heeft gezegd dat men
wel kan stellen dat er geen visie is,
maar dat er tenminste wel een duidelijke koers is. Ik kan dat niet bestrijden,
er is een duidelijke koers, maar de
koers die wordt ingeslagen, dient naar
mijn mening bepaald te worden door
het einddoel dat men wil bereiken. Een
koers heeft geen waarde in zichzelf.
Als men bij voorbeeld een koers uitzet
dat men altijd naar de zon vaart, vaart
men in een kringetje rond. Ik zeg niet
dat dit kabinet dat doet, maar ik mis
toch wel dat einddoel, een visie op de
structuur van de economie zoals die
over een aantal jaren zou moeten zijn,
gezien de mondiale ontwikkelingen,
gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat zijn naar mijn mening
twee zeer essentiële punten waarmede wij rekening moeten houden. Daarvan is ook de koers die wordt ingeslagen afhankelijk. Die koers kan men niet
bepalen met een aantal zaken vooruit.
Ik heb de indruk dat het kabinet dat nu
juist doet en dan kom ik weer terug op
de nivelleringszin - j e zou haast zeggen nivelleringswoede - die dit kabinet steeds kenmerkt en die wellicht het
bereiken van dat einddoel zal kunnen
belemmeren. Dat is echter bij ontbreken van een geformuleerd doel niet
eens geanalyseerd en kan dus ook niet
worden weerlegd.
Mijnheer de Voorzitter! Het interruptiedebatje gisteravond over de sturing
van investeringen heeft de zaak wel
verhelderd. Wij behoeven daarop dan
ook niet dieper in te gaan. Ik heb de
vrees dat de investeringslust niet zal
toenemen bij de nieuwe constellatie.
Dat zou wel kunnen als wij met het oude instrumentarium en met de instrumenten van facetbeleid, die er nu ook
zijn, te werk zouden gaan.
Ik wil nog enkele antwoorden geven
aan degenen die opmerkingen hebben
gemaakt over het VVD-alternatief. De
Ministervan Financiën heeft geconstateerd dat de doelstellingen van ons
plan niet fundamenteel afwijken van
die van de Regering. Hij erkende de
juistheid van de macro-economische
analyse. Op dat punt kan men elkaar
ontmoeten, ook al gaat men uit van
andere politieke invalshoeken. In die
analyse staat echter wel de noodzaak
om de binnenlandse vraag niet te verwaarlozen. Dat betekent extra aandacht voor het opvullen van de op het
ogenblik braakliggende produktiecapaciteit, hetgeen een lastenverlichting
betekent, ook voor de burger. Dat betekent een uitgangspunt voor 1980
waarbij het bedrijfsleven een betere
rentabiliteitspositie zal hebben, waar
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de inflatie geringer zal zijn en ook het
financieringstekort geringer en op zijn
retour zal zijn. De kans op investeringen, ook in de jaren daarna, kan dan
goed geacht worden en daarmee ook
de kans op een gezonde structuur op
het moment dat de aardgasbaten terug zullen lopen. De Minister van Financiën vindt de uitwerking te gering,
gezien de offers die de collectieve sector brengt. Wat betreft de doelstelling
enz. lopen wij een heel eind parallel,
maar de Minister heeft een andere politieke afweging. Men moet die offers
ook zien op langere termijn. Op langere termijn zal men moeten komen tot
een stabilisatie van de collectieve
voorzieningen. Het meest essentiële is
dat wij oorzaken aanpakken. Dat is nog
belangrijker dan ombuigingen ad hoc.
Ik merk op dat dat een criterium voor
ons plan is geweest. Het resultaat
wordt wel gebagatelliseerd door de
Minister van Financiën, maar 25.000
meer mensen aan het werk betekent
nog altijd dat 1/3 deel a de helft van de
structurele werklozen in engere zin,
die er nog zouden zijn in het regeringsplan - die zijn er nu ook - wel werk
heeft gevonden. Ik vind dat niet niets.
Ik vind 1 % inflatie minder ook niet
niets. Als ik dat dan zet naast de offers
in de collectieve sector, met de gedachte dat juist de oorzaken van een
latere groei moeten worden weggenomen, gezien de veel moeilijker situatie
in de jaren tachtig, dan kan men beter
eerder beginnen in de tijd dat het nog
minder pijn doet en men meer kan ingroeien. Wat dat betreft is ons plan
een beter alternatief.
De geachte afgevaardigden de heren Dolman en Aantjes hebben het
voorstel gekarakteriseerd als ten koste
gaande van de zwakkeren in de samenleving. Ik ontken dat. Ik wil er nog
eens de aandacht op vestigen dat er
inderdaad in de sfeer van de sociale
voorzieningen meer offers worden gevraagd, f 4 mld om precies te zijn. Dat
bedrag wordt voor ongeveer de helft
gecompenseerd door meer welvaart,
die dan juist weer ten goede zal komen
aan de 'genieters' van die uitkeringen.
Daar boven - ik vind dit bijzonder essentieel voor een sociaal beleid - z u l len er minder structureel werklozen
zijn. De zelfstandigen zullen een betere
positie hebben, hetgeen ook geldt
voor degenen - waarover de Regering
niet spreekt - die van vaste inkomens
en pensioentjes moeten leven, welke
inkomentjes door de inflatie gedurig
worden uitgehold. Ook die zijn met 1 %
toch weer geholpen, al had ik ook liever gezien dat wij het méér hadden
kunnen terugbrengen. Er zijn nu eenmaal grenzen aan de mogelijkheden.
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Juist door de stijging van het nationale inkomen, die in ons plan sterker
is, kan die operatie naar onze mening
aan iedereen ten goede komen. Dat wij
daarbij naast verlaging van indirecte
belastingen ook eraan denken, weer
wat lucht te geven aan de middeninkomens, is omdat juist deze groepen, die
vaak niet kunnen profiteren van allerlei
voordelen in de tertiaire inkomensherverdelingen, in de achter ons liggende
jaren zwaar zijn getroffen. Dat zien wij
ook weer in antwoord 158 bij de kinderbijslag en aftrekvoorstellen van
het kabinet, waar het zwaarste offer
weer wordt gevraagd van degenen
met inkomens tussen de 30.000 en
50.000 gulden. Daar nivelleert het kabinet kennelijk bij voorkeur. Daaraan
doen wij niet mee.
Overigens is een zakelijke discussie
over ons plan uiteraard mogelijk. Ik wil
dan ook zeggen dat de wijze, waarop
de Minister van Sociale Zaken het plan
van zijn sector uit heeft benaderd, ons
positief voorkomt. Hetzelfde geldt
voor de discussie, die de Minister van
Financiën en ik even hebben gehad
over de problematiek van de ontwikkelingshulp. Natuurlijk moet men ook
daar zaken afwegen, maar op een gegeven ogenblik moet men een keuze
maken.
Wij hebben het overigens ook op
prijs gesteld, dat duidelijk van regeringszijde is verklaard dat het georganiseerd overleg ook wat het militaire
personeel betreft zal worden ingeschakeld.
Wat in het algemeen de mogelijke
ombuiging op het gebied van de ambtenarensalarissen betreft, moet ik zeggen dat ik nog niet helemaal uit die cijfers ben gekomen, waarover ik bij de
behandeling van de Voorjaarsnota een
vraag had gesteld. Misschien wil de
Minister van Financiën daarop nog ingaan.
Ik wil nog één opmerking maken aan
het adres van de geachte afgevaardigde de heer Dolman. Hij heeft een aanval gelanceerd op ons plan en gezegd,
dat het ten koste van de ambtenaren
ging, maar hij had zich daarvóór wel
uitdrukkelijk akkoord verklaard met
harmonisatie van ongerechtvaardigde
verschillen. Als ik dat nu maar vooropstel, moet hij wel met onze lijn akkoord
gaan, want ook wij willen niets anders.

D
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik had wat uitvoeriger willen spreken over het feit dat wij toch
wel een wat merkwaardig kabinet hebben, gelet op de discussie over de
hoofdpunten van het beleid, zoals het
terugdringen van de werkloosheid, de
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noodzaak van groei en van bijstelling
van de collectieve sector en het niet laten ondermijnen van het sociale zekerheidsstelsel. Als ik zie in welke mate er
een fundamenteel verschil is tussen
het kabinet en datgene wat de PPR met
name op het punt van de groei naar
voren brengt en als ik constateer dat
wij wat deze hoofdpunten betreft tot
zover op één lijn zitten, dan is het toch
wel een moeilijke zaak dat, met deze
fundamentele uitgangspunten voor
deze operatie, een belangrijke pijler
van het kabinet hierover fundamenteel
anders denkt. In verband met de tijd ga
ik hierop nu niet verder in.
Ik wil de Ministervan Sociale Zaken
danken voor de wijze waarop hij onze
plannen heeft beantwoord. Hij heeft
dat zakelijk en kritisch gedaan. Ook
voor de kritiek ben ik de Minister erkentelijk, hoewel ik het niet in alles met
hem eens ben. Ik zal er nu niet in details op ingaan. Als ik de Minister goed
heb begrepen, moet ik concluderen,
dat met name daar waar dit kabinet in
zijn bezuinigingsbeleid meent inkomenspolitieke elementen te moeten
inbouwen, de sterke verschillen beginnen. Dat is dan weer het punt van de
nivellering, die naar mijn oordeel een
zakelijke aanpak van de problemen
van vandaag zo begrenst, dat die aanpak onvoldoende wordt. Ik zou dit punt
met name nog even willen toespitsen
op het voorstel met betrekking tot de
kinderbijslag. Dit is een regeling die altijd een horizontale herverdeling tot
doel heeft gehad. Het kabinet stelt nu
heel duidelijk afschaffing van de kinderaftrek voor en verder een verdeling
volgens een bepaalde sleutel. Hiervan
zou ik het volgende willen zeggen:
naar mijn oordeel is het een illusie als het niet zo is, hoor ik het wel - te
veronderstellen dat men datgene wat
het kabinet op dit punt voor het jaar
1977 in petto heeft kan beschouwen
als iets voorlopigs, waar men later met
allerlei varianten, zoals mevrouw Van
Leeuwen ze heeft genoemd nog weer
eens op terug zou kunnen komen. Het
is mijn stellige overtuiging dat, als de
plannen voor 1977 worden doorgevoerd, het verdwijnen van de kinderaftrek een feit is. Dan meen ik dat het
weinig zin heeft om weer te gaan filosoferen over allerlei andere alternatieven. Het enige waarop het kabinet wil
doorfilosoferen is: een verdere uitwerking van dit plan. Ik vind het voor de
Kamer van belang om dit ook van de
Minister nog eens duidelijk te horen.
Als ik mevrouw Van Leeuwen goed
heb begrepen, hebben de confessionele partijen de plannen voor 1977
aanvaard. Volgens mij impliceert dit
zonder meer een zich neerleggen bij
het verdwijnen van de kinderaftrek.
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Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Licht u
dat nog eens nader toe, mijnheer Rietkerk.
De heer Rietkerk (VVD): Ik heb het toegelicht, maar u luisterde niet.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik luisterde wel, maar ik ben het met die
toelichting niet eens. Is dat uw enige
toelichting?
De heer Rietkerk (VVD): Mijn stelling is
dat, als men de plannen voor 1977
aanvaardt, men accepteert het doen
verdwijnen van de kinderaftrek als zodanig. Ik stel dat dan studies naar alternatieven weinig zin meer hebben
omdat het duidelijk is, dat, als je eenmaal in 1977 de kinderaftrek hebt doen
verdwijnen, het bijzonder weinig logisch is, dat je die in 1978 weer ten tonele voert. Met andere w o o r d e n : je
hebt je dan neergelegd bij het doen
verdwijnen van de kinderaftrek. Dit is
mijn stelling.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat bestrijd ik, maar ik kom er straks wel op
terug.
De heer Rietkerk (VVD): Dan hebben
ook alle alternatieve studies weinig zin
meer.
Ik wil nog een enkele opmerking maken over datgene wat de heer Aantjes
geantwoord heeft naar aanleiding van
mijn eerste betoog. Hij heeft gezegd,
dat hij wellicht beter andere woorden
had kunnen gebruiken en ook niet de
bedoeling heeft gehad om onze intenties in diskrediet te brengen.Daarmee
heeft hij gelukkig het effect van zijn opmerkingen duidelijk afgezwakt. Ik heb
er echter met verwondering kennis
van genomen dat, althans volgens zijn
betoog, het hoofdbezwaar zou zijn dat
wij niet, zoals in het concept-CDA-programma, met een pakket van mogelijkheden zijn gekomen in relatie met andere desiderata, maar dat wij nu met
allerlei concrete maatregelen zijn gekomen, die hebben opgeteld en meteen willen realiseren samen met beperkingen op ander gebied, hetgeen
vanwege de sociale gevolgen te hard
zou aankomen. Ik begrijp dit niet, want
wij zijn nu toch bezig met een pakket
van maatregelen en niet met het opstellen van wensen vooreen verkiezingsprogramma. Ik meen dat ook de
heer Aantjes zelf in een motie om
maatregelen heeft gevraagd. Ik zou
dan willen vragen: mag de oppositie
daarover dan geen concrete voorsteL
len doen?
Verder hebben wij helemaal niet
voorgesteld dat datgene wat in onze
rapporten is uitgewerkt van vandaag
op morgen moet worden gerealiseerd.
Ook wij hebben de gehele periode tot
1981 genomen om tot een geleidelijke,
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verantwoorde uitvoering in de tijd te
geraken. Wat dan de sociale gevolgen
betreft: ik constateer slechts dat de
heer Aantjes nagelaten heeft aan te
geven welke groepen sociaal zwakkeren met onze plannen in de kou zouden
komen te staan.
De heer Aantjes (ARP): Het doet mij
groot genoegen dat het alternatieve
woordgebruik 'zonder gêne' de heer
Rietkerk contenteert. Ik zou hem willen
suggereren ook een Frans equivalent
te zoeken voor het Nederlandse woord
'modder'; dan zijn wij weer quitte.
De heer Rietkerk (VVD): Ik heb daar
geen enkele behoefte aan.

D
De heer Peijnenburg (KVP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil proberen, niet in
herhaling te vervallen en mijn opmerkingen te beperken tot die zaken, die
hiertoe nog aanleiding geven, overigens ruimte latend voor mijn collegae.
Met betrekking tot het punt van de
late indiening van de nota heeft de Minister-President gezegd, waarom naar
zijn oordeel het tijdstip dat het is geworden door de omstandigheden gerechtvaardigd is. Hij heeft dit geplaatst
in het licht van de conjuncturele omstandigheden c.q. van de conjuncturele inpassing van de operatie. Hierover
wil ik niet in discussie treden. Wij zijn
nu eenmaal op dit tijdstip terechtgekomen en van hier uit moeten wij werken. De grote moeilijkheid is, dat de
Kamer op dit moment wordt gedwongen, zich in beginsel te committeren
aan een operatie die op verschillende
terreinen zeer diep ingrijpend is. Lang
niet alle consequenties ervan zijn te
overzien. Met name ontbreekt een inzicht in de cumulatieve inkomenseffecten. Dit kan ons later opbreken, namelijk wanneer wij met de feitelijke doorwerking ervan worden geconfronteerd. Voorlopig ben ik bereid, het erop te houden, dat het kabinet zich dit
ook zal realiseren en in aanmerking zal
nemen wanneer het aan concrete
voorstellen toe is. Ik herhaal dat wij er
geen enkele behoefte aan hebben, aan
omvang en aard van de operatie te
tornen. Wij hebben gezegd, dat ook de
Kamer ter zake speelruimte zal moeten
hebben. De Minister-President heeft
deze conclusie onderschreven.

nuanceerde opstelling van de fracties
van het CDA, genuanceerd - denk ik in tweeërlei zin: in de eerste plaats in
die zin, dat men meer of minder zonnig of somber tegen de economische
ontwikkeling in de komende jaren kan
aankijken, en in de tweede plaats, dat
wij hebben getracht, tot een afgewogen en evenwichtig oordeel over de
regeringsplannen te komen, een opstelling waarover de Minister van Financiën - wiens taak op dit moment
niet gering is; zijn taak is aanmerkelijk
moeilijker dan toen hij begon - z i c h
niet mag beklagen. Dat ook onze zorg
groot is, is hem gebleken. Mijn collegae zullen dit bevestigen.
Het komt ook tot uitdrukking in de
mate, waarin wij bereid zijn, ten aanzien van zaken die in de maatschappij
moeilijk en gevoelig liggen mede-verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb
het gevoel, dat onder andere de
woordvoerder van de fractie van de
PvdA - hij noemde zijn visie 'zonnig' er minder aan istoegekomen, zich aan
de kabinetsvoornemens te binden. Hij
'aanvaardt het bezuinigingsbedrag
niet voetstoots', 'teren op krediet is
niet zo erg', 'meevallers zijn denkbaar'
en ' de kans op tegenvallers is per saldo niet zo groot'.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Peijnenburg heeft
terecht een aantal opmerkingen gemaakt over het macro-economisch kader. Daar zit geen fout in. Echter, welke
concrete plannen steunen wij niet, die
de fracties van het CDA wèl steunen,
en zouden daar tegenover ook niet zaken kunnen staan die deze fracties concreet - niet steunen?
De heer Peijnenburg (KVP): Dit zal
moeten blijken.
De heer Dolman (PvdA): Dan wil ik het
wel zeggen: wij hebben twijfel uitgesproken aan de WAO, aan het kostwinnersbegrip, aan de investeringen bij
de overheid, aan de ambtenarensalarissen en - de andere richting uit - aan
de defensie. Wat de beide eerste betreft, is ook twijfel uitgesproken van de
kant van het CDA, en bovendien ten
aanzien van de defensie (maar dan in
andere richting) en ten aanzien van de
kinderbijslag. Dit alles bij elkaar opgeteld lijkt het mij, dat de concrete twijfels aan uw kant iets groter zijn dan de
onze.

Ik heb met belangstelling vernomen,
dat de Minister-President met waardering heeft kennis genomen van mijn
opstelling ten aanzien van de samenhang, zoals ik haar in eerste termijn
zorgvuldig heb verwoord.
De Minister van Financiën heeft
waardering uitgesproken voor de ge-

De heer Peijnenburg (KVP): Ik heb uit
uw betoog begrepen, dat u het begrotingsbedrag niet voetstoots aanvaardt,
dat u de 1 % als een maximum beschouwt, dat u de 1,5% als een minimum ziet en dat u in feite toch knaagt
aan de omvang van de operatie zoals
de Regering zich haar heeft voorgesteld.
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De heer Dolman (PvdA): Ik heb mijn
twijfels in concreto uitgesproken. Uitgedaagd door mevrouw Van Leeuwen
heb ik gezegd dat die twijfels uiteraard
in verband gebracht konden worden
met onze twijfels inzake de noodzaak
van totale ombuiging. Ik heb daarnaast nu geconcludeerd - dat hebt u
nog niet becommentarieerd - dat uw
concrete twijfels samen in omvang
wat groter zijn dan de onze, terwijl u
daarvoor geen dekking hebt aangegeven.
De heer Peijnenburg (KVP): Mijn collega Van Leeuwen kondigt al aan, mijnheer de Voorzitter, dat zij daarop graag
zal ingaan. Het betreft zaken waarover
zij met de heer Dolman in debat is geweest.
De heer Dolman (PvdA): Dus van u
krijgen wij nu verder geen commentaar.
De heer Peijnenburg (KVP): Ik heb aangekondigd dat er wat de werkverdeling betreft een verkaveling tot stand
is gekomen. Ik heb u zelfs toegezegd,
mijnheer de Voorzitter, mijn spreektijd
beperkt te houden, ten einde mevrouw
Van Leeuwen de gelegenheid te geven
ruimschoots aan deze zaken aandacht
te besteden. Aan die afspraak houd ik
mij.
De heer Dolman (PvdA): Voorlopig
trekt u uw beschuldiging, dat wij het
kabinet minder steunen dan u, dus in.
De heer Peijnenburg (KVP): Neen,
maar als ik uit de interventie van de
heer Dolman mag begrijpen dat de relativeringen in zijn betoog in eerste
termijn niet bedoeld zijn o m zich wat
van het kabinetsbeleid te distantiëren,
dan neem ik daar met genoegen nota
van.
De heer Dolman (PvdA): Ik heb mij zoveel van het kabinetsbeleid gedistantieerd als ik mij gedistantieerd heb. Ik
heb dat in deze interruptie precies samengevat in 5 of 6 punten. Terwijl u in
gebreke blijft - maar mevrouw Van
Leeuwen komt nog aan het w o o r d - ,
heb ik samengevat dat naar mijn mening uw 6 tot 7 punten, samen in omvang iets groter, zijn.
De heer Peijnenburg (KVP): Dat komt
nog, mijnheer de Voorzitter! Ik heb
nauwelijks een reactie gekregen op
mijn opmerking dat de wijze van presentatie van de voorjaarsnota op zijn
minst genomen ingewikkeld en, sterker gezegd, niet voldoende inzicht gevend is. Via een interruptiedebatje met
collega Dolman en de Minister heb ik
opgemerkt, dat weliswaar de totale gesaldeerde overschrijding van 750 min.
relevante uitgaven in het licht van de
totale bedragen waarover wij hebben
te beslissen lijkt mee te vallen, maar
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Peijnenburg
dat daaronder verschuivingen binnen
de jaarbegroting en al tijdens het jaar
waar het o m gaat van de orde van
grootte van 3 mld. verscholen liggen.
Dat is een groot stuk flexibiliteit waarop de Minister in het bijzonder wees.
Als voor zulke grote bedragen - groot
ten opzichte van de jaarlijkse mutaties
bij de Miljoenennota - afwijkende feitelijke uitkomsten worden aangekondigd en lang niet altijd als gevolg van
het beloop van uitgaven of aangegane
verplichtingen, maar vaak als politiek
gekozen compensatie, al dan niet geconcretiseerd, mogen wij ons afvragen of het begrip voorjaarsnota daarvoor wel geëigend is. Ik realiseer mij
dat de omvang van de compensaties
samenhangt met het feit dat de uitgavenlijnen die in de voorgaande jaren in
gang zijn gezet nu kracht hebben gekregen, terwijl de beschikbare ruimte
daarvoor al weer gaat afnemen. Gas
terugnemen heeft ook hierop grote invloed. Het versterkt de noodzaak de
ombuiging in de lastenontwikkeling
gepaard te doen gaan met een ombuiging in de uitgavenontwikkeling. De
tijdelijke lucht die het van jaar tot jaar
aanpassen van het tekort heeft geboden is in overwegende mate, zo niet
geheel opgebruikt. Ik zou de Minister
dan ook willen vragen erop toe te zien
dat de volgende voorjaarsnota duidelijk minder het karakter heeft van een
instrument o m tijdens het begrotingsjaar wijziging in prioriteiten door te
voeren.
Ik kom op Defensie. De voorjaarsnota laat niet alleen zien dat een aantal
eerder aan dit departement toebedeelde ombuigingen nog steeds niet structureel tot bijstellingen op verantwoorde wijze hebben kunnen leiden. Er
worden opnieuw aanzienlijke bedragen aan de nog te concretiseren ombuigingen toegevoegd. De opstelling
van rond 2,8 mld. tot 1980 heb ik bestreden gezien met het argument dat
er tal van oude maatregelen in zitten
waarover - ik citeer - soms al wel bepaalde plannen zijn gemaakt. Het is
het cumulatieve bedrag van oude en
nieuwe maatregelen, zo zegt de Minister. Ik begrijp uit zijn woorden dat het
nog niet gelukt is die bedragen in te
vullen, zonder NAVO-consultaties
noodzakelijk te maken.
Ik wijs erop dat door deze cumulatie
en de tijd die er stilaan overheen is gegaan bij ons ernstige zorgen ontstaan
omtrent de juistheid , zowel politiek als
budgettairtechnisch van deze handelwijze. Het kabinet ware wijs daaraan in
de komende Miljoenennota en meerjarenraming aandacht te besteden. Die
zorg is gisteren ook gebleken uit de in-
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terrupties van mijn collega's Van Leeuwen en Notenboom.
De Minister van Financiën kan er,
mijns inziens, niet meer vanaf komen
met te zeggen dat voor hem de beslissingen, die verleden jaar genomen zijn
en door de Kamer gesanctioneerd zijn,
de kous afmaken. Het kabinet kan er
dan niet meer van afkomen door te
wijzen op de voetnoot - vaak blijk van
omstreden inzichten en nog niet tot
wasdom gekomen oordelen - die zegt
dat die bijbuigingen in redelijkheid
verkregen moeten kunnen worden.
Ik wijs er voorts op dat tot de regels
van het stringente begrotingsbeleid mijn collega Notenboom heeft dat het
vorig jaar ook al eens gezegd - ook behoort het structureel compenseren
van structurele overschrijdingen.
Ik heb geen antwoord gehad op mijr
vraag of er meer onverbonden overloop is te verwachten dan de 304 min.
die nu wordt aangewend als tijdelijke
dekking. Ik dank de Minister overigens
voor het feit dat hij een aantal van mijn
vragen schriftelijk heeft beantwoord.
Het gaat te ver daarop gedetailleerd in
tegaan.
Uit het antwoord van de Minister
van Economische Zaken over de beperking in het Energiefonds is mij nog
steeds niet duidelijk geworden hoe dat
overschot zomaar uit een fonds kan
worden weggehaald. Wellicht is het
toch beter wanneer een minister van
Financiën op een dergelijke vraag antwoord geeft in plaats van de minister
van Economische Zaken.
Het antwoord van de Minister van
Sociale Zaken over het georganiseerd
overleg geeft mij geen aanleiding tot
opmerkingen nu. Ik betreurdat het
loonoverleg niet lijkt te slagen. Weilicht dat de Minister daarover wat kan
zeggen, maar ik zal hem daartoe, in de
bijzondere positie van dit moment,
niet gaarne pressen.

D
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! Namens onze fracties wil ik beginnen met een woord
van bijzondere dank voor de wijze
waarop op onze opmerkingen is ingegaan. Dat betreft dan natuurlijk vooral
de Minister waarmee ik op dit terrein
het overleg heb mogen voeren.
Ik moet een groot verzuim van de zijde van de CDA-fracties goed maken. In
mijn eerste interventie heb ik helemaal
niet gezegd hoe dankbaar wij zijn dat
het kabinet en de eerst verantwoordelijke Minister de invoering van de AAW
overeind hebben gehouden.
Misschien mag ik in dit verband een
antirevolutionaire opmerking maken,
dat zullen mijn CDA-collega's mij niet
kwalijk nemen. De verantwoordelijke
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Minister is een Fries en ik ken de Friezen langzamerhand wat beter. Ik weet
dat als zij iets toezeggen, dan staan zij
daar ook voor. Misschien dat ik daarom die opmerking achterwege heb gelaten. Bovendien weet ik dat hij een
uitstekende antenne heeft voor de
zwakke groepen binnen de samenleving en daarom gaat het bij de AAW.
Ten slotte, Friezen moet je achteraf
nooit complimentjes maken, maar ik
heb het nu toch maar gedaan bij wijze
van uitzondering.
Minister Boersma: Kom nu maar met
die motie.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dit lijkt
mij het geschikte moment een antwoord te geven op de opmerkingen
van de heer Dolman, teneinde misverstanden te vermijden.
In dit debat hebben onze fracties ingestemd met de bezuinigingsoperatie
tot een omvang zoals door het kabinet
aangegeven. Ik heb niet gehoord dat
deze omvang door de Ministervan Financiën is bestreden. Hij vindt die operatie nodig. De heer Dolman heeft
daarover zijn twijfels. Wij zijn de Minister van Financiën gevolgd en dan moeten wij ook samen gaan staan voor die
operatie. De operaties in de sfeer van
de sociale voorzieningen zullen wij allemaal met pijn in het hart uitvoeren.
Dat geldt voor het kabinet, daarvoor
ken ik ze veel te goed, individueel en
tesamen, en voor ons allen, die zorg
hebben voor de zwakken en alle groepen in de samenleving, want zij hebben allemaal onze aandacht nodig. Het
ging erom dat wij uitgaande van onze
filosofie een aantal bedenkingen hebben vrijwel gelijk aan die van de heer
Dolman, maar dat wij onze nek hebben
uitgestoken om daarvoor alternatieven te geven in het kader van de bedragen nodig vanwege de miljardenoperatie. Ik begreep dat daarop de interventie van de heer Peijnenburg sloeg.
Als de heer Dolman nee zou zeggen,
dat wij samen voor dat bedrag voor
sociale voorzieningen garant staan,
kunnen wij hier gemakkelijker een fundamenteel debat voeren over hoe er
moet worden geschoven zonder dat
wij er uiteindelijk schuldig aan zijn, dat
het kabinet niet aan de noodzakelijke
bedragen komt.
De heer Dolman (PvdA): Het is juist
wat mevrouw Van Leeuwen zegt. Zij
heeft twijfels geuit, evenals de andere
sprekers namens de christen-democratische fracties. Zij heeft op enkele
punten alternatieven aangedragen,
niet op alle punten.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Op alle
punten van de sociale voorzieningen
hebben wij binnen de afzonderlijke
voorstellen alternatieven aangereikt.
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Van Leeuwen
Of wij er uiteindelijk mee uitkomen, is
wat anders. Wij hebben ons echter tot
en met beijverd om dat te doen.
De heer Dolman (PvdA): W a t d e s o c i ale voorzieningen betreft, is dit juist. Ik
had de indruk dat het voor Defensie
niet het geval was, maar goed voor dat
punt hebt u niet als woordvoerster van
de fracties gefungeerd. Dat mag ik u
dus nu niet aanrekenen.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Wij
zouden nog eens kunnen praten over
de omvang van de rijksuitgaven en
over de verschuivingen die misschien
binnen de rijksuitgaven nodig zijn,
maar ook mogelijk zijn.
De heer Dolman (PvdA): Precies. Ik
heb gesproken over concrete wijzigingen in het plan van de Regering. Die
concrete wijzigingen...
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Daar
kom ik nog op.
De heer Dolman (PvdA): ... en die concrete twijfels kunnen drie dingen betreffen: a. concrete posten (onderdelen);b de verhouding tussen de sociale
voorzieningen en de rijksuitgaven; c.
de verhouding tussen de particuliere
en de collectieve sector. Ik zie niet in
waarom wel verschuivingen aangebracht zouden kunnen worden en
waarom over de totale omvang in het
geheel geen twijfels uitgesproken zouden kunnen worden. Wat dat betreft,
hebben wij iets meer afstand dan u.
Maar ik herhaal, dat mijn indruk is dat
u op de verschuivingen wat meer kritiek hebt dan w i j .
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Wij
dachten het niet, maar de heer Dolman
vindt het waarschijnlijk wel goed,
mijnheer de Voorzitter - ik vind altijd:
schoenmaker, houd je bij je leest - dat
ik dat doorschuif naar de volgende
spreker van het CDA-front.
De heer Dolman (PvdA): Dan moet ik
nog twee keer terugkomen, mijnheer
de Voorzitter! Ik voel mij als een simultaanschaker.
De heerPeijnenburg (KVP): Mijn indruk is dat de heer Dolman tornt aan
het totaal.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat
heb ik al...
De heer Dolman (PvdA): Dat heb ik zo
net zelf al gezegd. U moet de zaak niet
ophouden!
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): ... gezegd. Ik vind dat ik daarop niet verder
moet ingaan en ga weer terug naar de
sociale voorzieningen.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister
van Sociale Zaken heeft gesteld dat
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deze pijnlijke operatie nodig is gezien
de noodzaak van het aanbrengen van
een beperking in de groei van de sociale voorzieningen ten einde langs deze
weg te komen tot verlaging van de arbeidskosten. Wij zijn het daarmee
eens. Het is een pijnlijke operatie om
nog pijnlijker situaties in de toekomst
te voorkomen. De Minister heeft ons
daarvoor yijf uitgangspunten aangereikt: beperking van de groei in de
sfeer van het volume; opheffing van
de systeemfouten, betere aansluiting
van de sociale voorzieningen op het
inkomensbeleid. Van dit derde punt
gaf hij een verbijzondering. Wij hebben namens onze fracties gezegd, dat
wij de sociale verzekeringen willen
doen meefunctioneren in het kader
van het inkomensbeleid. Wij hebben
er wel een aantal kritische kanttekeningen bij gezet, maar wij begrijpen heel
best dat in dat kader de Minister van
Sociale Zaken ook antwoord heeft gegeven aan de heer Rietkerk die met
verwerping van dit uitganspunt met
andere voorstellen kwam. Ik wil tussen
twee haakjes zeggen, dat ik het rapport
'Sociale verzekeringen nu en morgen'
heb gelezen en dat ik graag over deze
zeer fundamentele bijdrage in een heel
moeilijke situatie uitvoeriger met de
heer Rietkerk van gedachten wil wisselen. Hij zal het mij niet kwalijk nemen,
dat ik nu niet op alle suggesties kan ingaan. Als vierde uitgangspunt noemde
de Minister heel nadrukkelijk dat de te
nemen maatregelen nergens zouden
mogen leiden tot onaanvaardbare inkomenseffecten, wel dat er bijzondere
aandacht zou zijn voor de lagere inkomens. Als vijfde uitgangspunt nam hij
dat er een onderlinge samenhang is
tussen de stelsels, waarbij ook de kinderbijslag op een bepaalde wijze functioneerde omdat er aansluiting moet
komen op de nieuwe studiefinanciering. In het kader van die vijf uitgangspunten heeft de Minister gezegd: Wij
komen met evenwichtige voorstellen.
Tijdens het debat is gebleken - dat
doet niets af aan de waarde van djt debat - hoe moeilijk het dan is in die vijf
punten ons gehele sociale verzekeringsstelsel in te passen. De Minister
heeft op een gegeven moment gezegd: Met name bij het afwegen van
solidariteitsoverdrachten binnen het
raam van de sociale verzekeringen
mag rekening worden gehouden met
de verschillen in relatieve behoeften.
Daarop hebben wij van harte amen gezegd. Wij hebben een dergelijk stelsel
in de volksverzekeringen. De Minister
ging echter voorbij aan onze argumentatie. Wij hebben erop gewezen, dat
wij in Nederland volksverzekeringen
hebben - waarin op deze wijze inkomensoverdrachten zitten - en werkne-
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mersverzekeringen, ten aanzien waarvan het equivalentiebeginsel wordt
gehanteerd. Daar binnen wordt gelegd
een relatie tussen inkomen en uitkering. Wij hebben de Minister namens
de fracties het groene licht gegeven
om te gaan werken aan één loondervingsverzekering dat wil zeggen aan
samenvoeging van enkele werknemersverzekeringen. Wij gaan ervan
uit, dat dit een volksverzekering w o r d t ;
dat kan ook nauwelijks anders. Dan is
de problematiek van de WAO en de
WWV ook opgelost. Het is ons veel te
gemakkelijk om nu in dit kader te zeggen: Ja, maar u mag niet zeggen, dat
voor de WWV geen premie wordt betaald en dat daarom thans afstenv
ming niet reëel is. Het is natuurlijk
maar de vraag, als gevolg waarvan je
in deze situatie verzeild bent geraakt.
Langdurig werkloos zijn vinden w i j allen even verschrikkelijk. Naar onze
mening heeft de heer Rietkerk weer
gelijk, wanneer deze stelt, dat het toch
wel wat anders is of men altijd voor
100% invalide is en een 80%-uitkering
krijgt of dat men werkloos is, al is het
dan langer, maar ertoch een uitzicht is
om nog weer opgenomen te worden
in het arbeidsproces. Dan zegt de heer
Drees, dat geen onderscheid mag worden gemaakt tussen kostwinner en
niet-kostwinner. Ik leer altijd bijzonder
veel van de heer Drees, maar ik zou
hem wel eens een boekje over sociale
verzekeringen willen laten zien. Dan
zou hij zien, dat de gehele wordingsgeschiedenis met name van de volksverzekeringen is gebaseerd op de introductie van de begrippen gehuwden,
alleenstaanden of ongehuwden. Iedere filosofie, die voor dit aandeel werd
gehanteerd - wij willen daarmede bepaald wel breken - had betrekking op
de kostwinner, het hoofd van het gezin, de man die het inkomen binnen
bracht. De tijden zijn echter veranderd.
De heer Drees heeft met zijn argumentatie in het kader van de volksverzekeringen echter nog ongelijk.
Wij komen thans tot het feitelijke
voorstel. Het verschil van mening tussen de Minister en ons blijft bestaan.
Als men in het kader van het inkomensherverdelingsproces zoveel gaat
afnemen van gezinnen met kinderen,
dan durven wij hier duidelijk namens
het CDA te zeggen - hoezeer dit ook ingaattegen onze principiële opvattingen
over de verzekeringen - dat wij bereid
zijn (als men de ongehuwden in het kader van de operatie dan ook laat betalen) hiervoor onze nek uit te steken en
dit op dit moment te aanvaarden. Wij
hebben wel gezegd: Dan mag het kwalijke onderscheid tussen in- en uitwonende kinderen niet worden gemaakt.
Aan het adres van de Partij van de
Arbeid zouden wij willen zeggen - her-
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innerend aan het debat in september
1975 - dat voor ons op dit moment in
deze situatie ook in het volgende voorbeeld sprake is van een niet-kostwinner. Stel, dat er man en vrouw in één
gezin samen verdienen en dat er een
werkloos wordt. De man verdient pakweg f 50 000. De vrouw, die werkloos
wordt, krijgt dan wel de volle uitkering.
De ongehuwde dus niet meer. Dat
moeten wij dan op dit moment slikken,
omdat w i j te zamen de operatie willen
invullen.
De heer Dolman (PvdA): U kunt uw
nek ook uitsteken naar wat uit die studie te voorschijn zal komen.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): En het
bedrag?
De heer Dolman (PvdA): Wij willen
best over dat kostwinnersbegrip met
anderen meedenken, als vrouwen er
maar niet meer onder lijden dan mannen.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dan
vindt u ons volledig aan uw zijde.
Daarbij zal dan passen de discussie
over de rolwisseling tussen man en
vrouw. Dat krijgt u van ons zonder
meer. Als de Minister dan tegen ons
zegt, dat hij nog wat meer tijd nodig
heeft voor de studie, dan kunnen wij
daarmede akkoord gaan. Men moet
echter begrijpen, dat wij op dit moment iets moeten slikken. De ongehuwden, in- en/of uitwonend, worden
in een zeer nadelige positie geplaatst
tegenover de gehuwde werkende
vrouwen. Als zij werkloos worden, krijgen zij in het kader van de W W altijd
een uitkering. Wij slikken dat echter.
Wij vinden, dat uit de studie van het
kostwinnersschap dan meer geld kan
komen waardoor de studie over de
kinderbijslag niet tot de geraamde uitkomst behoeft te leiden. Wij staan
voor de operatie, die nu al wordt uitgezet, ook garant. Er moet dan wel een
verbreding worden gegeven en er
moet worden bestudeerd hoe een leeftijdsgrens moet worden ingebouwd,
waarbij in- en uitwonende kinderen op
dezelfde wijze worden behandeld.
De heer Kombrink (PvdA): Dat was
een aardige rolverdeling tussen man
en vrouw.
Minister Boersma: Mevrouw Van
Leeuwen bedoelt een leeftijdsgrens op
korte termijn, neem ik aan.

van de verzekeringen eruit moeten komen.
Mijnheer de Voorzitter! Wat de WAO
betreft, heeft de Minister over onze
suggestie gezegd, dat deze sympathiek overkomt maar dat hij er enige
moeite mee heeft. Wij begrijpen dit
vanuit de theorie betreffende de 'gecorrigeerde loonindex'. Misschien kan
hij er ook uitkomen, door uit te gaan
van deze loonindex en dan te denken
aan min één en min twee, om op den
duur op het percentage van 75 u i t t e
komen. Wij willen erbij zeggen, dat wij
ook voor dit bedrag garant staan. Wij
willen alleen meedenken over de uitvoering. Wij hebben gezegd: dat komt
op den duur weer op en dat zou men
kunnen gebruiken o m het percentage
op te hogen. Er zijn er onder ons die
daarmee moeite hebben en die liever
zien, zoals w i j in eerste termijn heel
duidelijk hebben gezegd, dat het ook
in de richting moet worden gezocht
van als aan-aanvullende maatregel in
het kader van een nauwkeuriger hanteren van het arbeidsongeschiktheidscriterium, waarover een studie komt,
alsmede het beter afstemmen van het
voorzieningenpakket en eventueel de
klasse-indeling.
Wij komen dan aan het zo moeilijke
vraagstuk van de kinderbijslag. Het is
nogal wat, wat ik in eerste termijn heb
gezegd, dat willen wij graag nog eens
naar voren brengen. De CDA-fracties
zijn bereid in te stemmen met de operatie voor 1977 en mee te denken over
de invulling van volgende jaren. Wij
vinden het helemaal geen schande te
zeggen, dat dit bij sommigen van ons
vanuit hun hele zijn en wezen over deze problematiek emoties kan losslaan.
Dat hebben wij gisteravond even ervaren. Ik hecht eraan te zeggen, dat ik zal
proberen, nu op precies dezelfde zakelijke wijze een aantal argumenten aan
te voeren, op grond waarvan wij vinden dat - het gaat om een bedrag in de
orde van grootte van f 1 mld. in samenhang met wat wij uit de kostwinnersoperatie halen, waardoor een verschuiving mogelijk kan zijn; voor het
totale bedrag staan wij garant - de Minister in de adviesaanvrage enige alternatieven zou kunnen inbrengen.
Minister Boersma: Als u iemand emotionele rechten toekent, vallen daaronder ook ministers van Sociale Zaken,
naar ik aanneem.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): lnderdaad.

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ja, wij
hopen ook dat u nu begrijpt hoe zwaar
deze zaak voor ons principieel ligt. Wij
hopen dat u uw toezegging wat harder
maakt. Wij willen overigens graag blijven meedenken hoe wij in het kader

De heer Rietkerk (VVD): Is het juist dat
u, door het aanvaarden van de operatie-1977 ermee akkoord gaat dat de
kinderaftrek volledig verdwijnt?
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Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Daarover hebben wij ons niet uitgesproken

Het behoeft ook niet in het kader van
deze actie. U moet heel goed lezen wat
in de stukken daarover is gezegd. Het
houdt allemaal verband met het
draagkrachtkarakter en de interventie
van de heer Notenboom. Een en ander
kan men pas beoordelen, als men vanuit de draagkracht het totale plaatje op
tafel heeft.
De heer Rietkerk (VVD): Wat houdt die
operatie-1977 volgens u dan anders in
dan dat de kinderaftrek wordt omgezet
in kinderbijslag en dat die bijslag gelijkmatig over de gerechtigden wordt
verdeeld? Dan bent u de kinderaftrek
toch kwijt?
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat
hoeft niet. Voor 1977 geldt dat w e l , dat
erkennen wij. Wij zijn akkoord gegaan
met 1977 en wij willen bespreekbaar
maken de jaren erna. Als wij menen
dat er iets beters is, moet daarvoor een
mogelijkheid zijn. Als onze voorstellen
bespreekbaar worden gemaakt, achten
wij het niet nodig, dat wij daaruit komen waar u denkt dat wij zouden moeten uitkomen.
De heer Rietkerk (VVD): U gaat dus akkoord met het verdwijnen van de kinderaftrek....
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Voor
1977.
De heer Rietkerk (VVD).... voor 1977.
Daarna gaat u dan studeren.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Wij
studeren in 1976 ook, en verdraaid
hard.
De heer Rietkerk (VVD): Als u het op
deze manier doet, dan lijkt mij dat een
prachtig stuk beleid.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): De M i nister heeft gezegd, nadat wij alle alternatieven van onze kant hadden aangedragen, dat hij kon begrijpen dat in
de argumentatie van het CDA werd
gesteld: Als wij uw systeem nemen,
dan kunnen wij instemmen met de differentiatie naar leeftijd, en met de differentiatie naar kindertal, maar de differentiatie naar inkomen kunnen wij
onmogelijk beoordelen. Dat mag ook
niet van kamerleden worden gevraagd
dat zij zonder verdere i nformatie dat
kunnen beoordelen vanuit het kader
van de inkomensnivellerende effecten
en ook wat de cumulatie betreft door
andere maatregelen. Hierbij is ook een
overweging het systeem van de kinderbijslagverzekering zoals het tot nu
toe is geweest: een oneigenlijke sociale verzekeringswet, maar wel geënt
op een stuk horizontale inkomensherverdeling. Wij hebben heel goed afgesproken, wat de Minister ook heeft erkend, dat dit wel terdege een uitgangspunt is dat in de discussie moet wor-

4952

Van Leeuwen
den betrokken. Het spreekt dan eigenlijk vanzelf dat wij vragen, of de Minister nog eens een aantal andere alternatieven in de studie kan betrekken, te
meer daar hij heeft gezegd dat een relevant criterium voor de studie is, dat
de draagkrachtverminderende factor
die het onderhoud van kinderen, ook
voor de hogere inkomensgroepen oplevert, in de nieuwe opzet tot uitdrukking kom. Ook in de wijze waarop men
dat op een gegeven moment vaststelt.
Wij moeten bovendien komen tot een
evenwichtige aansluiting op het studiefinancieringsstelsel. In het kader
van een berecht stuk inkomensoverdracht moeten wij er wel voor zorgen
dat de solidariteit niet wordt overtrokken en dat de draagkracht van bepaalde gezinnen in de samenleving niet
dermate wordt aangepast, dat wij ook
moeten spreken van een stukje sociale
onrechtvaardigheid. De Minister heeft
gezegd: stel het in de orde van grootte
van een 1 miljard operatie. Wij hebben
gezegd in welke samenhang wij dat
graag zouden willen zien. Wij weten
nog niet precies welke offers moeten
worden gebracht en wij weten ook nog
niet waar precies het draaipunt-inkomen moet liggen. Daarom vragen wij
de Minister nogmaals of hij bereid is
het daarheen te leiden, dat onze verschillende alternatieven meefunctioneren, en dan niet alleen in de studie.
Dat ze zullen meefunctioneren, heeft
de Minister ons toegezegd. Als het
daarna uitloopt op de keuze van het
kabinet zoals deze thans is dan zou de
adviesaanvrage aan de SER misschien
dermate open kunnen zijn, dat er nog
een mogelijkheid is van verschuiving
binnen de operatie. Daar is des te gereder aanleiding toe, omdat op blz.
66 van de nota staat, dat de Minister
heeft gesteld dat er alle aanleiding is
bij die studie ook te betrekken de vraag
naar de hoogte en de indexatie van de
kinderbijslagen. Hij wil dus wel terdege het alternatief van een andere indexatie mede in de overwegingen betrekken.
Wij voeren hier altijd een uitermate
goed gemeen overleg. Wij hebben nog
eens getracht duidelijk te maken, vanuit welke achtergrond wij deze hele
problematiek hebben benaderd. Wij
wachten het antwoord van de Minister
af. Als wij nog niet helemaal tot elkaar
komen, dan zullen wij daarop in derde
termijn, als de Voorzitter ons dat toestaat, moeten terugkomen.
Wij willen nog één opmerking over
de gezondheidszorg maken. Het kan
best zijn dat ik hebben zitten slapen
toen Minister Lubbers sprak, maar dat
geloof ik niet. Wij dachten dat wij een
antwoord van Minister Lubbers zou-
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den krijgen. Dan had ik met hem ook
eens een discussie kunnen aangaan
over de brief van 18 juni. Ook mijn collega's zeggen dat ik geen antwoord
van Minister Lubbers heb gekregen.
Misschien kan hij dat in tweede termijn doen.

D
De heer Beumer (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal graag na de beantwoording door de Minister toch nog
eens verduidelijken, waarom wij de
een procent als m i n i m u m beschouwen. Net zo als de Regering beoogt,
zijn wij niet voor een ombuiging van
de collectieve uitgaven op zich. Ik heb
duidelijk gesteld dat wij juist bepleiten
een discussie over de waardebepaling
en over de betekenis voor de maatschappelijke groeperingen van de collectieve uitgaven, ook in relatie tot de
bestedingen in de particuliere sector.
Ik wil er echter op wijzen dat de Regering in dit verband spreekt over een
scharnierfunctie - een wezenlijk instrument wordt het genoemd - die de
ombuiging kan hebben in een herstelproces. Ik wijs erop dat de Regering
zegt dat het gaat om het op langere
termijn scheppen van een beter fundament en dat dit van belang is voor een
herstel van de werkgelegenheid. Wij
moeten constateren, dat de variabelen
om mee te manoeuvreren juist in de
beoogde en door de beoogde totaalaanpak sterk zijn beperkt, wat betekenis krijgt bij een achterblijven van ontwikkelingen en dus ook bij het achterblijven van inverdieneffecten en ook
dus voor het groeiniveau. Dat kan bij
voorbeeld ook gevolgen hebben voor
het feitelijke drukniveau, waarover is
gesproken. Immers, door de kwantitatieve invulling ten aanzien van de reële
inkomensstijging beperkt de Regering
het verdere gebruik ervan. Zij heeft dat
gemotiveerd met te zeggen, dat daardoor afwentelingseffecten zouden
kunnen ontstaan. Zij doet dat ook door
het financieringstekort als m a x i m u m
te beschouwen. Dat zou ook kunnen
ontstaan als door een geringere reële
expansie acute inflatiespanningen zullen optreden. In dat geval zal er nauwelijks een andere keuze overblijven
dan een verdere ombuiging ook als ik
kijk naar de verkleinde ruimte, die dan
zal ontstaan.
Ik wijs ook nog eens op twee randvoorwaarden, die gelden. In de eerste
plaats wordt de lopende rekening onder veel voorbehoud voor 1980 nog op
4 % gesteld, terwijl zij daarna nog in
betekenis zal afnemen. Voorts wijs ik
erop dat de zeer smalle marges wat
onze concurrentiepositie betreft - dat
geldt met name ten aanzien van onze
export - in dit verband ook als randvoorwaarde fungeren.
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Laat ik nog eens kijken naar wat de
Regering zelf zegt in een passage,
hoofdstuk 2.3.5. van de structuurnota.
Daar zegt zij:
'Een goed resultaat is alleen haalbaar als het beleid gericht op verhoging van de investeringen, ombuiging
van de collectieve sector en matiging
van de arbeidskosten in de periode na
1980 krachtig wordt voortgezet.'.
Ik had er behoefte aan deze passage
nog eens duidelijk te onderstrepen.
Daarom beschouwen wij die 1 % als
minimum. De scharnierfunctie zal
moeten blijven. Daarom meen ik ook
dat wij tot uitdrukking hebben willen
brengen dat de Regering ook om die
reden rekening zal moeten houden
met de noodzaak van een verder gebruik maken van dit instrument en dat
zij dus ook met de noodzaak van verdere ombuigingen rekening zal moeten
houden. Het komt erop neer, dat ik
meen, dat de Regering in haar verhaal
zelf het instrument als minimum beschouwt. Ik verwijs wat dat betreft nog
eens naar de laatste schriftelijke vraag,
die zij heeft beantwoord. Zij zegt daar:
'Zou de groei achterblijven, zouden
de ontwikkelingen achterblijven - wij
nemen aan dat zich dat voorshands
niet zal v o o r d o e n ' - om dat 'voorshands' gaat het nu juist - 'dan zal een
verdergaande beperking van zowel de
groei van de collectieve lasten als van
de vrij besteedbare inkomens onvermijdelijkzijn.'.
Daarin zit naar mijn gevoel impliciet
de juistheid van de stelling, dat de 1 %
als een m i n i m u m moet worden beschouwd en dat dit in het verhaal van
de Regering is begrepen.
Ik zal nog een opmerking maken
over de 4 % en 5% van het maximumfinancieringstekort, waarover gisteren
een korte interruptie is geplaatst. De
Ministervan Financiën heeft natuurlijk
gelijk als hij verwijst naar de president
van de Nederlandsche Bank. Hij heeft
gezegd, dat men het zou kunnen gebruiken voor een tijdelijke vergroting,
rekening houdende ook met de positie
van de lopende rekening. Hij heeft ook
gezegd dat men het goed zal kunnen
gebruiken ter stimulering van de investeringen. Hij komt echterten slotte
bij 4 % als aanvaardbaar maximum terecht, terwijl de Regering voor 1980
niet alleen hoopt maar ook moet uitkomen op 5%. Als ik dan over de noodzaak tot sporen spreek, kom ik meen ik
toch uit bij de noodzaak, dat wij zoveel
mogelijk beneden de 5% blijven, ook
gelet op de spanningen, die kunnen
ontstaan. Ik spreek dit gaarne uit, omdat de Regering in haar beschouwingen heeft gezegd, dat tot 1980 een
aanmerkelijke monetaire financiering
nodig zal zijn. Voor ons is dat een gro-
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te zorg te meer, daar dezelfde zorg
door de Regering tot uitdrukking is gebracht.

D
De heer Van der Mei (CHU): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil beginnen met een
woord van dank aan het adres van de
Regering voor het antwoord dat is gegeven. Er zijn bijzonder veel vragen
gesteld; o m met een understatement
te mogen beginnen: zij zijn lang niet
allemaal beantwoord. Maargoed, de
materie is complex, wij zullen daarover nog wel eens verder spreken.
De Minister-President heeft gezegd,
dat het kabinet de problemen niet voor
zich uit geschoven heeft. Misschien
zou men kunnen zeggen: Het kabinet
heeft de problemen te zeer voor zich
uit laten lopen en is thans in versneld
tempo bezig, problemen aan te pakken. Hoe dan ook, ik vlei mij niet met
de hoop dat de Minister-President het
geheel met deze benadering eens zal
zijn. Wat mij opviel in het antwoord
van de Minister-President was zijn benadering aan het einde van zijn betoog. Daar benadrukte hij heel sterk althans dat kwam zo bij mij over - de
betekenis van het overleg met de Kamer in het kader van de ombuigingsoperatie. Dat nadrukkelijk stellen van
het overleg in het kader van de ombuigingsoperatie is toch wel een bijna fascinerende gedachte. Deze gedachte
brengt mij ertoe,te stellen, dat men zeker in het kader van deze operatie niet
uit behoort te zijn op een nederlaag
van welke partij dan ook. Het is een
kwestie van geven en nemen op een
zo breed mogelijk front. Men moet er
ook bewust naar willen streven dat het
front zo breed mogelijk wordt gemaakt. De zeer moeilijke situatie,
waarin ons land verkeert, vergt een zodanige houding. Welnu, komend tot
de inhoud van de operatie zeg ik dan
het volgende. Er worden risico's genomen, zoals bij elk kabinetsbeleid in een
zodanige ernstige situatie het geval
zou zijn. Het gaat mij er eenvoudig o m ,
dat ik zwaarder til aan de risico's dan
naar mijn mening het kabinet doet.
Daarbij stel ik - ik haast mij dat te zeggen - dat het kabinet deze risico's bepaald niet licht weegt. In het kader van
deze benadering interesseert de samenstelling van het kabinet mij niet
primair. Daarbij interesseert de toekomst van de nationale economie mij
wel primair. Uiteraard wil ik er oog
voor hebben, dat er een verband, zo
men wil een samenhang is tussen beide. Vanuit deze gedachtengang heb ik
mijn zorgen naar voren gebracht. Ik
hecht er waarde aan, dit duidelijk te
stellen. Daarmee kom ik dan bij mijn
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zorgen zelf en bij het betoog van de
Minister van Financiën. De Minister
heeft het karakter van het beleidsplan
voor vier jaar benadrukt. Er zijn over
dat plan afspraken gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van 's rijks
uitgaven en van de sociale voorzieningen. Daaraan is het additionele pakket
maatregelen toegevoegd. Welnu,
voortredenerend in de overlegbenadering,die naar mijn mening door de
Minister-President is gekozen, is thans
het woord aan het parlement. Dan
dient het kabinet naar mijn mening op
zijn minst open te staan voor, anders
gezegd veel ruimte te bieden aan de
inzichten, die in deze discussie van de
zijde van het parlement naar voren
worden gebracht. Deze inzichten betreffen de materie in de enge zin, doch
ook de voorwaarden, waaronder de
doelstellingen van terugdringen van
inflatie en herstel van werkgelegenheid moeten worden gerealiseerd.
Wat dit betreft, heb ik gisteren een aantal kanttekeningen gezet bij de benadering die de Regering heeft gekozen.
Ter zake van de vraag, of de 1 procentsoperatie voldoende is heb ik gewezen
op de sterke afhankelijkheid van de
wereldconjunctuur en de onzekerheden die daarin zitten. Ik heb voorts gewezen - en niet alleen ik- op de problematiek van het financieringstekort
met zijn inflatoire gevolgen. Ik heb ook
gewezen op de periode na 1980 die
moeilijk zal zijn, voor zover wij dat
thans kunnen voorzien. Ik heb ook gewezen op de noodzaak om zo spoedig
mogelijk te komen tot een gesprek
over verdergaande beperking van de
lastendrukstijging. Ik kan eraan toevoegen de talloze vragen, ook de
vraag wat er in 1977 gebeurt en wat er
gebeurt met de uitvoering van de rijksbegroting in 1977. Lopen wij de kans
dat de begroting net zo uit de hand
loopt als thans voor 1976 dreigt?
Minister Duisenberg: Ik wilde haar
eerst even maken!
De heer Van der Mei (CHU): Mijnheer
de Voorzitter! Ik betreur het dat de Minister nu nog moet zeggen dat hij de
begroting voor 1977 nog wil maken.
Minister Duisenberg: Het is niet een
ongebruikelijk tijdschema, mijnheer
Van der Mei!
De heer Van der Mei (CHU): Ik neem
aan, dat de Minister voldoende voorbereidingen heeft getroffen om ongeveer te weten hoe zij eruit zal gaan
zien?
Minister Duisenberg: Gaat u daar
maar van uit!
De heer Van der Mei (CHU): Graag!
Mijnheer de Voorzitter! Tegen de
achtergrond van de zoeven door mij
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gegeven kanttekeningen heb ik gepleit
om de risico's niet te onderschatten. Ik
heb zoveel mogelijk getracht mijn opmerkingen een karakter te geven dat in
overeenstemming is met de ernst van
de situatie en de grote zorg die niet alleen ik daarover heb. Daarom ben ik
van mening dat het niet zo begrijpelijk
is dat de Minister van Financiën zegt
het ondenkbaar te vinden, thans zijn
ombuigingsoperatie verder bij te buigen. Dat wordt ook niet gevraagd om
dat thans te doen. Ik ga namelijk akkoord met het beginnen met de ombuiging tot 1 % in 1977. Ik zie dat als
een m i n i m u m , omdat er grote risico's
zijn waarop tijdig moet kunnen worden ingespeeld. Aan die visie, mijnheer de Voorzitter, wilden wij uiting
geven door het indienen van een motie, die ik u hierbij overhandig.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van der
Mei, Beumer, Peijnenburg, Van Leeuwen en Notenboom wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
van oordeel, dat verdere ombuiging
van het stijgingstempo van de collectieve lasten nodig kan zijn bij het achterblijven van de groei, mede in het
licht van de i n d e nota selectieve groei
genoemde criteria;
overwegende, dat de omvang van het
financieringstekort ernstige inflatoire
risico's in zich bergt;
rekening houdende met een voorziene
ongunstiger situatie in 1980;
nodigt de Regering uit tijdig aanvullende ombuigingsvoorstellen met betrekking tot de collectieve uitgaven
voor te bereiden,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Van der Mei (CHU): Mijnheer
de Voorzitter! Ik zou...
De heer Van Aardenne (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De heer Van der
Mei sprak over 1 % als m i n i m u m voor
1977. Geldt dat voor de uitgavenkant
of speciaal voor de lastenverlichtingskant? En gaat het bovendien voor 1977
alleen?
De heer Van der Mei (CHU): Mijnheer
de Voorzitter! Als men spreekt over de
1 %-operatie dan spreekt men over de
collectieve lasten die met 1 % zouden
groeien. Als men zegt dat men dat als
m i n i m u m accepteert, dan betekent dat
een lastenstijging met 1 %.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Als de heer Van Aardenne
met dit antwoord tevreden is, wil ik
nog wel een vraag stellen, namelijk of
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het over feitelijke of over structurele
drukstijging gaat.

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Het is duidelijk, dat bij dit
debat tot nu toe ijverig is gestreefd
naar het bereiken van een soort van
godsvrede op basis van het evangelie
van Frans, of, om het anders te zeggen, van de arrogantie van dat evangelie. De basis daarvoor lag al bij voorbaat bij de capitulatie, de instelling van
de kant van de Partij van de Arbeid, die
de laatste weken niet moe is geworden
om te demonstreren, tot welke lengte
men wil gaan om de plannen van het
kabinet te ondersteunen. Het recente
televisieoptreden van de heer Dolman
voor Den Haag Vandaag was daarvan
een uiterst misselijk makend bewijs.
Nu zijn onze evangelisten, ijverige
zeloten als zij zijn, niet zo erg gauw tevreden.

De heer Van der Mei (CHU): Mijnheer
de Voorzitter! Naar mijn mening gaat
het over structurele drukstijgingen.
De heer Dolman (PvdA): God zij dank!
De heer Van Aardenne (VVD): Wat betekent dat voor de uitgavenkant, want
dat hangt natuurlijk met het financieringstekort samen. Wilt u er een aanmerkelijke uitzetting van het financieringstekort bij nemen, of wilt u ook de
uitgaven terugbrengen?
De heer Van der Mei (CHU): Als u de
motie goed leest, zult u zien dat wij
aan het terugbrengen van de uitgaven
grote waarde toekennen, juist uit een
oogpunt van het terugbrengen van het
financieringstekort.
Mijn laatste opmerking handelt over
het betoog van de Minister van Economische Zaken, waar wij met veel belangstelling naar hebben geluisterd.
Wij hadden talloze vragen gesteld,
waarop de Minister deels wel, deels
niet een antwoord heeft kunnen geven. Dit bedoel ik uitsluitend in constaterende zin. De Minister kijkt op zijn
horloge; ik heb daar alle begrip voor.

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het is wel waar wat de heer
Bakker zegt, maar hij moet het w o o r d
'evangelisten' er maar niet zo bijhalen.
Ik begrijp zijn bedoeling en daarmede
ben ik het wel eens.

Daartoe wordt besloten.

De heer Bakker (CPN): Onze door mij
bedoelde evangelisten dus hebben de
fijnzinnigheid bedacht om in een motie hun verdere plannen alvast uiteen
te zetten, als wij het goed hebben gehoord via de nek van mevrouw Van
Leeuwen en met de handtekening van
de heer Van der Mei als provocatorische uitdaging. Via deze motie worden
alvast de richtlijnen gegeven voor de
komende begrotingsopstelling en
voor de rest van het jaar, waarbij dan
diverse vanmiddag gemaakte opmerkingen over defensie als verdere vingerwijzingen zijn toegevoegd. Het
CDA werkt dan nog wel niet als partij,
als hypotheekbank functioneert het op
volle toeren.
Bij dat alles is de kern van de zaak,
datgene waarover het in de harde specie gaat, in alle redevoeringen zoveel
mogelijk omzeild. Die kern is, dat ten
koste van lonen, voorzieningen en uitkeringen letterlijk tientallen miljarden
guldens worden overgeheveld naar
het bedrijfsleven, o m d a t , zoals de
structuurnota feitelijk betoogt en duidelijk maakt, winst werk is, de bekende
VNO-leuze. Ik heb er in eerste instantie
al op gewezen, dat het in de stukken
genoemde bedrag van een kleine 6
mld. per jaar voor dat doel komt bovenop alle bestaande tegemoetkomingen en bovenop de maatregelen in de
premie- en de loonsfeer die de winsten
direct zullen begunstigen en dat het
dus een enorme operatie is. Dat heeft
de heer Duisenberg eigenlijk ook al bevestigd toen hij onlangs In de Rooie
Haan, sprekend tegen balorige ondernemers, de gedenkwaardige woorden
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Minister Lubbers: Ik doel op gisterenavond.
De heer Van der Mei (CHU): Dat begrijp ik. Veel moet nog worden bestudeerd, verder worden ontwikkeld en
van advies voorzien. Ik ga er thans niet
verder op in, omdat wij ook ruim de
gelegenheid zullen krijgen met de Regering van gedachten te wisselen. Een
van onze zorgen is echter dat niemand
weet of en zo ja, hoe en wanneer het
nieuwe instrument zal gaan werken.
Dat betekent dat wij op zijn minst zeer
zorgvuldig de tussenfase moeten bekijken. Zal door de onzekerheden rondom het nieuwe instrumentarium, de
investeringsontwikkeling niet worden
vertraagd? Indien dat het geval zou
zijn, kunnen wij dit allerminst gebruiken in de economische situatie waarin
wij verkeren. Wil de Minister toezeggen dat, indien niet tijdig voor het aflopen van de tussenfase het nieuwe instrument gereed en effectief is, er dan
geen hiaat valt in het stimuleren van
de investeringen, zoals dat thans gebeurt?
De vergadering wordt te 18.57 uur geschorst en te 20.30 uur hervat.
De Voorzitter: Ik stel nog aan de Kamer voor, de openbare commissievergadering over de emancipatie op 30
augustus a.s. zo nodig tot uiterlijk
23.00 uur voort te zetten.

sprak: 'Ze zullen lang moeten zoeken,
voordat ze een land vinden waar ze
datzelfde krijgen'. Ik geloof dat ook!
De premierekening van 3 mld., hoe
gul ook bemeten, is daardoor in feite
maar een onderdeel van de hele operatie. De vraag is dan ook uiteindelijk,
waar al die overige winsten wel naar
toe zullen gaan; zullen deze in het binnenland worden besteed of zullen zij,
zoals nu al het geval is, in groten getale naar het buitenland gaan? Daarbij is
al het gepraat over die sociaal zwakkeren die beschermd worden, wat wij
hier vandaag en ook de afgelopen dagen nadrukkelijk hebben gehoord,
ronduit kletsika. In een kapitalistische
maatschappij is de arbeidersklasse,
d.w.z. de mensen die moeten leven
van hun loon en salaris, werkend of
uitgewerkt, de sociaal zwakkere klasse
en die wordt in haar geheel gegrepen.
In het voetspoor van die aderlating
zal ook het midden- en kleinbedrijf eraan moeten geloven, want dat moet
het hebben van diezelfde arbeidersklasse. Daarom is het een eis van nationale economie, van nationale weivaart dat die weg niet gevolgd wordt.
Daarom hebben wij een andere weg
voorgesteld.
De Minister van Financiën is er kort
over geweest. Hij heeft het een logisch
samenhangend voorstel genoemd,
maar hij betwijfelt of ons voorstel voldoende op tafel zou brengen. Het is,
eerlijk gezegd, een nogal kinderachtige uitvlucht, want je zou het kunnen
proberen. En dan willen wij over het
eventuele verschil nader praten.
Minister Duisenberg: 'Twijfel' was een
beleefd woord. De kinderachtigheid
schuilt veel meer in het feit dat met deze voorstellen luchtspiegelingen aan
de mensen worden voorgehouden die
volstrekt niet te realiseren zijn.
De heer Bakker (CPN): Deze politiek is
te realiseren; dat moet je alleen willen.
Minister Duisenberg wil dat niet, maar
dat is een heel andere kwestie.
De enige minister die een normaal
antwoord heeft gegeven, is de heer
Boersma geweest. Dat is er zo uitgesprongen dat hij al uit alle kanten van
de Kamer daarvoor gecomplimenteerd is. Ik behoef het dus niet allemaal
dik over te doen. De indruk werd zeer
sterk gewekt, dat de overige ministers
het eigenlijk allemaal te druk hadden
met de VVD. Men kan zich afvragen
waarom zo'n verschil wordt gemaakt
tussen de ene partij die voorstellen
doet en de andere partij die voorstellen doet.
Het antwoord ligt voor de hand. Het
VVD-plan zoals wij dit voor ons hebben gekregen, is een variatie van het
regeringsplan. Het is, met wat ver-
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Bakker
schillende cijfers, op dezelfde leest geschoeid. Zij die zo druk bezig zijn met
de VVD, zijn daardoor in wezen bezig
met zichzelf, met de consequenties
van hun eigen politiek. Door nu maar
erg hard te schreeuwen tegen die variatie op hun eigen politiek, willen zij de
indruk wekken dat het daarbij om een
andere politiek gaat, maar dit wordt
door stemvolume niet bereikt.
De Minister van Economische Zaken
heeft in zijn betoog op deze gedachte
g e b o u w d : je moet óf deze miljardeninjectie geven in de ondernemingen öf je
zou een fatale stagnatie in de ontwikkeling krijgen. Ik geloof dat ik het zo
ongeveer wel mag samenvatten. Als
de minister daarbij de noodzaak van
groei tot uitgangspunt neemt, dan
heeft hij daarover met ons geen meningsverschil. Het meningsverschil
gaat erover dat, als de Minister van
Economische Zaken spreekt over bedrijven, rendementen, winstposities,
over investeringsmogelijkheden enz.,
hij het over alle bedrijven bij elkaar
heeft. Hij gooit - o m nu maar niet te
spreken over het kleine bedrijf — middelgrote, grote, en gigantische op één
hoop. Hij ontwerpt vervolgens maatregelen die dan juist in hun effect naar
die grootste toe zullen gaan. Wij zeggen dat het onmogelijk is om te spreken over dé bedrijven, omdat èn de
rendementspositie èn de investeringsmogelijkheden van een multinational
aan de ene kant en een nationaal georiënteerd toch ook redelijk groot bedrijf aan de andere kant wezenlijk verschillen, ook vandaag de dag. Dit
wordt verdoezeld door het Planbureau
en door het VNO, dat doet of het optreedt als woordvoerder van hen allen.
Het wordt pas geopenbaard op het
moment dat de winstcijfers op tafel komen. Dan blijkt dat die zeer grote zelfs
van de crisis nog gebruik hebben kunnen maken, o.a. door reorganisaties,
om hun winstniveau op te voeren, zoals met alle grote multinationals in Nederland op dit ogenblik het geval is. De
kwartaalcijfers spreken daarover overduidelijke taal. Wij zijn niet tegen bedrijfssteun in deze maatschappij,
waarin wij op dit ogenblik leven. Dit
standpunt hebben wij ook over de
scheepsbouw en de rederijen ingenomen. Maar wij willen dat het naar h e t zoals wij het zouden willen noemen modale bedrijf toegaat en niet naar degenen die deze premies in feite niet
nodig hebben. Als je daarop je politiek
richt,scheelt dat miljarden.
Mijnheer de Voorzitter! Dit debat is
een ietwat wereldvreemd debat geworden. Het meest wereldvreemde is
waarschijnlijk, dat met name de PvdA
zo gebiologeerd blijkt door de heren
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Andriessen en Lubbers, dat zij zich
hierdoor laat plaatsen in de rol van een
soort cipier van alle loon- en uitkeringstrekkers. Dit is eigenlijk in-triest. Er is
echter nog hoop, want om een cipier
te zijn, moet men gevangenen hebben,
en daar ziet het voorlopig nog niet
naar uit.

D
De heer Meis (CPN): Mijnheer de Voorzitter! Uit de antwoorden van de zijde
van de Regering blijkt, dat wij op het
gebied van de bezuinigingen op het
terrein van de sociale voorzieningen
gelijk hebben gehad. Het is ook na de
beantwoording, in het bijzonder van
Minister Boersma, duidelijk, dat sprake is van één grote aanval op de sociale positie van de laagst-betaalden en
de middengroepen. De heer Den Uyl
heeft het gezegd: de gehele beperking
op de overheidsuitgaven en de bezuinigingen op het terrein van de sociale
voorzieningen hebben een scharnierfunctie. Het gaat erom, dat de Regering enorme bedragen wil overhevelen van de gewone mensen naar de
grote concerns. Wat de Minister-President heeft gezegd is waar: de Regering wil de arbeiders en beambten als
scharnieren gebruiken om de deuren
van de brandkasten van de ondernemers dicht te houden. Dit is een juiste
opmerking van de Minister-President.
Hij heeft het met heel veel woorden
proberen te verdoezelen, maar dit is
het juiste effect van de maatregelen
die deze Regering wil nemen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog
een opmerking maken over de kwestie
van de verhuiskosten. Ik heb Minister
Boersma goed begrepen: men wil
werklozen verplichten, te verhuizen.
Voor de verhuiskosten wil men dan
een beetje méér geven. Dat is dan wel
een zéér grove aanval op de positie
van de werklozen! Het betekent, dat
men hen van huis en have, van z'n familie wil weg trekken om hen daarna
elders in het land verplicht te werkte
stellen. Ik heb het genoteerd. Wij zullen het op grootscheepse wijze onder
de arbeiders bekend maken.
Minister Boersma: Wie bedoelt u met
'men'?
De heer Meis (CPN): U hebt gezegd,
dat er een studie over deze kwestie is
waarin tot uitdrukking is gekomen, dat
verhuizen verplicht kan worden
gesteld als het noodzakelijk is voor bepaalde functies. U hebt ook gezegd,
deze studie in overweging te zullen nemen.
Minister Boersma: Ik heb het over
rechtspraak gehad.

Minister Boersma: Het was aan de orde.
De heer Meis (CPN): Hebt u dan gezegd dat u het niet wilt doorvoeren?
Zegt u dat straks dan, dan zijn wij het
weer met elkaar eens.
Minister Boersma: Tot straks!
De heer Meis (CPN): Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens wil ik een enkele opmerking maken over de WAO. Kennelijk wil een aantal mensen in dit debat
de WAO en de vermindering hiervan
met 5% tot een hoofdpunt maken als
het over de sociale voorzieningen
gaat. Ik wijs erop, dat er veel meer aan
de hand is bij dit totale pakket dan alleen maar de WAO. Ik kan de Regering
voorspellen, dat zij bij het doorvoeren
van haar plannen op veel verzet zal
stuiten. Dit blijkt wel uit het afspringen
van de loononderhandelingen in de
Stichting van de Arbeid. Het is duidelijk, dat er binnenskamers een aantal
weken lang een geweldige druk is uitgeoefend op de wankelmoedige vakbondsbestuurders. De ondernemers
gingen uit van de nota van Kok en Spit,
waarin in feite werd tegemoet gekomen aan de eisen van de ondernemers
en van de Regering.
Er is echter niet alleen druk van de
ondernemers en van de Regering. Er is
een nog grotere druk van de arbeiders
en de beambten, onder andere in de
havens, de bouwvakken enz.. De vraag
moet worden gesteld - nu de loononderhandelingen zijn afgesprongen wat de Regering zal doen. Past zij de
loonwet toe? Als zij dit doet, kiest zij
openlijk de zijde van de ondernemers,
van de grote concerns. Dat wil zeggen:
zij zal pogen, de arbeiders in de bedrijven en de beambten met de vakbeweging aan banden te leggen. Dit zal echter betekenen, dat de Regering de hele
storm van acties van de werkende
mensen over zich heen krijgt. De looneisen van de arbeiders, de georganiseerden en ongeorganiseerden, met
hun vakbonden, de kaders en de leden
in de bedrijven vormen een vaststaand
gegeven feit. Daar helpen geen loonwetten aan. Wij zijn ervan overtuigd
dat door strijd, ook al zou de Regering
pogen de Loonwet eventueel in te
voeren, deze wet tot een dode letter zal
worden gemaakt. Vandaar ons dringend verzoek aan de Regering: Kies
niet de zijde van de ondernemers en
pas de Loonwet niet toe. De arbeiders
en de beambten moeten met hun vakbonden de vrijheid van onderhandelen
hebben om met de ondernemers af te
rekenen. Dat is het gebod. Of men het
nu wil of niet, dat zal vroeg of laat gebeuren.

De heer Meis (CPN): In ieder geval is
dit aan de orde. Of niet soms?
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De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Ministervan Economische Zaken heeft gisteren bij het begin
van zijn beantwoording laten blijken
dat hij waardering heeft voor persoonlijke noten in een speech. Verderop in
zijn rede heeft hij gesproken over een
harde sociaal-economische problematiek. Welnu, wat de persoonlijke noot
betreft, wil ik hem graag van dienst zijn
Wij maken hier mee wat men wellicht
kan zeggen met een verwijzing naar
wat Wim Kan ooit van de KVP heeft gezegd: de harde Lubbers tegen het gevaar van de zachte gulden. U bent misschien nog zo jong dat u niet meer
weet wat W i m Kan zei over de KVP.
Dat was de partij van de zachte G en de
harde Romme.
Het antwoord van de Ministers is
niet in alle opzichten even helder geweest. Ik had, eerlijk gezegd, de indruk
dat het brugwachtersduo van Heeg
iets gemakkelijker over de leuning
hing dan de Hollander naast hen. Dat
wil zeggen, dat het antwoord van de
heer Lubbers iets meer to the point,
iets exacter en iets vollediger was. Er
is echter ook vanwege die onvolledigheid meer dan voldoende aanleiding
om te reageren. Ik wil daarbij de volgorde van eergisteren aanhouden, namelijk de drie voorname macro-economische keuzemomenten: besteden of
besparen, collectieve of particuliere
middelen, investeren of consumeren.
Wat besteden of besparen betreft,
heeft de Minister van Financiën zich
zeer terecht de kans niet laten ontgaan
om er nog eens duidelijk op te wijzen
dat onze betalingsbalans fundamenteel een van de sterkste is. Het is erg
belangrijk dat dit in deze Kamer wordt
gezegd, nu nogal wat reserves de laatste weken het land hebben verlaten.
De Minister van Economische Zaken
heeft, ook sprekende over de fundamenteel sterke betalingsbalanspositie,
de doelstelling geformuleerd dat het
erom gaat die positie, die voornamelijk te danken is aan het aardgas, om te
zetten in economische en sociale potentie. Als het dan gaat om de keuze
tussen besteden en besparen, is mijn
rede erop gericht geweest duidelijk te
maken dat die economische en sociale
potentie sterker gemaakt kan worden
juist door te besteden, zowel in de investeringssfeer als in de consumptieve sfeer. Wij zijn er toch niet op uit de
economische potentie van de Noorse
staat of van vakantiekampen in Frankrijk te versterken, om maar eens een
paar voorbeelden te noemen van bestedingen die recentelijk met Nederlands kapitaal gefinancierd zijn. Wij
moeten onze eigen economie met onder andere een eigen toegespitst be-
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stedingenbeleid versterken. Het spijt
mij dat de Minister van Financiën met
geen woord heeft gereageerd op mijn
betoog, dat wij erop uit zouden moeten zijn geleidelijk zowel het overschot
op de lopende rekening van de betalingsbalans als het tekort op de kapitaalrekening gelijktijdig te verminderen, in samenhang en onder voorwaarde van een binnenlands anti-inflatiebeleid. Hij heeft wel uitgeweid
over wat in de selectieve groeinota
heet de tweesectoreneconomie, de
een met het aardgas en de ander met
de rest. Ik vraag mij af, wat ik daarmee
in de praktijk aan moet.
In het laatste kalenderjaar, 1975,
heeft de uitvoer van olie en gas voor
de Nederlandse economie 14 mld. opgebracht. Is dat op zich zelf een maatstaf? Moet dat buiten beschouwing
blijven? Neen, want het overschot op
de betalingsbalans was per saldo ongeveer de helft daarvan. Trouwens de
invoer van olie en gas bedroeg 16 mld.
In die sector bestaat dus een tekort.
Het overschot op de lopende rekening
is dus aan andere sectoren te danken.

niet die 16 mld. Blijkbaar heeft het saldo op de lopende rekening zo zijn eigen merites. Ik heb eergisteren gevraagd naar een meer gekwantificeerd
overzicht van vooruitzichten en beleidsmarges van het Nederlandse buitenlandse kapitaalverkeer. Ik dring nu
niet aan op zo'n uitvoerige beschouwing. Daarvoor is het te laat en daarvoor is de zaak te belangrijk. Maar ik
verwacht een meer uitvoerige beschouwing daarover in de miljoenennota. De zaak is belangrijker dan zij
sinds de jaren veertig is geweest.
Mijnheer de Voorzitter! De tweede
keuze is tussen collectieve en particuliere middelen. Ik heb de 1 %-norm gemiddeld over vier jaar voorshands acceptabel genoemd, maar eraan toegevoegd, dat de drukstijging, nadat ook
met het additionele nu gepubliceerde
programma rekening is gehouden,
aanzienlijk lager zal zijn en dat daarmee rekening kan worden gehouden.
Vandaar mijn conclusie dat in de praktijk niet voor 9 mld. maar voor een iets
lager bedrag omgebogen zou moeten
worden. De Minister verzet zich voorshands voor de volle honderd procent
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
daartegen. Zijn betoog is, dat wanneer
Voorzitter! De heer Dolman zal de lomen die drukstijging ook in de praktijk
pende rekening waarschijnlijk corrigetoch naar 1 % laat groeien, de filosofie
ren in verband met allerlei investerings- van het groeibeleid, het in-verdienbeposten (voorraadvorming). De inteleid niet meer opgaat, dat dus zo'n poring op onze aardgasreserves of allitiek zichzelf verslaat en dat het, wanthans een deel van die intering is de
neer men mikt bij terugkoppeling op +
meest voor de hand liggende correc1 % , in de praktijk meer dan dat zal zijn.
tie.
Om alle misverstand u i t t e sluiten: Ik
heb er niet voor gepleit om dat verDe heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
schil tussen 0,5 en 1 % vier jaar achter
Voorzitter! Ik heb daar eergisteren
elkaar (dus 2% over vier jaar) geheel
over gesproken en gezegd dat wij het
op te vullen. Er zal ergens een breakteruglopen van de aardgasbaten in de
even point - ik weet er geen vertaling
toekomst niet in de volle omvang naar
voor, mijnheer de V o o r z i t t e r - z i j n . Als
ons toe zouden moeten rekenen. Ik
men het volledige gat zou opvullen,
meen, dat ik niet in herhaling behoefte
dan heeft men f 6 mld. meer. Ik heb
vervallen.
niet gepleit voor f 6 mld. minder omMinister Lubbers: Ik wil de heer Drees
buiging m a a r f 3 a f 4 m l d . Ikhoud mijer even op attenderen, dat er op het
zelf aan de cijfers die ik heb genoemd.
ogenblik een beleid wordt gevoerd, dat
Ik aanvaard in dank de kwalificatie
ook nog steeds is gericht op het vinvan zonnigheid van mijn karakter. Ik
den van nieuwe hoeveelheden aardhoud tegen, dat die zonnigheid onvergas en dat de totaalbalans de laatste
antwoord optimisme zou betekenen.
jaren positiefis.
Men kan zonnig en tegelijkertijd realisDe heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
tisch zijn. Ik heb vertrouwen in de ecoVoorzitter! Ik dank de Minister van
nomische weersomstandigheden,
Economische Zaken voor dit arguwaarbij ik er nogmaals op wijs, dat de
ment, dat ik zelf niet bedacht had.
wolkjes boven de zon van de ombuiging niet alleen van onze kant komen
Minister Duisenberg: U had nog meer
maar ook van de andere kant en dat is
nodig.
natuurlijk haar volkomen goed recht.
De heer Dolman (PvdA): Dat geloof ik
In dit verband heb ik met enige beniet, omdat ik meen dat mijn betoog
langstelling genoteerd dat in de zoëop zich zelf sterk genoeg was, maar
ven ingediende motie van de heer Van
het kan natuurlijk altijd nog sterker.
der Mei iets rustiger over de ontwikkeMijnheer de Voorzitter! Als men wil
ling van de overheidsuitgaven wordt
onderscheiden in twee sectoren is de
gesproken dan in de speech, die hij in
vraag waarom het gaat: Hoe groot
eerste termijn heeft uitgesproken,
mag (moet) het overschot zijn? Blijkwaarin hij zei, dat de Regering op zijn
baar niet die 14 mld. en blijkbaar ook
minst de bereidheid zou moeten tonen
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Dolman
bij de voorbereiding van de begroting
voor 1978 de 1 % in neerwaartse richting bij te stellen. Die precisering ontbreekt nu in alle velden en wegen.
Mijnheer de Voorzitter! Wat de aard
van de ombuigingen betreft, is er
vooral in de sector van de sociale
voorzieningen nog veel uit te werken
en te bestuderen. Dat blijkt ook wel uit
het feit, dat de heer Boersma slechts
twee uur heeft gesproken. Dat is weinig voor zijn doen. Wie weinig zegt,
luistert goed. Hij heeft onze reserves,
evenals die van de andere kant wederom, inzake de WAO, de niet-kostwinners en de ambtenaren, goed gehoord.
Eén feit heeft hij al zeer duidelijk bekend gemaakt. De ambtenaren zal in
1977 niet worden gevraagd f 400 min.,
maar iets meer dan f 200 min. in te leveren. Misschien zal de verontwaardiging in die kring omslaan in niet meer
dan verontrusting en zal er weer een
zekere gespreksbasis in het georganiseerd overleg aanwezig zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans
tot het derde keuze-moment, investeren of consumeren. Ik heb in het bijzonder gesproken over de dosering
van het investeringsbeleid in de tijd.
De Minister van Economische Zaken is
daarover zeer openhartig en duidelijk
geweest. Hij heeft gezegd: Men moet
beseffen dat er een tijdsverloop is tussen analyse, het bepalen van een beleid in grote lijnen en de invulling ervan. Dat is erg realistisch en ik houd
het kabinet daaraan. Men kan niet absoluut van jaar tot jaar vasthouden
aan een groeipad tot 1980. Ook de conjuncturele bijstelling is buitengewoon
essentieel. Ons pleidooi voor meer additionele overheidsinvesteringen is
van de zijde van de Regering niet of
nauwelijks aangetast. De Minister van
Financiën heeft weliswaar gezegd, dat
het financieringstekort zal worden vergroot, maar hij mag daarbij niet verwijzen naar de vergroting daarvan in
1980, met ongeveer f 1 mld., want ik
heb er niet voor gepleit tot 1980 ieder
jaar eenzelfde grote impuls te geven.
Ik heb ervoor gepleit, dat juist in de
eerste jaren, als het het beste en het
snelste werkt, te doen. De bouw dreigt
opnieuw te vertragen en in te zakken.
Ik herhaal met enige klem - het is zeer
actueel, ook in verband met het arbeidsvoorwaardenoverleg - dat wanneer er gekozen zou moeten worden
tussen bestrijding van de werkloosheid in de bouw of verder uitstel van
de b.t.w.verhoging, wij zullen kiezen
voor het eerste. Wij hebben daarvoor
geld over.
Wat de Minister van Economische
Zaken heeft gezegd over specifieke be
vordering van bedrijfstakken en in het
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bijzonder de bouw en de metaal, heeft
bemoedigend geklonken, erg realistisch. Ik wil er in dit verband wel aan
toevoegen dat de filosofie en de uitwerking in de selectieve groeinota,
wat het bedrijfsinvesteringsbeleid betreft, van de overheidsactiviteit, de
deelname van de overheid in het economisch leven en het actief ingrijpen
van de overheid in het economisch leven wel wat aan de magere kant is.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik iets te zeggen over de motie-Van
der Lek, waarin mijn fractie verschillende sympathieke elementen heeft
aangetroffen, maar die zij zal verwerpen op grond van de beweegreden
waarin wordt gezegd dat de koopkracht van de werknemers en de collectieve voorzieningen wezenlijk worden aangetast. Dat bestrijden wij te
enenmale.
De Minister van Economische Zaken
heeft in een antwoord aan de heer Van
Dis, in een verband dat hier niet verder
relevant is, gezegd: wij moeten met elkaar uitmaken wat wij willen. Dat is politiek.
Ik wil daaraan mijn concluderende
opmerkingen vastknopen. Politiek is
een beetje filosofie en in een democratie, als het goed is, heel veel zaken
doen; een beetje debatteren, een beetje kissebissen, maar vooral de maatschappij vooruitbrengen.
Oproepende, zowel in dit debat als
in een televisieuitzending, tot praktisch handelen heb ik blijkbaar bij sommigen in het land de indruk gewekt, en
ook bij de apocriefe evangelist Marcus, dat ik wel erg vriendelijk ben geweest, dat ik zelfs de heer Peijnenburg
heb omhelsd. Alsjeblieft niet, maar die
indruk is blijkbaar gewekt. Dat was
voor mij een geheel nieuwe ervaring.
Ik heb altijd de indruk gehad dat ik bij
sommige leden van de Kamer als een
scherpslijper werd gekenschetst, en
dus is het heel aangenaam een keer
als lief ervaren te worden. Misschien is
in het interruptiedebat van vanmiddag
gebleken dat ik niet lief wens te zijn, ik
wens zakelijk te zijn.
Laten wij er geen misverstand over
laten bestaan, er komen in de komende maanden en, naar ik hoop, in de komende maanden nog gevechten genoeg. Wij zullen elkaar nog genoeg om
de oren slaan, hoewel ik niet hoop dat
wij ooit de woorden in de mond zullen
nemen die de Minister van Sociale Zaken gisteren in de mond heeft genomen van 'een misselijke streek'. Ik
hoop dat dat nooit nodig zal zijn. Er
zullen echter gevechten en debatten
genoeg komen.
Er mag ook geen misverstand over
ontstaan dat er niet vier dingen zijn die
wij wensen, de ondernemingsraden,
de vermogensaanwasdeling, het inCollectieve voorzieningen/
werkgelegenheid

vesteringsbeleid en de grondpolitiek,
er zijn er heel wat meer, er zijn er een
paar honderd. Ik noem slechts één
ding: ik heb zeer goed genoteerd dat
de Minister van Sociale Zaken heeft erkend dat een budgetstelsel in de gezondheidszorg eigenlijk niet goed mogelijk is zonder een algemene volksverzekering ziektekosten. Ook dat is
een hoofdprioriteit voor ons, ook daar
zullen wij dagelijks voor op blijven komen.
In de praktijk, in dat gevecht, zal echter nooit iemand voor 100% zijn zin
kunnen krijgen, iedereen zal weleens
een beetje verlies moeten incasseren.
De uiteindelijke maatstaf van de politiek is: is het resultaat de moeite
waard? Welnu, de algemene samenhang van het regeringsbeleid is door
alle regeringspartijen erkend. Er zijn
gisteren en vandaag voor de behandeling van belangrijke wetsontwerpen
goede, redelijke, snelle procedures afgesproken. Het is mede aan de Regering een snelle behandeling van de
wetsontwerpen vóór de verkiezingen
af te maken.
Overigens, wat de inhoud van de
wetsontwerpen betreft, zal de smaak
van de pudding in het eten zijn gelegen, zoals de Engelsen zeggen. Wij
staan klaar om aan de maaltijd te beginnen. Wij hebben goede moed.

D

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Gisteren, als onderdeel van
alle vredige en vriendelijke discussies
van deze week, zei de Minister-President naar aanleiding van de samenhang van het beleid, dat hij het recht
van amendement van de Kamer niet
wilde aantasten. Ik wil dat graag geloven, want het middel, dat een minister
gewoonlijk toepast om de Kamer dat
recht te ontnemen, is het uitspreken
van het onaanvaardbaar. Zoiets kan
men echter van een kabinet met twee
gespalkte ledematen niet verwachten.
Minister-President Den Uyl: Waar doelt
u op?
De heer Verbrugh (GPV): Op twee leden van het kabinet. Ik denk dat de Minister wel weet wie ik daarmee bedoel.
Minister Boersma: Wie bedoelt u dan?
De heer Verbrugh (GPV): De Minister
van Economische Zaken en de Minister van Justitie.
Minister Duisenberg: U bent meer gewend te spreken in termen van lidmaten.
De heer Verbrugh (GPV): Ik had het nu
over ledematen.
Minister Lubbers: Voegt u het woord
'gespalkt' daaraan toe, omdat ik nog
steeds rechtop zit?
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Verbrugh
DeheerVerbrugh (GPV): Inderdaad.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister
van Financiën heeft zich verongelijkt
getoond als gevolg van de kritiek, die
is geuit op het beleid dat tot monetaire
financiering voert. Hij acht de uitgavenstijging volgens de begroting-1974
niet onverantwoord, gezien de toen
bekende feiten. In september 1973
wist men echter al dat een harde kern
in de geregistreerde arbeidsreserve zo noemde men het toen - zat. Ook
toen werd gewaarschuwd tegen de invloed van de stijgende overheidsuitgaven op de inflatiedruk en tegen het
verlies van arbeidsplaatsen als gevolg
van de sterke nominale loonstijging.
Dezer dagen werd al de econometrische studie van Den Hartog en Tjan
genoemd, die uitwijst dat een verlaging van de openbare lasten een driemaal groter effect op de toename van
arbeidsplaatsen heeft dan een gelijke
verhoging van openbare uitgaven.
De Minister erkent dat er gevaren in
de monetaire sfeer zijn, maar hij gelooft dat de monetaire financiering alleen maar de ruimte voor extra inflatie
biedt en daartoe nog niet behoeft te
leiden. Dat kan, maar dan is het nodig
dat de vrijheid om het monetair geproduceerde geld te gebruiken aan banden wordt gelegd, d.w.z. dat een stuk
onvrijheid moet worden ingebouwd,
waarbij distributie door de overheid de
uiterste onvrijheid is.
Wij koersen nu naar een soort van
overheidsdistributie van investeringsgoederen. Als het nodig is kan een radicaal kabinet ook wel verdedigen dat
er ter wille van zijn beleidsdoeleinden
een beperkte distributie van bepaalde
consumptiegoederen moet komen(zeg
maar van de benzine).
Verder klonk de kritiek van de Minister op hen, die zeggen dat monetaire
financiering neerkomt op het draaien
van de bankbiljetten pers, nogal flauw.
Als de agent van de Minister schatkistpapier plaatst dan verhoogt hij de liquiditeitenmassa. Dat schatkistpapier
kan bovendien worden beleend bij de
Nederlandsche Bank, zodat het effect
hetzelfde is als wanneer de Regering
rechtstreeks om krediet zou vragen bij
de Nederlandsche Bank. Als je de werking van schatkist papieruitgifte wilt
uitleggen aan het publiek, dan zeg je:
de bankbiljettenpers moet draaien.
Ik heb de Minister verder op de zedelijke onjuistheid van het uitgavenbeleid willen wijzen door evenals Minister Colijn in zijn tijd het woord 'geldvervalsing' te gebruiken. Dit is namelijk
de consequentie van de monetaire f i nanciering.
De Minister weerspreekt uitdrukkelijk dat in de stukken valt te lezen dat
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de Regering devaluatie als een reële
mogelijkheid ziet. Ik constateer dit met
voldoening en ik hoop, dat in de toekomst passages met betrekking tot de
wisselkoers zorgvuldiger in de stukken
worden geformuleerd.
Verder geef ik de Minister tot mijn
genoegen toe, dat kennisneming van
een meer volledig bericht over het
door dr. Oort gezegde geen eigen oorzaak van onrust over de wisselkoers
behoort te zijn. De woorden van dr. Zijlstra over de gulden, gesproken in Bazel volgens het Algemeen Dagblad van
16 juni jl., vormen echter wel een reden tot zorg over de wisselkoers van
de gulden binnen de slang. Verder
denk ik aan het artikel in de NRC van
gisteren, waarin de gulden als een
zwakke valuta binnen de slang wordt
aangewezen en de vraag wordt
gesteld of Nederland de muntslang
niet beter kan verlaten, omdat het zoveel deviezen kost. De krant hoopt dan
dat dit niet nodig is, maar geeft ook de
voorwaarde daartoe aan: effectieve
bestrijding van de inflatie. Wordt de inflatie onvoldoende bestreden dan zal
devaluatie moeten volgen. Daarom
houdt de motie, die wij hieromtrent indienden, een waarschuwing in. De Minister heeft aan deze motie geen behoefte, zei hij, maar aanneming ervan
zou juist een aandrang zijn voor elk beleid, dat tegen de uit inflatie volgende
devaluatie is gericht. Misschien dat de
Minister het toch nog eens genuanceerderkan zeggen.
Ik dank Minister Boersma, dat hij
kort inging op mijn voorstel voor de invoering van jaarlijkse verhogingen op
grond van leeftijd. Ik heb begrepen dat
de Minister vindt dat zo'n idee eerst
maar eens wat meer pasklaar moet
worden gemaakt. Misschien zou de
Groen van Prinsterer Stichting er een
rapport over moeten maken. Ik denk
nu echter nog dat zo'n plan meer kans
zou hebben als er bij voorbeeld een
SER-advies over zou komen. Wat de
objecties van de Minister betreft, 27
periodieken tussen 23 en 50 jaar van
elk anderhalf procent vormen samen
40% of 50% in totaal, hetgeen mij nog
niet een onaanvaardbaar uiteenlopen
van leeftijdsbeloningen lijkt. Verder zal
het georganiseerde bedrijfsleven altijd
nodig zijn om over de manier van inpassing en de hoogte van zo'n leeftijdsbeloning te spreken. De leeftijdsbeloning
is mijns inziens geen automatisme,
maar een variant. Die variant kan niet
door een minister worden opgelegd,
maar wel bij het overleg worden ingebracht.
Ten slotte heeft de Minister mij niet
overtuigd, dat ik fout was toen ik zei
dat de horizontale omslag die de kinderbijslag brengt, niet kan worden gebruikt om verticale inkomensverschuiCollectieve voorzieningen/
werkgelegenheid

vingen te veroorzaken. Het trof mij dat
vanochtend dr. Grapperhaus voor de
radio opmerkte, dat de kinderbijslag
voor mensen met hetzelfde basisinkomen, maar met verschillende kinderaantallen, de gezinskostenverschillen
op een overeenkomstige manier moet
wegnemen.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil beginnen met een
woord van waardering uit te spreken
voor de wijze waarop de bewindslieden hebben geantwoord en het zal wel
een wederzijdse ervaring zijn, als die
waardering zich niet zou uitstrekken
tot de lengte daarvan.
De Minister-President heeft begrip
gevraagd voor de late indiening. Dat
begrip kan onze fractie wel opbrengen.
Nochtans blijft het feit van onvoldoende voorbereiding helemaal overeind.
Dat vinden wij een onjuiste en onwezenlijke beleidsvoering, te meer daar
de koppeling ook gehandhaafd bleef.
Zal die hypotheek van hervormingsen nivelleringsdrang niet een te grote
hobbel zijn om te komen tot daadwerkelijke bestrijding van inflatie en werkloosheid?
Geen van de bewindslieden heeft
gereageerd op de uitgeoefende aandrang van mijn kant om mee te werken
voor hun deel en op hun terrein aan
een geestelijk réveil op basis van Gods
Woord en Wet. Ik hoop en verwacht
echter dat het kabinet daarmede ernst
zal gaan maken. Het echte geestelijke
en stoffelijke welzijn van ons land is
daarmee gediend.
In de schriftelijke antwoorden bij de
voorjaarsnota heb ik node gemist een
antwoord op de vraag naar het werkelijkheidsgehalte van de meerkosten
van de pijlerdam, alsmede het antwoord op de vraag, welke staalconstructiebedrijven bij de uitvoering zullen worden uitgenodigd dan wel aangewezen.
De verdediging van Minister Duisenberg in verband met de interpretatie
van de 4%-norm voor het structurele
begrotingstekort vond onze fractie onvoldoende. Slechts voor een kleine periode kan een overschrijding plaatsvinden, tijdelijk, zegt dr. Zijlstra, maar wij
moeten zo spoedig mogelijk terug
naar maximaal 4%. Het viel op dat
niet meer wordt gesproken van 'nog net
aanvaardbaar', maar van 'onvermijdelijkheid' van het tekort. Dat spreekt
boekdelen. Wij vinden dat de ombuigingsplannen een goede aanzet geven
v o o r d e bestrijding van de inflatie en
het scheppen van gunstige voorwaarden voor versterking van de werkgelegenheid. Onze vrees is echter dat niet
voldoende rekening is gehouden met
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Van Dis
de noodzaak ruimte te scheppen voor
conjuncturele doch met name voor
structurele tegenvallers. Wij willen
daartoe het kabinet een handreiking
doen door een uitspraak van de Kamer
te vragen via een motie, die ik u hierbij, mijnheer de Voorzitter, overhandig.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Van Dis
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de Nota over het te voeren beleid terzake
van de collectieve voorzieningen en de
werkloosheid;
van oordeel, dat de bestrijding van de
ernstige inflatie en daarmede van de
werkloosheid, zoals met het te voeren
beleid wordt beoogd, ondersteuning
behoeft;
van oordeel, dat in het geheel van de
voorgenomen beleidsombuigingen
aan het instrument van het structurele
begrotingstekort meer aandacht kan
worden besteed;
nodigt de Regering uit bij de uitwerking van de voorgenomen beleidsombuigingen ernstig te streven het structurele begrotingstekort in 1980 niet
groter te doen zijn dan 4 % van het nationale inkomen,
en gaat overtot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! In mijn vraag over het
structurele spaaroverschot ging het
vanzelf over dat deel, nadat de broodnodige investeringen daaruit zouden
zijn gefinancierd. Blijft dan nog de heel
voorzichtige en vage uitspraak van de
Minister overeind? Wij zetten achter
dit antwoord de nodige vraagtekens.
Een niet beantwoorde vraag is: Hoe
moet wat omvang en kwaliteit betreft
de stelling worden verstaan dat maatschappelijke aanvaarding onder brede
lagen van ons volk nodig is? Hoe denkt
men die voorts te bereiken?
Wij zijn ervan overtuigd dat in de
plannen de mogelijkheid van devaluatie niet is opgenomen. De Minister
heeft dat gezegd; het is volkomen duidelijk. Wij vrezen echter, dat de ambitieuze plannen alleen kunnen slagen,
wanneer alles in meevallende zin verloopt. Op dat punt verschillen wij van
mening. Doemt bij niet of gedeeltelijk
slagen niet vanzelf het devaluatie-
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spook aan de einder op? Dat gaat lijken
op Engelse of Italiaanse toestanden. Er
wordt dan wel geweld aan recht en
aan gerechtigheid gedaan.
Vele studies zijn - terecht - onontkoombaar, zo zegt de Minister van Sociale Zaken. In verband daarmee verneem ik graag hoe hard de begrote besparingen zijn. Zal 1977 het jaar van de
waarheid kunnen worden? Wanneer
kan overigens het resultaat van de studievan het CPB over de invloed van alle mogelijkheden tot inkomensherverdeling op lage, midden- en hoge inkomens tegemoet worden gezien? Wij
vinden die gegevens noodzakelijk alvorenswij nadere voorstellen kunnen
aanvaarden. Bij de voornemens inzake
de kinderbijslag en -aftrek heb ik met
voldoening zowel bij de Minister als bij
andere kamerleden een duidelijke afwijzing geconstateerd o m de nieuwe
regeling indirect te zien als een instrumentvan bevolkingspolitiek. Het ging
er juist om de kwaliteit van het gezin te
beklemtonen, zo zei men. Het draagkrachtprincipe in het geheel van die regeling spreekt ons aan. Vandaar dat
wij in dezen meer voelen voor de in de
motie-Drees ter zake gedane suggestie.
Ik verkrijg nog graag antwoord op
mijn vraag, hoe men het ondememingsklimaat en daarmee het vertrouwen van het bedrijfsleven in de overheid kan verbeteren? Zullen de voorgestelde maatregelen, waarvan lang
niet alle naar het schijnt in dezelfde
richting zullen werken, het beoogde effect sorteren?

D
De heerDrees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Dank aan de ministers voor
hun toezegging dat de beschouwingen
van de zijde van de Kamer zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van
meer definitieve plannen. Het is hard
nodig dat tal van gemaakte opmerkingen in de studies worden betrokken,
de nota maakt op vele punten een onrijpe indruk.
De Minister-President is niet ingegaan op mijn beschouwing over
gemeentelijke boycot-acties van
bedrijven, die in andere landen werken. Gezien de steun van de partijraad
van de PvdA aan gemeentelijke boycotacties zou ik gaarne van de premier
vernemen, of hij meent dat ook als de
Verenigde Naties niet tot een boycot
hebben besloten, ook als de centrale
overheid van Nederland niet tot een
boycot besluit, toch afzonderlijke gemeenten tegen dit of dat land, of tegen
dit of dat bedrijf met een boycot kunnen dreigen. We hebben net weer zo'n
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geval gehad in de Rijnmondraad in
verband met schepen voor Indonesië.
Dat soort van zaken zijn net zo belangrijk voor het klimaat in Nederland op
economisch gebied als allerlei onderdelen, die wij nu bespreken.
De Minister van Financiën zei dat
met de voorgestelde ombuigingen 'de
grens van het maatschappelijk aanvaardbare is bereikt'. Ja, wat deze o m buigingen betreft wellicht voor een
groot deel, omdat ze nogal de zwakke
groepen treffen. Er zijn echter tal van
forse bezuinigingen mogelijk die minder pijn doen en betere verhoudingen
in ons land, zowel op het gebied van
inkomen als bijvoorbeeld wat betreft
ruimtelijke ordening, zouden dienen.
Er is een grens aan bepaalde concrete bezuinigingen, maar dat de voorstellen van het kabinet de voornaamste mogelijkheden omvatten is niet
waar.
De groei van het percentage collectieve lasten met één procent wordt
zowel van de kant van het kabinet als
van de Kamer in verband gebracht met
de mate van economische groei. Er is
zeker enig verband gezien de al of niet
toename van het besteedbaar inkomen van de burgers. Ik zou er echter
op willen wijzen dat, hoe ook de economische groei zal zijn, de 1 % norm
altijd betekent dat het percentage belastingen en sociale premies stijgt. Gezien het feit dat deze druk in Nederland
in hoge mate wordt gelegd bij heffingen die verband houden met het inkomen van mensen of bedrijven leidt dit
tot zeer hoge heffingen over het inkomen of over een toename van inkomen. Los van de mate van economische groei ligt hier een geweldig probleem.
De gemiddelde druk is bepalend
voor de vraag hoeveel iemand overhoudt, is daarmee ook bepalend voor
principiële 'totale' beslissingen over
iemands totale bestaan, zoals het wel of
niet beginnen van een bedrijf, het zich
terugtrekken uit zijn werk, het verhuizen
naar het buitenland en dergelijke.
De marginale druk beïnvloed vrijwel
alle economische beslissingen. Dit varieert van overwerk tot kamerverhuur,
alle transacties die officieel en voor
geld gebeuren worden door de huidige hoge druk ernstig geremd. Die druk
bevordert het zelfdoen, het doen van
vriendendiensten voor elkaar, het verschaffen van beloning in natura - bij
voorbeeld gratis parkeerplaatsen waar
bij de ramingen van uitgaven voor de
Tweede Kamer juist vanmiddag over
werd gedebatteerd. Langzamerhand
ontstaat de toestand die in sommige
landen bestaat, waar men beloond
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Drees
wordt in de vorm van dat cha's en dergelijke, doch niet in de vorm van zichtbaar geld. Ik heb hier voor mij het
boekje van de voorlopige wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid,
dat net is uitgekomen over dubbeltjes
en kwartjes. Dat stelt ook dat de tarieven in Nederland geleidelijk zijn gestegen, doch ook de aftrekposten. Men
zegt wel eens, dat op deze manier beide groepen tevreden zijn; de ene
groep, die hoge tarieven w i l , omdat er
hoge tarieven zijn, en de andere groep,
omdat deze niet effectief zijn.
Minister Duisenberg: Hoeveel kost
dat boekje?
De heer Drees (DS'70): Dat heb ik gratis gekregen, zoals wij enorm veel boekwerken gratis krijgen. Ik gooi ze voor
de helft altijd zomaar in de prullemand. Ik vind het zonde, maar heb niet
de tijd, ze te verkopen.
Andere vormen zijn natuurlijk royale
onkostenvergoedingen en versluierde
pensioenrechten. De hoge druk in Nederland is sluipend tot stand gekomen.
Hoe absurd deze werkt, blijkt bij voorbeeld uit een berekening in ESB van
verleden week over echtparen, die
vaak veel meer belasting betalen dan
wanneer zij zouden scheiden. De belastingdeskundige Hofstra gaf als
commentaar: Tja, toen het belastingstelsel tientallen jaren geleden zo werd
opgezet, kwamen er zulke hoge marginale heffingen nauwelijks voor. De hoge heffingen op het inkomen zijn daarom ook zo absurd, omdat er vaak maar
een gering willekeurig verschil is in definitie van inkomen, onkosten en kapitaal. Zo telt rente als inkomen hoewel
het in feite slechts een vergoeding is
voor de waardedaling van de hoofdsom.
Wij kennen in Nederland naast de
twee grote heffingen naar inkomen,
namelijk de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies ook steeds
meer subsidies, die negatief verbonden zijn met het inkomen. Daardoor is
het totaal aan marginale heffingen
zeer hoog. Daarover is een discussie
geweest met Minister Boersma. Ik
meen dat hij toen zei, dat moeilijk een
beeld is te geven van de totale druk
van publiekrechtelijke heffingen en inhoudingen, omdat men bij studietoelagen of huursubsidies weer met een
wat ander inkomenbegrip werkt dan
bij de belastingen. Verleden week zijn
er in de ESB ook interessante berekeningen verschenen over allerlei werknemers met verschillende inkomens.
Ik zou het op prijs stellen dat Minister
Boersma of Minister Duisenberg daar-
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over in september wat meer gegevens
zou verstrekken. Hoe ligt het bij voorbeeld feitelijk in Nederland voor iemand die huursubsidie ontvangt en
wat meer gaat verdienen in 1976 en bij
de plannen van het kabinet in 1977?
Zo'n gekkigheid als die inzake de
a.o.w."Plussers zou worden voorkomen, als men deze dingen tijdig in een
tabel bij elkaar zet. Ik wijs er nog op dat
het geen zin heeft, naast een progressieve inkomstenbelasting andere progressieve heffingen naar inkomen in te
voeren. Dat wordt soms gedacht, maar
dat heeft geen zin. Als de inkomstenbelasting progressief genoeg is, is dat
onredelijk. Als deze niet progressief
genoeg is, kan men deze tarieven aan
de orde stellen.
Mijnheer de Voorzitter! Een zeer nuttig element van de beschouwing van
Minister Boersma vond ik die over de
maatstaven voor inkomensverdeling.
Hij heeft gezegd dat er meer maatstaven zijn. Dat is wel waar, maar dat is
dan niet doorgedrongen tot de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, althans voor de mensen die dit boekje hebben opgesteld.
Daarin wordt alleen maar gesproken
over dè inkomensverdeling en dè inkomensongelijkheid zonder het begrip
'inkomen' naderte verduidelijken;
wordt er jaarinkomen bedoeld, lifetime inkomen, inkomen per gezinslid.
Zij zijn daar niet toe gekomen, alhoewel die weg daarheen al was gebaand
door de nota van Minister Boersma,
door het boekje van het Centraal Planbureau van verleden jaar en door de
nota van het kabinet-De Jong van september 1969. Het is er een voorbeeld
van hoe in deftig uitziende boekjes
heel uitgebreid wordt gerekend op basis van bijzonder slecht materiaal. Minister Boersma heeft dus gesteld dat
er meer maatstaven voor inkomens
bestaan. Dat is juist, maar als het kabinet spreekt over lage inkomens of
draaipunt inkomens dan is het ook
wenselijk dat het kabinet aangeeft
welk inkomensbegrip het hanteert en
ook vertelt waarom dat inkomensbegrip juist is. Ik denk aan de kinderbijslag die heeft te maken met de behoeften, met het aantal minderjarigen dat
door volwassenen wordt verzorgd.
Dan ligt het inkomen per gezinslid
meer voor de hand dan het inkomen in
een bepaald jaar van die volwassene.
Minister Boersma zei gisteren dat
fiscale kinderaftrek behoort bij belasting naar draagkracht. Hij zei verder
dat dit element achterwege kon blijven
als het totale financiële stelsel, waarbij
ook de overheidsuitgaven, dat element voldoende zou opvangen. Ik ben
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het daar wel mee eens. Als die kinderen volledig worden bezoldigd uit andere overheidsuitgaven dan zou dat
element vervallen. Het element, namelijk dat een kind de draagkracht vermindert van de volwassene die voor
hem zorgt, vervalt geenszins bij een hoger inkomen van de ouder. Dat inkomen staat los van het bestaan van het
kind. Wat dat betreft sluit ik mij graag
aan bij de vorige spreker. Het hebben
van een kind op zich is altijd dan een
draagkrachtverminderende factor. Het
kernpunt is dat men eerst kijkt naar het
bruto inkomen van die ouder, dan naar
de belastingheffing daarover - die
vindt trouwens ook plaats bij ongehuwden of gehuwden zonder kinderen
- en als men de dan ontstane nettoverhouding redelijk acht, is er geen reden
om voor mensen die wel kinderen
hebben plotseling een andere maatstaf aan te leggen. Ik hoop dat in september óf Minister Boersma öf Minister Duisenberg ook eens wat cijfers zal
geven over de nettoverhoudingen per
gezinslid, bijvoorbeeld van een hoogleraar en een onderwijzer, mensen
met een wat verschillend inkomen uit
een hoofdfunctie, al naar gelang zij ongehuwd zijn, gehuwd met en gehuwd
zonder kinderen.
Wat betreft de misverstanden die
toch gemakkelijk ontstaan wil ik een
voorbeeld geven. Minister Boersma
zei gisteren over de topgroep politieke
ambtsdragers dat het inkomen misschien wel erg hoog was als men rekening houdt met de pensioenpremie die
rechtstreeks door de werkgever, de
staat, wordt betaald, maar dat men
niet moet kijken naar het jaarinkomen,
maar naar het lifetime inkomen. Ik ben
het ermee eens dat dit vaak een betere
maatstaf is. Ik wijs er echter op dat het
kabinet in deze nota voortdurend over
jaarinkomens spreekt. Ik heb het begrip 'lifetime income' daarin niet gezien. Als Minister Boersma zegt dat het
politieke ambt onzeker is, dan is dat
staatkundig gezien wellicht wel juist,
maar niet wat het inkomen betreft. Er
is immers een regeling dat men juist in
feite ervoor zorgt dat oud-bewindslieden - dat geldt misschien ook wel voor
andere groepen - vlot nieuwe functies
krijgen, ten dele door hun bekwaanv
heid, maar toch ook ten dele door de
zorg van Algemene Zaken. Ik denk bij
voorbeeld aan de Commissarissen van
de Koningin die worden geselecteerd.
Men vindt dat in het jaarverslag van de
Algemene Rekenkamer 1974. Het lifetime income en niet alleen het jaarinkomen van bewindslieden en van oudbewindslieden is, misschien wel gelukkig, toch hoog.
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Minister Boersma heeft over de sociale verzekeringen gesteld dat het verzekeringskarakter in tact moet blijven.
Wij komen nu bij een centraal element
van verzekeringen. Daar wordt altijd
gelet op de calamiteit die iemand treft,
bij voorbeeld ziekte, ongeluk of werkloosheid. Bij een verzekering wordt
nooit gelet, niet bij een particuliere
verzekering en tot nu toe ook nooit bij
een sociale verzekering, op iemands
overige positie; heeft hij misschien
een vermogen, gaat hij misschien erven, heeft hij inkomen uit andere bronnen, hoe woont hij, welke dingen
schaft hij aan, moet hij misschien nog
alimentatie betalen. Met al deze dingen wordt nooit rekening gehouden.
Er is wel een onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden, maar er
wordt nimmer op iemands behoefte
ingegaan. Dat behoort helemaal niet
bij een verzekeringskarakter. De Minister heeft gezegd dat de sociale verzekering voortaan rekening kan houden
met relatieve behoeften. Dat is een uitholling van de sociale verzekering.
Dan gaat het in de richting van de Bijstandswet. Het is volledig in strijd met
het essentiële van de verzekering,
want je verzekert iemand tegen iets,
een bepaalde schade, los van zijn
overige positie. Als men er allerlei andere dingen bij gaat invoeren, zoals erfenissen, kostwinnerschap enz., moet
de individuele positie worden onderzocht - zoals bij de Bijstandswet moet
- e n dat betekent het binnenhalen van
een heilloze casuïstiek. Het is niet nodig aan de behoeftezijde. Daar hebben
wij als sluitstuk een sociale voorziening, namelijk de Bijstandswet. Aan de
premiezijde zou het geweldige problemen scheppen, want dan zouden allerlei groepen buiten de premieheffing
vallen. Als ze niet verzekerd zijn zullen
ze naar ik aanneem geen premie betalen. Twintig jaar geleden hebben wij
bij de invoering van de AOW ook een
dergelijke discussie gehad. Toen heeft
men besloten de hele bevolking er onder te brengen om het eenvoudig te
houden. Als men de hoge inkomens
wil treffen hoeft men helemaal niet bij
de sociale verzekering rekening te
houden met iemands overige positie.
Dat kan men doen via de inkomstenbelasting of eventueel de vermogensbelasting.
Er is grote belangstelling h i e r - misschien ook wel in het land - voor de
herzieningsplannen van de sociale zekerheid. Daarom is het van belang dat
het rapport van de interdepartementale commissie beschikbaar komt. De
Minister hoeft niet te vrezen voor ver-
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warring tussen een regeringsstandpunt, bij voorbeeld over invoering van
een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering en zo'n rapport. Nederland is gewend aan ambtelijke adviezen en publikaties daarover. Er is
gisterenavond al op gewezen dat de
heren Den Uyl en Van Mierlo in 1971
hebben gevraagd om publikatie van
ambtelijke adviezen over beleidsonv
buigingen. Die ambtelijke rapporten
zijn toen in juli 1971 gepubliceerd. Minister Boersma zal het zich herinneren,
want hij was ook toen Minister. De
heer Den Uyl zei gisterenavond in zijn
huidige functie - voorzitter van de m i nisterraad heet het geloof ik officieel dat die stukken waren opgesteld toen
het kabinet demissionair was en dan
regeren ambtenaren. Dat is natuurlijk
een grapje. Als een kabinet demissionair is stijgt in feite de macht van de
Ministers, want het parlement heeft
dan veel minder controle over ze. Het
is de machtigste periode van Ministers.
Minister Boersma: Oh, was dat de reden.
De heer Drees (DS'70): U bedoelt dat ik
u meer macht zou gunnen... ach, u
hebt toch weinig neiging om die te gebruiken.
Ik nodig het kabinet uit om bij te dragen aan de spreiding van kennis en
daarover wil ikthans de volgende motie indienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Drees en
Staneke wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de discussie over herziening
van het stelsel van sociale zekerheid;
overwegende dat het rapport van de
Interdepartementale Commissie inzake Coördinatie en Kostenbeheersing
van de Sociale Verzekering het denken
over samenhangen in de sociale zekerheid en over mogelijkheden en gevolgen van wijzigingen daarin kan dienen;
verzoekt het kabinet dit rapport te publiceren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de bewindslieden
hartelijk danken voor de aandacht die
zij hebben besteed aan mijn betoog.
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Als ik terugzie op het debat, is duidelijk
gebleken dat wij te maken hebben met
zeer nauwe samenhangen. Er is allereerst de samenhang van de cijfertjes,
die te maken hebben met het inkomensbeleid, het betalingsbalansbeleid,
het begrotingsbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en het economisch
structuurbeleid. Dan zijn er meer immateriële samenhangen. Met de samenhang van de cijfertjes heeft iedereen rekening te houden, of hij nu links,
of rechts, wit, het witte randje, of de
rode kern is. De samenhang op immaterieel gebied is een samenhang tussen de zeggenschapsverhoudingen en
de sociaal-economische doelstellingen
die men voor ogen heeft. De derde samenhang is die tussen het sociaal-economisch beleid en de rest van het beleid: de vraag, hoe vervul je de immateriële voorwaarden die nodig zijn o m
de sociaal-economische doelstellingen te bereiken.
De problemen waarvoor wij vandaag staan, zijn van velerlei aard, aller
eerst op de korte termijn. Wij hebben
te maken met de bestrijding van de inflatie en de verbetering van de werkgelegenheid, maar op lange termijn hebben wij te maken met de grenzen van
de groei, waar wij tegenaan botsen. De
Regering meent de korte-termijnproblemen te moeten oplossen door 33M
% groei van de produktie - eigenlijk
van het nationale inkomen, maar het is
gebleken dat dit toch wel dient te worden vertaald in de zin van produktie die dan nodig is om door investeren
voor arbeidsplaatsen te zorgen, om
een reële inkomensstijging te realiseren en om de collectieve voorzieningen te verbeteren en te stabiliseren.
Het beleid is dan gericht op additionele groei ter oplossing van deze problemen, m a a r - het ging immers om
investeren door ondernemers - je kunt
je afvragen: waarom investeren ondernemers of waarom zouden zij niet
investeren op een zeker moment? Ondernemers gaan investeren en dan
vragen zij een stuk zekerheid op lange
termijn, om daardoor de rentabiliteit
van hun investeringen te kunnen
waarborgen. Zij willen zicht hebben,
een zicht met zekerheid en dat is het
nu, wat ook met het door de Regering
voorgestelde beleid niet kan worden
geboden. Er is een stuk fundamentele
onzekerheid naar de toekomst, die ertoe bijdraagt dat ondernemers extra
hoge rendementen vragen op hun investeringen, alvorens zij de bereidheid
zullen hebben om te investeren.
Dit beleid van dit kabinet verandert
daaraan zeer weinig. Ook het beleid
dat mijn fractie voorstaat, zou daaraan
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zeer weinig veranderen. Het groeibeleid moet wel botsen met de mogelijkheden op de middellange termijn. De
punten om dat te onderbouwen heb ik
in mijn bijdrage in eerste termijn genoemd. Ik wil nu nog slechts ter illustratie daarbij aanhalen opmerkingen
van de landelijke stuurgroep voor
energieonderzoek aangaande de
noodzaak van een stabilisering van het
energieverbruik bij voorbeeld op
130% van het huidige verbruik of iets
in die orde van grootte. Deze additionele groei is dus niet de richting,
waarop wij te veel moeten vertrouwen. Het is niet de richting waarin wij
moeten gaan, althans naar het oordeel
van mijn fractie, maar wat dan wel?
Wat moet je dan wel doen, zodanig dat
het oog gericht is op de aanpak van de
korte-termijnproblemen? De Minister
van Economische Zaken heeft mij gevraagd, welke bijdrage de PPR-fractie
nu in dat opzicht aan dit beleid en aan
dit kabinet levert. Welnu, de PPR levert
een bijdrage door het aanvaarden van
belangrijke punten van de beleidsonv
buigingen voor de begrotingen in de
sociale voorzieningen. Daarnaast
meent de PPR-fractie vooral dat zij een
bijdrage levert door een pakket aan te
dragen met betrekking tot de investeringen voor de toekomst. Wij menen
dat moet worden geïnvesteerd in
stadsvernieuwing, in isolatie van woningen en gebouwen, in verbetering
van de energie-efficiency in bedrijven
- daarin kan heel veel worden geïnvesteerd - en in het tot stand brengen van
een hoogwaardige technologie met de
bijbehorende arbeidsplaatsen gericht
op het produceren op kleinere schaal,
op déspecialisering en op verbetering
van de omstandigheden rondom de
arbeidsplaats. Mijnheer de Voorzitter!
Daar gaat het om. Het beleid zal moeten zijn gericht op het 'erkennen' van
arbeidsplaatsen die nu niet benut zijn
en ik noem daarbij de naam Hueting. Ik
meen dat ik hiermee in deze kring en
zeker voor de Minister van Economische Zaken mijn bedoeling in voldoende mate weergeef. Het gaat daarbij om
verkleining van de schaal van de sociale en culturele verzorging en voorzieningen. Dat levert werkgelegenheid
op. Het gaat om de kleinschaligheid en
de sociale functie van middenstanders, landbouwers enzovoort. Het betreft ook landschapsbeheer en -verzorging, meer service en minder mechanisatie. Dit vergt een belangrijk deel
van de nationale middelen en kan
slechts worden gerealiseerd, met het
oog op het evenwicht van de betalingsbalans, bij eerlijk delen van de be-
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schikbare ruimte voor de persoonlijke
inkomens. Ik heb beweerd, dat die
ruimte voldoende is en ik meen dat
ook in voldoende mate te hebben aangetoond. Er is ruimte voor een consumptie van haast f 10.000 per hoofd
van de bevolking per jaar. Het delen is
echter niet zo eenvoudig. Hierin ben ik
het met de Minister van Economische
Zaken eens. Dat heb ik gisteren ook bevestigd, toen hij hierover een opmerking maakte. Bij het nastreven van het
eerlijk delen krijgen wij te maken met
problemen zoals de verandering van
de consumptiepatronen, aanpassingen die gevergd worden in het produktie-apparaat, risico's van onrecntvaardigheden doorte snelle verschuivingen, onrechtvaardigheden die wij niet
wensen. Dit betekent dus dat wij planmatig te werk moeten gaan, met de
mogelijkheid om terugkoppelingen in
het beleid aan te brengen op het moment waarop je constateert, dat het
fout gaat. Het betekent dat er een plan
moet zijn voor de verdeling van de
middelen binnen en over sectoren. Het
betekent een stringent inkomensbeleid. Het betekent een sterke verantwoordelijkheid van de centrale overheid in het inkomensoverleg. Het betekent een verschuiving van geldstromen. Het betekent een effectieve bestrijding van afwenteling. Het betekent
dat voor ons het structureel maken van
de verlichting van de directe belastingen in de loon- en inkomstensfeer onaanvaardbaar is.
Dit beleid hebben wij al eens neergelegd in een motie, ingediend bij de
behandeling van de inkomensnota.
Om het nu op de actuele situatie toe te
spitsen, hebben wij de eer u weer een
motie te overhandigen, mijnheer de
Voorzitter!
Motie
De Voorzitter: Door de leden Jansen,
Van der Heem-Wagemakers en De
Gaaij Fortman wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de Nota over het te voeren beleid terzake
van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
gesteld voor de keuze tussen minder
ombuiging in de collectieve voorzieningen enerzijds en de groei van het
totale vrij besteedbaar inkomen anderzijds;
van oordeel, dat bij bestrijding van de
werkloosheid maatregelen in de collectieve sector meer nadruk dienen te
krijgen;
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van oordeel, dat daarbij minder groei
of zelfs stabilisatie van het totale vrij
besteedbaar persoonlijk inkomen zal
optreden en dat ook daarom een
scherp inkomensbeleid nodig is, gericht op vermindering van ongelijkheid;
van oordeel, dat daarvoor het nu beschikbaar instrumentarium niet toereikend is;
nodigt de Regering uit, met voortvarendheid het instrumentarium voor
een doelmatig inkomensbeleid te ontwikkelen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! In verband met de opmerkingen van de Minister van Financiën
over onze motie inzake de lastenverlichting hebben wij een kleine wijziging in de tekst van de motie aangebracht. Deze gewijzigde motie zou ik u
thans willen overhandigen.
De Voorzitter: Het lid Jansen heeft zijn
motie (13951, nr. 14) in dier voege gewijzigd, dat het slot daarvan thans
luidt:
'nodigt de Regering uit om de hierdoor
structureel vrijgekomen middelen ten
dele te gebruiken om de beleidsonv
buigingen in de sector van de sociale
voorzieningen te beperken en ten dele
om het financieringstekort te verkleinen,
en gaat over tot de orde van de dag.'

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Als wij het antwoord lezen
op de laatste schriftelijke vraag van de
schriftelijke voorbereiding op de behandeling van deze nota dan zien wij
eigenlijk dat de Regering de handen in
de lucht steekt en zegt: als wij de
3,75% structurele groei niet halen, als
wij er wezenlijk onder blijven dan
moeten wij wel komen met zeer ingrijpende maatregelen. Dat moeten wij
voorkomen, de Regering en wij. Wij
moeten voorkomen dat wij dan in chaos
en paniek terechtkomen, want daartoe zal het leiden. Dat is de bedoeling.
Daarom menen wij dat er een alternatief moet worden gezocht voor wat er
nu gebeurt, het groeien uit onmacht,
niet alleen in Nederland, maar ook op
Europees niveau. Dit vergt een andere
inrichting van de besluitvorming in de
economie. Het misverstand dat de Minister van Economische Zaken oproept, is dat decentralisatie hetzelfde
zou zijn als ondernemingsgewijze pro-
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duktie. Natuurlijk, binnen de ondernemingsgewijze produktie is sprake van
enige decentralisatie, maar evenzeer
moeten wij vaststellen dat binnen dezelfde ondernemingsgewijze produktie de besluitvorming in de economie
soms wel zeer gecentraliseerd gebeurt. De meest belangrijke beslissingen over produceren, over het top-personeelsbeleid, over het investeren
worden bij de multinationale ondernemingen genomen in de hoofdkantoren
en niet elders. Wie dat decentralisatie
zou willen noemen, heeft geen zicht op
de werkelijkheid. Ik neem niet aan dat
de Minister van Economische Zaken
deze fout maakt, maar hij roept het
misverstand wel op.
Als wij spreken over decentralisatie
bedoelen wij ook regionalisering van
de economie. In Economisch-Statistische Berichten heb ik onlangs een aardige recensie gelezen van een nieuw
verschenen boek. Dat boek heet 'De
winst van een democratische economie'. Daarin kan men belangrijke
denkbeelden op dit gebied aantreffen.
Ik noem een aantal trefwoorden uit
een van de hoofdstukken: sociale eigendom van de produktiemiddelen,
planning in een nationaal/regionaal
kader, een nationale inkomenspolitiek,
beheersing van inkomensverschillen
in bedrijven, verbetering van het mededingingsbeleid. Hier wil ik wijzen op
de justitiecommissie van het Amerikaanse Congres en haar voornemens
om oliemaatschappijen te splitsen, en
wel in een transportdeel, een produktiedeel en een verkoopdeel. Dit zijn zelfs in dit land - belangrijke ontwikkelingen. Trouwens, het is onze verwachting, dat als de democratisering
van het bedrijfsleven voortgaat (een
weg, die wij bezig zijn te gaan, al een
lange tijd, een weg die zal voortgaan)
het uiteindelijk resultaat zal zijn, dat
men tot schaalverkleining in de organisatie en tot splitsing van de grote
concerns zal geraken.
Mijnheer de Voorzitter! Wat zou er
kunnen gebeuren, welke maatregelen
moeten wij nemen, tot welke aanzetten moeten wij komen voor het beleid
op korte termijn wanneer het gaat om
de economische structuur? Ik zou de
Minister van Economische Zaken in dit
verband willen vragen, te lezen wat ik
gezegd heb in mijn bijdrage bij de behandeling van zijn begroting in oktober 1974. Wij zouden graag een uitbreiding van de SIR zien. Natuurlijk
zijn hierbij de criteria aan de orde. Wij
onderkennen met de Minister het probleem dat hij heeft wanneer de criteria
soms moeilijk en soms niet in getallen
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zijn vast te leggen. Dat is bij een aantal
criteria zelfs principieel onmogelijk.
Minister Lubbers: Is dit een onderdeel
van uw wens tot regionalisatie?
De heer Jansen (PPR): Ik hebgesproken over regionalisatie van de economie in een nationaal kader. In de SIR
zou het nationale kader moeten zijn
neergelegd. Hierbij zou een aantal verschuivingen naar de regio's kunnen
plaatsvinden wanneer het gaat om de
toepassing van een aantal criteria die
wij nationaal zouden kunnen formuleren. Deze criteria zouden overigens
naar regio's gedifferentieerd kunnen
zijn.
Minister Lubbers: Dus u zou eigenlijk
de SIR willen decentraliseren naar de
regio's?
De heer Jansen (PPR): Neen, ik zou de
SIR willen omzetten in een bouwwerk
met daarin een aantal globale nationale criteria die daarna verder worden
uitgewerkt en toegespitst op de regio's.
De heer Rietkerk (VVD): Ik meen - nu
ik dit betoog van u voor de tweede
maal hoor - dat u het beleid van dit kabinet niet kunt steunen. U zit op een
fundamenteel ander spoor.
De heer Jansen (PPR): Ik heb in eerste
termijn duidelijk hierover gesproken.
Wij weten dat wij in de Nederlandse
politiek een bescheiden positie innemen. Daarvan zijn wij ons heel wel bewust. Vanuit deze bescheiden positie
opereren wij in dit kabinet.
De heer Rietkerk (VVD): Maar u komt
er ook altijd voor op, dat men consequent moet zijn. Ik vind dat u dat dan
ook in deze zaken moet zijn.
De heer Jansen (PPR): Consequent zijn
wil niet zeggen, dat men huiverig moet
zijn voor het sluiten van compromissen. Dat zijn wij niet.
De heer Rietkerk (VVD): U zit niet in de
compromissfeer. U zit op een fundamenteel ander spoor wat de aanpak
van onze economie betreft.
De heer Jansen (PPR): Het zou wellicht
een reden zijn waarom wij niet met de
VVD in één kabinet zouden kunnen zitten.
De heer Rietkerk (VVD): Ik spreek over
dit kabinet en over het beleid van dit
kabinet.
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn, wanneer het gaat over het economisch beleid voor de toekomst en over datgene
wat hiervoor nodig is, dat wij van oordeel zijn, dat wij te maken hebben met
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de grenzen van de groei. Dit beleid nodigt ons uit tot een andere wijze van
het bedrijven van economie, tot het
treffen van andere voorzieningen dan
die, welke wij op dit moment in het kabinetsbeleid aantreffen. De vraag rijst,
of het beleid zoals het kabinet het
voert - t o t 1977 - een beleid is, dat
voor ons fundamenteel onaanvaardbaar is. Ik heb gezegd, dat het beleid
een aantal aspecten heeft waarvan wij
zeggen, dat wij ze kunnen onderschrijven. Ik heb gezegd, dat wij bereid zijn,
in hoofdlijnen de ombuigingen op het
gebied van het begrotingsbeleid en op
het gebied van het sociale-voorzieningenbeleid, zoals voorgesteld door het
kabinet, te aanvaarden. Ik heb ook
doen uitkomen, dat wij het structureel
maken van de tijdelijke verlaging van
de loon- en inkomstenbelasting niet
kunnen aanvaarden. Ik heb ook gezegd, dat wij de verhoging van de investeringsaftrek, die voorzien is tot
april 1977, niet kunnen aanvaarden.
Op deze wijze brengen wij tot uitdrukking, waar wij fundamenteel met het
kabinet van mening verschillen. Gezien de verhouding die wij tot het kabinet hebben, menen wij, dat dit mogelijk is en mogelijk moet zijn.
Zijn de heren tevreden met dit antwoord, mijnheer de Voorzitter - ik zie
dat de heer Rietkerk het nog steeds
niet is - dan wil ik mijn betoog vervolgen, waarbij ik hoop, dat ik van u nog
de tijd krijg om het af te ronden. Wij
hadden vastgesteld dat politieke keuzen
niet altijd in getallen zijn vast te leggen, maar toch zullen wij die keuzen
moeten maken. Wij zullen die afwegingen moeten doen, ook al kunnen wij ze
niet keihard en objectief maken. Dat is
een kern van beleid, waarvan ik mij
kan voorstellen dat de Minister van
Economische Zaken het er erg moeilijk
mee heeft. Ik ben mij bewust van de
moeilijkheden die het oproept. Evenzeer ben ik mij er echter van bewust,
dat wij er niet omheen zullen kunnen.
De ene minuut die ik nu nog heb zal
ik voor twee dingen gebruiken. Ik heb
in dit debat moeten vaststellen dat de
Minister van Economische Zaken en ik
zeer harde woorden tegen elkaar hebben gesproken. Ik heb mij afgevraagd:
Hoe moet dat nu verder met de Minister en mij? Het is een beetje persoonlijk, moet ik zeggen. In het advies van
de commissie van zes aan het permanent overlegorgaan van de PvdA, D'66
en de PPR, een boekwerkje waarvoor
een van de andere nu achter de tafel
gezeten bewindslieden medeverantwoordelijkheid draagt, lees ik dat men
in Nederland moet durven experimenteren. Men moet een vooruitstrevende
politiek durven voeren, zo staat er.
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Verder wordt gezegd: Het voldoen aan
de diep menselijke behoefte tot ontplooiing en verbreking van de eenzaamheid mag meer kosten dan het
voldoen aan een deels aangeprate
consumptiedrang. Ik hoop dat degene
die medeverantwoordelijk is voor deze
teksten erin zal slagen de Minister van
Economische Zaken en mij tot elkaar
te brengen, juist daar waar ik het besef
heb dat de Minister met dezelfde problemen worstelt als wij.
In oktober 1974 heb ik gezegd: Men
moet weten wat men wil kiezen. Dit
wordt nu duidelijk. De keuze moet aanvaardbaar worden gemaakt. Daarvoor
is een stringent inkomensbeleid noodzakelijk. En men moet de macht hebben om te kiezen. Daarvoor moeten de
zeggenschapsverhoudingen in de Nederlandse economie grondig gewijzigd worden. Daarvoor verwachten wij
aanzetten, een voortzetting van de
aanzetten zoals de Regering die nu gelegd heeft. Dat is mede een antwoord
op de vraag die de heer Rietkerk mij
heeft gesteld over de mate waarin wij
het kabinet kunnen steunen.

D
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Het is weer een merkwaardig debat. Hadden wij in het begin nog het gevoel dat er sprake was
van nuances in progressiviteit, op het
ogenblik heb ik het gevoel dat er alleen
nog maar sprake is van nuances in
aanpassing aan het systeem. In eerste
termijn heb ik al gezegd dat de VVD
zelfs moeite heeft gehad om dit program nog te overbieden. Het merkwaardige is dat de discussie voor
minstens 90% is gegaan over de vraag
hoe bezuinigd moet worden en hoeveel precies moet worden bezuinigd of
omgebogen, en niet over de vraag of
moet worden bezuinigd. In 5 minuten
kan ik niet ingaan op de hele waslijst
van ingrepen die de Regering voorstelt. Als de heer Dolman hier meedeelt dat zijn fractie niet voor de door
mij ingediende motie zal stemmen,
omdat er geen sprake zou zijn van een
wezenlijke aantasting van het collectieve voorzieningenniveau en de koopkracht, dan vraag ik mij af wat wél wezenlijk is. Kennelijk is een besparing
van 6 mld. in 4 jaar dat niet. Als het
niet wezenlijk is, waarom doen wij er
dan zo verschrikkelijk veel moeite voor
en waarom berokkenen wij dan zoveel
mensen pijn en ellende? Dat begrijp ik
niet.
De heer Dolman (PvdA): Wij doen wezenlijke dingen om de koopkracht van
de werknemers in stand te houden en
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om de groei van de collectieve voorzieningen in stand te houden.
De heer Van der Lek (PSP): Maar dan
moet u zeggen dat u het niet eens bent
met mijn analyse in eerste termijn, namelijk dat dit beleid niet tot het in
stand houden van de koopkracht op
langere termijn zal leiden en ook niet tot
een herstel van de werkgelegenheid.
De heer Dolman (PvdA): Dat is dan bij
deze gezegd.
De heer Van der Lek (PSP): Dit is in ieder geval een wezenlijker reden om tegen de motie te stemmen. Hiermee
heb ik de heer Dolman dus de gelegenheid gegeven zich te verduidelijken.
De heer Dolman (PvdA): Het is niet alleen een politieke, maar ook een feitelijke reden.
De heer Van der Lek (PSP): Het is een
feitelijk meningsverschil over zaken.
Het is natuurlijk niet onomstotelijk bewezen dat de heer Dolman gelijk heeft
omdat hij in het goede gezelschap is
van de overgrote meerderheid van deze Kamer.
De heer Dolman (PvdA): Natuurlijk
niet.
De heer Van der Lek (PSP): De bezuinigingen, of hoe ik ze dan ook noemen
moet, zijn zeker minder erg dan de ingrepen die de VVD daar overheen nog
voorstelt, maar dat is toch alleen een
gradueel verschil. Hier en daar zit wel
degelijk een element van herverdeling
en daarvoor past waardering. Dat
geldt bijvoorbeeld de voorstellen terzake van de kinderbijslag, al zijn die
nog niet helemaal duidelijk. De grote
lijn is echter aantasting van noodzakelijke voorzieningen, bejaardenvoorzieningen, verzorgingstehuizen, onderwijsvoorzieningen en vooral een aantasting van de vaak toch al lage uitkeringen.
Ik moet nog even wat zeggen over
de niet-kostwinners, de jongeren die
thuis wonen en die dan wel 30% van
hun uitkering kunnen missen. Ik wil er
nog een keer op wijzen dat het veronderstelde behoefte-element al een
keer verdisconteerd is in het feit dat
deze jongeren een jeugdloon hebben
en dat het dus dwaas is dat behoefteelement twee keer op dezelfde persoon te verhalen.
Over de uitgangspunten kan ik niet
zoveel meer zeggen. De maatregelen
hebben alle tot doel het lager maken
van de loonkosten. Die loonkosten
moeten aan de ene kant lager worden
door de premiedruk te verminderen dat leidt dan tot het hele pakket van ingrepen in de collectieve voorzieningen
- e n aan de andere kant reëel lager
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worden, wat dan gecompenseerd kan
worden door belastingmaatregelen,
die echter ook weer betaald moeten
worden. Daar is dan een ander deel
van de bezuinigingen voor nodig. Nog
een ander deel - e n niet het geringste
- moet gebruikt worden voor directe
stimulering of, zo zou ik het ook kunnen zeggen, om direct weg te geven
aan de ondernemers, in de hoop dat
dat de investeringen zal aanzwengelen.
Nu is het best mogelijk dat de investeringen daardoortoenemen. Er is
zelfs op een gegeven ogenblik gevaar
voor overexpansie. Het is echter absoluut onzeker, en naar onze mening
zelfs onwaarschijnlijk, dat dat arbeidsplaatsen gaat opleveren. En het lijkt
mij bepaald ook niet bevorderlijk voor
de bestrijding van de inflatie.
Dat betekent dat zonder enige garantie voor de twee voornaamste doelstellingen: werkgelegenheid en minder inflatie, de greep van de overheid
op het hele gebeuren in de economie
vermindert. Dat betreft de greep op de
aard van de produktie, op de organisatie, de structuur van het geheel. Dat zal
zich nog meer dan voorheen voegen
naar de winstverwachtingen en de
rendementsoverwegingen en niet
naar het maatschappelijk nut. Ik heb
niet de indruk dat het beloningensysteem, dat Minister Lubbers ons aanbiedt als structureel stuurinstrument,
een nieuw instrument, daaraan veel
zal veranderen. Ik hoop dat nog nader
te kunnen verduidelijken als wij die nota bespreken.
Ondertussen zijn de loononderhandelingen aan de gang, dreigt er een
looningreep en wij begrijpen niet
waarom. Het wil er namelijk bij ons
niet in dat ondernemers bedrijfstaksgewijs meer zouden betalen dan zij
kunnen. In een kapitalistische economie - dat is niet de economie die wij
graag zouden zien, maar die is er nu
eenmaal - passen alleen vrije loononderhandelingen. Nu profiteren met name de grote arbeidsextensieve bedrijven rustig mee en in de meest grote
mate, van die verlaagde lonen, van de
verlaagde premielasten, van de belastingfaciliteiten en van de stimuleringsmaatregelen. Dat jaagt de gemeenschap op hoge kosten zonder dat er
enige zeggenschap tegenover staat.
Dat loopt in de wat verdere toekomst wellicht is die niet eens zo ver - weer
uit op nieuwe economische problemen, verdere verspilling, chaotische
vertoningen en de noodzaak er weer
op dezelfde wijze, met misschien nog
grotere afbraakprogramma's, tegenaan te gaan. Wij stellen daar tegenover een beleid, dat is gericht op wer-
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kelijke sturing van de investeringen,
actief investeringsgedrag van de overheid, beheersing van kapitaalstromen.
Met dat laatste bedoel ik meer dan er
alleen maar voor zorgen, dat het kapitaal hier blijft. Het is best mogelijk dat
dat, zoals de Minister van Financiën
zei, een opwaartse druk op de gulden
zal opleveren. Ik bedoel met sturen en
controleren van kapitaalstromen natuurlijk veel meer dan alleen dat.
Mijnheer de Voorzitter! Dat is natuurlijkeen moeilijk programma, dat
enorme tegenkrachten zal oproepen,
maar het is de enige manier om te zorgen, dat de inzinking, de chaos en de
verspilling in ons huidige produktiesysteem niet wordt afgewenteld op
de schouders van de werkende bevolking. Het is ook de enige manier om tot
de befaamde spreiding van kennis, inkomen en macht te komen. Daarvan is
nu geen sprake. Volgens ons is dit beleid niet nodig en niet effectief. Het is
een machteloos buigen voor de absurde eisen van het systeem. De Regering
kan zich wel verbeelden dat zij de
maatschappelijke ontwikkeling stuurt,
maar in feite wordt de Regering gestuurd ... om een boodschap.

D
De heer Honig van den Bossche (BP):
Mijnheer de Voorzitter! Het zal deze
bewindslieden beslist niet verwonderen, dat hun antwoord inzake deze nota's voor de Boeren-Partij geen aanleiding is om haar in eerste termijn ingenomen standpunt te wijzigen. Integendeel. De verder gegeven toelichting op
de voorgestelde beleidsombuigingen
heeft onze twijfel over de plannen nog
vergroot. Zeker is de Boeren-Partij tot
de conclusie gekomen dat in de toekomst wel weer zal blijken dat deze beleidsvoorstellen de werkgelegenheid
niet stimuleren, het leger werklozen
beslist niet helpen en de gehavende
economie van ons land ook niet op de
been zullen helpen. Integendeel, in samenhang met de gestelde immateriële
voorwaarden, die aan deze voorstellen
als een goed recht en als logisch gevolg zijn verbonden, zullen de investeringen en ook de rendementen van het
bedrijfsleven nog sterker dalen.
De Minister-President wees met verontwaardiging de beschuldiging af,
dat dit kabinet zou leven bij vrijblijvende nota's. Wie zich zelf zo nadrukkelijk
excuseert, beschuldigt zich zelf! Deze
nota is dus beslist niet vrijblijvend.
Laat dat de KVP en de CHU duidelijk
gezegd zijn!
Ik herhaal dat de Minister-President
duidelijk betoogde dat de samenhang
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met de gestelde immateriële zaken, zoals VAD en ondernemingsraden, met
deze beleidsvoorstellen niet alleen een
goed recht maar ook een logisch gevolg is. Het is dus wel degelijk, zoals ik
in eerste termijn al stelde, voor bepaalde regeringspartijen een kwestie van
slikken of stikken. Wij wachten dan ook
met belangstelling de behandeling
van deze wetsontwerpen in het najaar
af.
De Minister van Financiën wil ik met
nadruk vragen, waarom de president
van De Nederlandsche Bank op de
vraag over het financieringstekort van
de Regering in het door mij aangehaalde interview zelf de bankbiljettenpers
als inflatiemaker heeft genoemd. Dat
is toch duidelijk als uitleg aan het volk
van Nederland bedoeld om duidelijk te
maken wat in wezen monetaire financiering betekent. Wij zijn nu eenmaal
niet allemaal professoren of economen. Als antwoord op die vraag krijg
je dan een woordenspel. Met een zuiver technische interpretatie tracht de
Minister de zaak de grond in te boren.
En dat vind ik vreselijk flauw.
Minister Duisenberg : Het ging niet om
het uitleggen van het verschil tussen
het gebruiken van de bankbiljettenpers en het doen van een beroep op
De Nederlandsche Bank door het uitgeven van schatkistpapier; essentieel
in mijn betoog was, dat er geen akkoord bestaat - niet gezocht, niet overeengekomen, niet gevraagd - tussen
de Regering en De Nederlandsche
Bank om faciliteiten beschikbaar te
stellen. Dat is essentieel.
De heer Honig van den Bossche (BP):
Akkoord. De Minister zegt inderdaad,
dat de persen helemaal niet draaien
maar dat het om schatkistpapier gaat.
Alsof dat heel wat anders is! Wat is dat
dan voor schatkistpapier? Zijn dat zeer
kortlopende schuldbekentenissen,
waar je langlopende mee dekt? Uitgifte van schatkistpapier resulteert toch
in schepping van liquiditeit? Dat is
toch logisch! Ik wilde vragen, of de
Bank geen goede condities eist. Ik begrijp dat dat in orde is.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen toch
ook duidelijk te mogen stellen, dat de
Minister van Financiën èn de supervisie heeft over alle uitgaven en de plicht
om zijn geldverspillende collega's op
de vingers te tikken.
Bij door mij gestelde duidelijke voorbeelden van geldverspilling geeft hij
mij een vaag antwoord.
Hij zegt niet recht voor zijn raap: de
geachte afgevaardigde heeft gelijk, de
voorbeelden die hij stelde zijn inderdaad te zot, daar wordt onmiddellijk
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wat aan gedaan, het is al erg genoeg
dat zoiets heeft kunnen gebeuren.
Niets daarvan, en inmiddels blijft ons
geld met de muziek meegaan. Het is
een bittere noodzaak, dat er direct een
urgente beleidsombuiging komt van
dit kabinet, om elke subsidie, die niet
te maken heeft met een middel o m de
schrijnende werkloosheid op te heffen,
onmiddellijk geschrapt wordt.
Zeker ook als het gaat o m ontwikkelingsgelden, die elders, waar ook ter
wereld, direct dan wel indirect, wapengeweld stimuleren.
Het schrappen van het spreidingsproject rijksdiensten, zou al zonder
meer over zo'n 8 jaar mld. kunnen besparen.
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de
behandeling van de Wet op de loonvorming onlangs in deze Kamer, stelde
ik aan de hand van een praktijkvoorbeeld, dat de overheid in feite de
grootste prijsopdrijver was. De Minister van Sociale Zaken antwoordde mij
hierop: 'Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
hierop niet uitvoerig ingaan. Ik vind,
dat ook dit punt veel beter door mijn
collega van Economische Zaken zou
kunnen worden behandeld.'. Vakkundig werd hier dus de Zwarte Piet doorgespeeld. Welnu mijnheer de Voorzitter, dan wil ik bij deze gelegenheid
daar dan ook gebruik van maken.
Immers, het is een bewezen feit, dat
juist prijsverhogingen van overheidsdiensten bepaalde loonsverhogingen
hebben weggevaagd.
Hier het praktijkvoorbeeld. Het is
een brief van een werknemer uit de
z.g. klein-metaal.
Hij schrijft mij als volgt:
'Als gewone man, werknemer in de
laagbetaalde klasse wil ik graag eens
Uw mening horen over het navolgende.
Mijn brutomaandsalaris gedurende
de laatste maanden van vorig jaar was
f 1883,79 en het brutomaandsalaris
per 1 januari isf 1199,10. Bijgaand heb
ik een overzicht ingesloten over mijn
nieuwe loon per 1 januari. Hieruit kunt
u zien dat van mijn brutoloonsverhoging van f 60,31 netto overblijft f 12,17,
want de sociale lasten zijn ook weer
omhoog gegaan.
Als ik nu meedeel, dat buiten alle andere prijsverhogingen, alleen al het
door mij te betalen vaste maandelijkse
bedrag aan het Gemeentelijk Energieen Waterbedrijf met ingang van 1 januari van f 104, per maand gebracht is
op f 148, per maand, een verhoging
dus van f 44, dan moet U het toch met
mij eens zijn, dat er van een werkelijke
loonsverhoging geen sprake is.'
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Welnu, mijnheer de Voorzitter, dit is
een wel heel duidelijke vorm van prijsopdrijving van de overheid; n.b. met
40% wordt zo'n prijs eventjes verhoogd. Als het bedrijfsleven in die
vorm zou doen, schreeuwde het kabinet moord en brand.
Ook het verdere commentaar in deze brief wil ik zeker de Minister-President niet onthouden en graag zijn
commentaar daarop horen: 'Als ik dan
als een van die honderdduizenden in
de dagbladen kan lezen, dat bijvoorbeeld gemeenteraadsleden een vergoeding gaan krijgen van f 10.000 tot
f 15.000. Dat vergoedingen van Tweede-Kamerleden met duizenden guldens
ineens worden opgetrokken. Dat sommige burgemeesters salarissen hebben, waarvan zij alleen aan vacantietoeslag méér ontvangen dan mijn gehele jaarsalaris, dan gaat dat mijn begrip als gewone man te boven.'.
Als deze gewone man dan nog een
uitspraak leest van Minister-President
Den Uyl, die zich 'bijzonder ingenomen' toonde met de al getroffen lastenverlichtende maatregelen, die hij
'uniek' in de wereld noemde. Waarvan
hij eerst het effect wil afwachten- en
dat het kabinet een koopkrachtverbetering voor de burgers heeft gerealiseerd van 4,6 miljard gulden, dan
vraag ik mij af, over welke burgers Minister-President Den Uyl dan toch wel
spreekt.'.
Mijnheer de Voorzitter, de MinisterPresident kan desgewenst een afschrift van deze brief krijgen.
De Minister van Economische Zaken
maakte zich gisteren er met een Jantje
van Leiden aftoen ik vragen stelde in
hoeverre de Amerikaanse Kamers van
Koophandel Amerikaanse industrieën
zouden afraden in ons land te investeren. Dit in verband met voor hen negatieve factoren als VAD en Ondernemingsraden.
De Minister antwoordde: 'Wat de
boer niet kent, dat lust hij niet.'. Wil hij
nu echter niet zien, dat wij het van grote industriële landen moeten hebben?
Wij willen toch lokken? Wij moeten
verkopen. Onze kopers zullen zelf bepalen wat hen trekt en wat niet. Het
antwoord van de Minister is gewoon
denigrerend tegenover een zo groot
industrieel land als Amerika, alsof men
in Amerika hiertoe zou moeten komen.
Als ik deze Minister niet beter zou
beoordelen, zou ik dit de arrogantie
van de domheid noemen. Hij gaat
zelf steeds naar Amerika om ons land
aantrekkelijk te maken. Heeft hij soms
daarom als zijn handtekening niet aan
de wet op de VAD gegeven? Schaamt
hij zich daar misschien toch voor?
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Mijnheer de Voorzitter! De vroegere
minister Lieftinck stelde: 'De overheid
neemt en de overheid geeft.' In die
stelling is niets veranderd, alleen
neemt de overheid nu te veel en geeft
te veel uit. Deze hele ombuigingsoperatie wordt door het kabinet gekenschetst als een minimum. Ons inziens
is het echter een maximum aan onvermogen o m daadwerkelijk de werkloosheid en de inflatie te bestrijden en is
het derhalve in zijn schadelijkheid ten
opzichte van ons natinaal belang,
maatschappelijk onaanvaardbaar.
Mijnheer de Voorzitter! Deze Regering is de afgelopen jaren nog nooit
werkelijk gedwongen om drastisch de
overheidsuitgaven te beperken.
Alles is geslikt en dat is uitsluitend
en alleen de schuld van de meerderheid van deze Kamer. De Kamer is zijn
controlerende taak om geldsmijterij
door de overheid tegen te gaan totaal
vergeten of is er schromelijk in tekort
geschoten. Zetelbewuste kamerleden
en ministers zijn daar de schuld van.
Een woord van troost echter voor de
heren Ministers Duisenberg en Boersma. Zij kunnen niet anders doen dan
blijven zitten.
Immers, de vacature van brugwachter te Heeg is inmiddels vervuld en aan
hun neus voorbijgegaan en er moet
toch ook voor deze ministers brood op
de plank blijven.

D
De heerNypels(D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De Regering weigert de kop
in het zand te steken en dat is verstandig! Wij zijn overtuigd van de noodzaak van omvangrijke operaties, welke
de Regering heeft aangekondigd, ook
al is er wat ons betreft sprake van een
m i n i m u m pakket. Wanneer wij echter
nu niet beginnen, zoals de Regering
voorstelt, dan zullen wij daarvan later
de wrange vruchten plukken, dan zullen wij voor veel grotere en bijna onuitvoerbare soortgelijke operaties worden gesteld. Het is daarom, dat wij de
hoofdlijnen van het aangekondigde
pakket van maatregelen, gericht op beleidsombuigingen, steunen. Wij willen
daarover geen enkele twijfel laten bestaan!
Wel treuren wij over het feit, dat de
Regering een samenhang heeft aangebracht tussen dit pakket en een aantal
andere voorstellen van de Regering.
De Minister-President heeft geprobeerd aan ons duidelijk te maken
waarom dit is gebeurd. Wij vinden dit
niet overtuigend. De argumenten lijken ons niet sterk. Met name ten aanzien van wetsontwerpen inzake de
grondpolitiek is het verband alleen dat
er sprake is van een hervormingsge-
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zinde operatie van de Regering, dat er
sprake is van vermaatschappelijking,
zoals de Minister-President het heeft
genoemd. Dat is voor ons op zichzelf
onvoldoende reden voor het leggen
van een onverbrekelijk verband.
Wij treuren dus over het feit, dat er
een te sterk verband met andere zaken
wordt gelegd, zonder dat daarvoor een
directe noodzaak bestaat. Wij treuren
daarover overigens niet zo hard als de
VVD, zoals dit tot uitdrukking komt in
de motie van de heer Van Aardenne op
stuk nr. 4.
Voor niet alle voorstellen van de Regering ontbreekt een rechtstreeks verband. Ten aanzien bijvoorbeeld van
het structuurbeleid, de beheersing van
investeringen, is er ons inziens wel degelijk sprake van een rechtstreeks verband. Dat geldt ook ten aanzien van de
VAD, ook al zouden wij graag een betere regeling daarvoor in de plaats
stellen. Een indirect maartoch zeer
nauw verband geldt ook ten aanzien
van wijzigingsvoorstellen betreffende
de Wet op de ondernemingsraden.
Voor de grondpolitiek geldt dit niet, zoals gezegd. Wij treuren dus wel over
een te ruim gelegd verband, maar niet
zoveel als de VVD. Dat houdt in dat wij
de desbetreffende motie van de fractie
van de VVD niet zullen steunen.
Wij houden in deze Kamer niet alleen betogen om de Regering te bestrijden, maar in vele gevallen ook om
het regeringsbeleid te ondersteunen
en zelfs misschien ook om op een versterkte vorm van dit beleid aan te dringen. Dat is ook heel sterk gebleken uit
de antwoorden van Minister Boersma
in reactie op het betoog van onze kant.
Daaruit bleek een heel sterke gelijkgerichte gezindheid van het kabinet met
verschillende voorstellen en ideeën
van ons op dezelfde terreinen. Dat is
onder andere ook gebleken uit de antwoorden van de Minister van Sociale
Zaken met betrekking tot de wenselijkheid om andere groepen dan producenten in te schakelen, als het gaat om
het uitstippelen van het sociaal-economisch beleid, als het gaat om het inschakelen van organisaties van gehandicapten, van gepensioneerden, van
consumenten en daarnaast ook van
vrije beroepen. Wij hebben dat naar vo
ren gebracht, niet ter bestrijding van
het beleid van de Regering. Integendeel, er is op gewezen dat in interimnota inkomensbeleid door de Regering al
voorstellen in deze richting zijn gedaan
Het is alleen bedoeld ter onderstreping
juist op dit moment, omdat wij ervan
uitgaan dat de hele bezuinigingsoperatie van de Regering vrijwel niet uitvoerbaar is zonder de medewerking van de
groepen die ik zoeven heb genoemd.

4967

Nypels
Het is niet mogelijk om het te doen, het
is ook niet billijk! Daarom hebben wij
daarop opnieuw extra nadruk gelegd en
het is verheugend dat de Regering in
dezelfde richting denkt. Wat dit betreft,
zijn wij teleurgesteld over het feit dat de
inspanningen van de Regering om met
werknemers- en werkgeversorganisaties tot een loonakkoord te komen nog
niet tot resultaten hebben geleid, ondanks het feit dat de Minister van SocialeZaken in de Eerste Kamer ten aanzien van de minimumlonen een voor
ons hier althans belangrijk nieuw standpunt heeft ingenomen.
Wij zijn zeer verheugd, dat de Mimster van Sociale Zaken heeft toegezegd
dat hij voor wat de begroting voor 1977
betreft een sociale Miljoenennota aan
de Kamer zal overleggen. Dat achten
wij een eerste belangrijke stap naar
beheersing van de kosten voor de sociale zekerheid. Wij hebben er begrip
voor dat dit nog niet de eerste keer
compleet kan zijn. Wij weten dat de
ambtenaren van het Departement van
Sociale Zaken andere dingen hebben
moeten doen in de afgelopen periode.
Belangrijk is dat de aanzet duidelijk
wordt gegeven.
Wij hebben bepleitten aanzien van
het ambtenarenbeleid te komen tot
een totaaltrend, ten einde tot een vergelijking van de totale arbeidsbeloning
te komen van ambtenaren en werknemers in het vrije bedrijfsleven.
De Minister heeft niet uitgesloten
dat een dergelijke totaaltrend, waarin
ook de pensioenkosten zouden worden meegenomen, tot stand zal komen. Het is een voorzichtige, aarzelende uitspraak. Wij begrijpen dat de Minister zich op dit moment niet kan binden, maar op zich zelf zijn wij hierover
zeer verheugd. Op de uitwerking zullen wij bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken terugkomen.
Ik kom nu tot een ander gedeelte van
het regeringsstandpunt, waarover wij
de degens zullen moeten kruisen, wat
op zich zelf jammer is. Het gaat hierbij
om de vraag, wat het uitgangspunt
moet zijn voor de gewenste en te realiseren economische groei in de komende jaren en ook om de vraag of de
33M% van de Regering juist en haalbaar is.
De Minister van Economische Zaken
heeft gezegd dat naar zijn inzicht, en
dus ook naar het inzicht van de Regering, toch sprake is bij het stellen van
deze norm van een optimale groei. Wij
hebben daarover onze twijfels. Ik moet
erop wijzen dat wij - dat is waarschijnlijk een verschil van mening met de

Tweede Kamer
24juni 1976

PPR - economische groei niet afwijzen, integendeel, dat wij deze groei,
mits selectief, bij voorbeeld in de
dienstverleningssector, nuttig, noodzakelijk en onvermijdelijk achten.
De heer Jansen (PPR): Nu de heer Nypels hierbij het woord 'mits' gebruikt,
gaat zijn vorige stelling niet meer op.
De heer Nypels (D'66): Jawel, u bent
van een nulgroei uitgegaan.
De heer Jansen (PPR): Bij het bespreken van de nul-groei heb ik zeer nadrukkelijk gesproken over materiële
produktie en materiële consumptie,
die ik in relatie heb gebracht met de
betalingsbalans, met de in- en uitvoerproblematiek en het in evenwicht nouden daarvan. Ik heb gezegd, dat onze
groei gericht zal moeten zijn op de interne verzorging, wat wil zeggen diensten en produkten, die wij binnen het
land maken, mits - ook weer - selectief en getoetst aan de randvoorwaarden.
De heer Nypels (D'66): Toch heeft u
twijfel uitgesproken aan de wenselijkheid om tot een economische groei in
het algemeen in de komende jaren te
komen.
Wat ons betreft is het in ieder geval
wenselijk om vast te stellen, dat wij de
economische groei absoluut noodzakelijk vinden om de koopkracht van de
lonen op peil te houden en juist ook de
collectieve voorzieningen te kunnen
blijven dragen. Over die collectieve
voorzieningen spreken wij vandaag
immers met name. Ondanks dat hebben wij twijfel aangaande de groeinorm, die de Regering hanteert, namelijk de 33/4%, omdat wij ervan uitgaan,
dat ondanks alle voorstellen van de
Regering in de structuurnota, gericht
op de beheersing van investeringen,
op de lange termijn toch een zeer belangrijke extra beperking van de arbeidstijd noodzakelijk is. Wanneer men
werkelijk een arbeidstijdverkorting ieder
jaar opnieuw mogelijk w i l maken door
de werkweek bijvoorbeeld - ik noem dit
als een schematisch voorbeeld - met
een kwartier te bekorten, dan zal dat
kwartier arbeidstijdverkorting ergens
uit moeten worden betaald. Daarom
zijn wij ervan uitgegaan, dat dat zal betekenen dat het gaat ten koste van de
produktiviteit en dus ook ten koste van
de economische groei. Daarnaast hebben wij gezegd, dat in het kader van een
betere internationale arbeidsverdeling
ook wat dat betreft door de Nederlandse samenleving offers zullen moeten
worden gebracht, die kunnen leiden dat behoeft echter niet per se - tot een
verminderde groei van het nationaal inkomen. Daarom ook hebben wij ge-
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zegd, dat het absoluut noodzakelijk is
om de groei norm v o o r d e collectieve
sector te binden aan de groei van het
totale nationaal inkomen, bijvoorbeeld
in de vorm van een bepaald percentage.
De Ministervan Financiën heeft
hierover gezegd, dat deze filosofie wel
past in het beleid van de Regering. Hij
heeft gezegd:
'Zij ligt in het verlengde van de achterliggende filosofie van de Regeringsstukken.'.
Ik juich dat toe, maar hij heeft eraan
toegevoegd:
'Het is moeilijk, misschien zelfs onmogelijk om het uit te voeren. Een mechanische uitvoering, zoals de heer
Nypels voorstaat, lijkt mij bijzonder
moeilijk.'.
Wij vragen allereerst nog eens zorgvuldig na te gaan voor de komende periode of deze groeinorm van de Regering, de 33/4% inderdaad mogelijk en
haalbaar is, juist ook rekening houdende met de noodzaak van werkloosheidsbestrijding op de lange termijn.
Als dat zal leiden tot een ander inzicht
en derhalve tot een aanpassing van de
veronderstellingen van de economische groei, betekent dat, dat ook een
trendmatige bijstelling van de groeinorm nodig is. Dan vragen wij daarna,
als onverbrekelijke consequentie,
daarmee rekening te houden met de
gehele operatie ter beperking van de
collectieve sector.
Om dit laatste kracht bij te zetten,
overhandig ik u, mijnheer de Voorzitter, graag een motie, die daarop is gericht.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Nypels,
Beekmans, Imkamp, Van Mierlo en
Terlouw wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de discussie over de Nota
over het te voeren beleid terzake van
de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
van oordeel, dat een effectieve bestrijding van de werkloosheid op de lange
termijn het noodzakelijk maakt de bestaande hoeveelheid werk beter over
de bevolking te verdelen door enige
vorm van arbeidstijdverkorting - zoals
een kortere werkweek, wederkerend
onderwijs of vervroegde pensionering
- en hiervoor jaarlijks een bepaald percentage, bij voorbeeld V2 %, van de potentiële groei van het nationaal inkomen ter beschikking te stellen;
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Voorzitter
van oordeel, dat de groeimogelijkheden van het nationale inkomen kunnen
worden beperkt door een verantwoord
beleid, gericht op een betere arbeidsen welvaartsverdeling tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden,
en door het vereiste milieu-, grondstoffen- en energiebeleid;
voorts van oordeel, dat het hierdoor
onzeker is, dat de doelstelling van de
Regering, namelijk een trendmatige
groei van het nationale inkomen van
33/4 % per jaar, in de komende periode
zal kunnen worden verwezenlijkt;
nodigt de Regering uit:
a de mogelijkheid van verwezenlijking van haar doelstelling met betrekking tot de trendmatige groei in de periodetot 1980 nader te onderzoeken,
en
b de norm voor de toelaatbare drukstijging van de collectieve lasten per
jaar als een bepaald percentage aan
deze trendmatige groei te koppelen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De vergadering wordt te 22.25 uur geschorst en te 23.30 uur hervat.

D
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Enkele leden van de Kamer zijn teruggekomen op, zoals men dat noemde, de late indiening van de nota en de
problemen voor de Kamer die daaruit
voortvloeien. De heer Peijnenburg
heeft opgemerkt dat het moeilijk is van
de Kamer te vragen, zich te committeren zonder dat alle consequenties van
de voorgestelde maatregelen kunnen
worden overzien. Hij heeft gevraagd,
of het kabinet zich dat ook bewust is.
Het antwoord daarop kan bevestigend
luiden. De Regering is zich ervan bewust dat de Kamer enige speelruimte
zal moeten worden gelaten bij de beoordeling van de uit te werken en uitgewerkte voorstellen.
De heer Van Aardenne heeft een
concrete vraag gesteld over de aard
van hetgeen is aangeduid als de koppeling. Hij zei: De Regering laat het
recht van amendement van de Kamer
uiteraard onverlet en betekent dat ook
de vrijheid voor de Kamer om regeringsvoorstellen te verwerpen? Het is
altijd moeilijk, mijnheer de Voorzitter,
om te treden in vermoedelijke ongerijmdheden. Ik zie geen enkele aanleiding o m te veronderstellen dat belangrijke hervormingsvoorstellen die de
Regering aan de Kamer voorlegt verworpen zullen worden. Mocht dat dreigen, dan zal per geval beoordeeld
moeten worden wat de houding van
de Regering daartegenover moet zijn.
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Het is duidelijk dat het kabinet staat
voor de uitvoering van zijn program en
dat de reikwijdte dan beperkt zal zijn.
De heer Drees heeft mij gevraagd
om een beoordeling van de acties van
enkele gemeenten tegen bedrijven die
investeringen in landen verrichten
waar deze gemeenten bezwaren tegen
hebben. Deze zaak heeft eerder onderwerp van beraadslaging uitgemaakt.
Minister Lubbers en Staatssecretaris
Kooijmans hebben geantwoord op
concrete vragen en vanuit de bekende
en algemeen geroemde eenheid van
het regeringsbeleid zal het wel duidelijkzijn dat ik niet in herhaling treed. Ik
moet de heer Drees dan ook naar die
antwoorden verwijzen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er behoefte aan, een enkele kanttekening te
plaatsen bij de benaderi ngswijze die
de heer Bakker in tweede instantie
heeft gevolgd ten aanzien van de regeringsvoorstellen.
De heer Bakker (CPN): Die benaderingswijze was dezelfde als in eerste
termijn, maar daarvan hebt u niets gezeg d !
Minister Den Uyl: Ik bedoel ook dat zij
hetzelfde was. De heer Bakker heeft
gezegd dat in de kapitalistische maatschappij de arbeidersklasse per definitie de zwakke partij is en dat, als men
werkelijk op wil komen voor dezwakste groepen in de samenleving, men
ook moet opkomen voor de arbeiders
en de arbeidersklasse. Ik onderschrijf
die opmerking tot op grote hoogte. Het
is ook mijn opvatting dat, ondanks alle
verbeteringen in rechtspositie, in levenspeil, in sociale zekerheid, de werknemer altijd in een afhankelijkheidspositie is en dat dientengevolge zijn belang en zijn positie behoren te worden
verbeterd. De meest gevaarlijke aanval
op de positie van de arbeidersklasse in
onze samenleving is als er geen werk
is dat behoorlijk kan worden betaald.
Het beleid van het kabinet dat primair
is gericht op het scheppen van die
werkgelegenheid is de sterkste verdediging van de belangen van die werknemers. Als de heer Bakker en als anderen van die kant die het regeringsbeleid aanvallen werkelijk oog hebben
voor de belangen van de arbeiders,
dan moeten zij zien dat hetgeen wezenlijk bijdraagt tot versterking van
hun positie het scheppen van arbeidsplaatsen is. Een kabinetsprogramma
dat erop gericht is, 200.000 arbeidsplaatsen te scheppen, betekent een
fundamentele verdediging van hun
positie en hun belangen. Daarvoor
wil dit kabinet opkomen!
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De heer Bakker (CPN): Uw beleid is
volledig gericht op de versterking van
de winstpositie van het kapitaal!
Minister Den Uyl: Neen!
De heer Bakker (CPN): Daar verwacht
u uw arbeidsplaatsen v a n ! Het verleden heeft geleerd dat dat een slechte
basis is om een politiek op te b o u w e n !
Minister Den Uyl: Ik vind het weerwoord van de heer Bakker buitengewoon zwak.
DeheerMeis(CPN): U hebt de kolenmijnen ook gesloten!
Minister Den Uyl: Nu grijpt de heer
Meis terug op beleidsmaatregelen van
1965. Ik wil echter met overtuiging uitspreken dat ook de door de Regering
voorgestelde gerichte premiëring van
investeringen ten behoeve van het
scheppen van arbeidsplaatsen gebaseerd is op de overtuiging dat èn ter
wille van de positie van de werknemers in onze samenleving èn ter wille
van de fundering, de versteviging en
beveiliging van de collectieve voorzieningen, het beleid dat de Regering
voor ogen staat noodzakelijk is. Het kabinet aanvaardt niet dat hierbij de sociale rechten worden aangetast. Er zijn
beperkingen van de groei, maar vast
staat - het zou met argumenten bestreden moeten worden als het bestrijdbaar zou zijn - dat zonder maatregelen van deze aard onvermijdelijk de
werkloosheid zal toenemen. Daardoor
worden de sociale rechten en de positie van de mensen aangetast. Het opkomen voor het werk en het versterken
van de fundamenten van de collectieve voorzieningen is een beleid dat wezenlijk gericht is op de belangen van
de grote massa van de werknemers.
Die belangen wenst het kabinet mede
hierbij te verdedigen.
De heer Honig van den Bossche (BP):
Deze woorden zijn zo bekend van u!
Die heb ik twee jaar geleden ook gehoord! De werkloosheid is toch omhoog gegaan!
Minister Den Uyl: Dan moet u nog een
beetje langer luisteren.
Ik wil nog een kanttekening maken
bij het betoog van de heer Jansen. Hij
heeft herinnerd aan de publikatie met
mijn naam, uitgebracht door de groep
van zes, vier jaar geleden. Dat handelde over de grenzen van de groei en de
daaraan te verbindingen beleidsconsequenties. Hij meende dat voor mij de
taak zou zijn weggelegd om te bemiddelen tussen de opvattingen van de Minister van Economische Zaken en van
hem.
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Den Uyl
Ik w i l die uitdaging best aanvaarden,
want bij verschillen die er zijn, acht ik
in de benadering van het vraagstuk
van de groei ook duidelijk misverstanden aanwezig. De nota inzake de selectieve groei is geïnspireerd door en
staat mede in het teken van de beperkingen van de groei, zeker van groei in
de oude betekenisvan het w o o r d . Het
is een nota inzake selectieve groei,
waarvan vaststaat dat het merendeel
van de te scheppen arbeidsplaatsen
onverbiddelijk - ook al wensen wij ook
uitbreiding van industriële bedrijfstakken - gevonden zal moeten worden in
de dienstverlening. Dat kan de heer
Jansen vinden in de nota. Hij zal zien
dat voor die groei tal van normen worden aangelegd, die terug te vinden zijn
in de door hem genoemde publikatie
van vier jaar geleden.
Zeker, er zijn ook verschillen, omdat
naar onze overtuiging de werkgelegenheid en het behoud en de verdediging van collectieve voorzieningen
niet realiseerbaar is - zeker niet in de
huidige internationale verhoudingen met nulgroei. De heer Jansen verdedigt ook geen nulgroei, wel gerichte
groei. Als dat de opvatting is, gaat het
om een grote mate van gelijkgezindheid van invalshoek, waarbij verschillen in uitwerking optreden.
De heer Van Dis heeft gezegd dat
het kabinet de inflatie wilde bestrijden
en de werkloosheid terugdringen met
een hypotheek van hervormingen en
nivelleringsdrang.
Mijnheer de Voorzitter! Ik hecht eraan te zeggen, dat het kabinet die hypotheek zelf heel bewust heeft gelegd
en dat naar mijn overtuiging uitsluitend onder die hypotheek dat werk kan
worden verricht en die opgave kan
worden vervuld van inflatiebestrijding
en het terugdringen van de werkloosheid.
Er is opgemerkt, dat het debat wat
onwezenlijk zou zijn. Het is natuurlijk
heel duidelijk - de heren Peijnenburg
en Dolman hebben daaraan herinnerd
- dat de zekere ontspannenheid, die in
het debat waarneembaar is, allerminst
betekent dat verschillen in invalshoek
en benadering en verschillen in klemtonen verdwenen zouden zijn, ook niet
- laten wij dat heel realistisch zeggen bij de partijen waarop dit kabinet is
aangewezen. Ik meen echter wel dat
op basis van de nota, die ter discussie
staat, ten eerste de bereidheid is gebleken om de noodzaak te erkennen
van het ombuigen van de groei van
collectieve lasten, dat in de tweede
plaats het inzicht en de bereidheid bestaat om die inspanningen te verrich-
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ten ter vergroting van de werkgelegenheid en tot het veilig stellen van de collectieve voorzieningen en dat in de
derde plaats het besef aanwezig is dat
er bij de uitvoering van deze operatie
dient te worden voortgewerkt aan de
hervorming van de samenleving. Als
dat de oogst is van dit debat, als dat
mag worden geconcludeerd - en ik
meen dat daar alle aanwijzing voor is uit de opstelling van partijen en als
daarvoor een kamermeerderheid is te
vinden, dan is dat in elk geval voor het
kabinet een bemoedigende en aansporendezaak.
De heer Van Aardenne(VVD): Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft nog één opmerking van mij
niet beantwoord. Hij heeft weer gesproken over terugdringing van de
werkloosheid. Hij is niet ingegaan op
het feit, dat er bij dit regeringsbeleid in
1980 nog altijd 150.000 structureel
werklozen zullen zijn, precies hetzelfde
aantal als in 1976, mede ten gevolge
van die hypotheek waarover de heer
Van Dis heeft gesproken.
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik bestrijd dat men in 1976 van dat
aantal mag spreken, maar ik geef het
estafettestokje in de beantwoording
van die vraag graag over aan de heer
Duisenberg, die mij opvolgt en die als
eerste punt de heer Van Aardenne
daarop nader zal antwoorden.

D
Minister Duisenberg: Mijnheer de
Voorzitter! Ik denk dat de heer Van
Aardenne de stukken inderdaad toch
niet goed heeft gelezen. In ieder geval
volgt hij bij zijn opmerkingen een veel
te statische benadering. Het blijkt immers duidelijk uit de stukken, dat zonder ombuiging van het beleid die
structurele werkloosheid veel verder
zal oplopen, en wel tot over de
250.000.
De heer Van Aardenne (VVD): Dat heb
ik geen moment ontkend. Met uw
maatregelen slaagt u erin de structurele werkloosheid op hetzelfde peil te
houden, maar dat is wat anders dan terugdringen.
Minister Duisenberg: Mijnheer de
Voorzitter! De structurele werkloosheid komt op een veel lager peil uit
dan anders het geval zou zijn geweest,
zelfs veel meer dan 100.000 lager.
De heer Van Aardenne (VVD): Lager
dan bij ongewijzigd beleid, zoals het
kabinet dat tot nu toe gevoerd heeft.
Minister Duisenberg: In het plan van
de VVD komt de werkloosheid ogenschijnlijk nog 25.000 lager uit, waarbij
ik de nadruk op 'ogenschijnlijk' leg.
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Waaraan is die vermindering te danken? Naar mijn mening is in het plan
van de VVD te weinig aandacht geschonken aan de groei van de produktiecapaciteit. Over dat punt heb ik intussen nog enig overleg kunnen voeren met het Centraal Planbureau. Gisteren hebben wij het gehad over het
verschil in realiteitsgehalte tussen het
VVD-plan en het beleid zoals de Regering dat voorstaat. Hiermee bedoel ik
natuurlijk niet het politieke realiteitsg e h a l t e - w a n t dat is er bij het VVDplan niet - maar wel het realiteitsgehalte van de analytische uitkomsten.
Gisteren heeft de heer Van Aardenne
gesteld, dat bij het plan van de Regering de Nederlandse economie in 1980
nog steeds een zekere overcapaciteit
zou hebben, een overcapaciteit die in
het VVD-plan niet meer zou bestaan,
juist door de produktiecapaciteit iets
minder snel te laten groeien. Maar ik
wijs er nogmaals op, dat in de macroeconomische verkenning voor 1980
het jaar 1980 een conjunctureel neutraal jaar is, een jaar met een normale
benutting van de produktiecapaciteit.
Wat de conjuncturele inhaal betreft, op
grond waarvan die produktie sneller
zou moeten groeien dan de capaciteit,
merk ik op dat de projecties met het
aanvullende beleid betrekking hebben
op de periode 1977 t/m 1980. M e t a n dere woorden: de conjuncturele inhaal
van 1976, te becijferen op 1,5%, is
daarin niet begrepen.
Verder is er dan natuurlijk een structurele verlaging van de bezettingsgraad, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in de bouw. Met andere woorden: de normale bezettingsgraad zal
lager zijn dan wij vroeger gewend waren.
Als ik nu naar het plan van de VVD
kijk dan zit daarin een verschil tussen
de groei van de produktie en die van
de produktiecapaciteit van 1 a 1,5%
per jaar. Dat betekent over de periode
tot 1980 cumulatief een verschil van
een procent of 5. Daarmee zal de produktie meer groeien dan de capaciteit.
Het lijkt mij evident, dat bij een zo sterk
uiteenlopende ontwikkeling in 1980
overbezetting van het produktie-apparaat welhaast onvermijdelijk is, een
oordeel overigens waarin ik, zoals de
heer Van Aardenne bekend zal zijn,
niet alleen sta. Dit betekent dan ook
dat, als de heer Van Aardenne zegt dat
in het VVD-plan sprake is van 1 % minder inflatie en 'dat dit toch niet niks is',
ik daartegenover moet stellen dat het
niet niks zou zijn als het zou gebéuren.
Als dit te danken is aan een groei van
de produktie die over die periode zóver uitgaat boven de groei van de capaciteit, waardoor nieuwe knelpunten
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Duisenberg
verwacht mogen worden, waardoor
nieuwe inflatoire impulsen verwacht
mogen worden, dan is het hoogst twijfelachtig of dit 'niet niks' van de heer
Van Aardenne uiteindelijk toch niet helemaal niks zal blijken te zijn.
De heer Van Aardenne (VVD): Je kan
natuurlijk twijfel aan de juistheid van
het model naar voren brengen, maar
die gelden natuurlijk evenzo voor het
kabinetsvoorstel dat op hetzelfde model steunt. Daar zitten bovendien nog
wat meer vooronderstellingen in, bijvoorbeeld dat investeringssubsidies
automatisch tot investeringen leiden,
hetgeen men nog maar moet afwachten. Die aanname berust niet op een
historisch gegeven. Ik zou wel willen
opmerken dat, als de Minister van Financiën hiermee min of meer stelt 'Eigenlijk zijn die 25.000 minder werklozen
van jullie negatief-conjunctuurwerklozen' - zo zou je de overcapaciteit, die
bezet wordt, kunnen vertalen - wij enkele jaren lang conjunctuur-werkloosheid hebben gekend, die daardoortot
structuur-werkloosheid geworden is.
Ik denk aan het artikel van prof. Stevens in 'de Volkskrant' niet van 1975
maar van 1974. Een omgekeerde beweging is ook heel aannemelijk.
Minister Duisenberg: Hoewel de heer
Van Aardenne al is begonnen met zijn
derde termijn zou ik eerst mijn aandeel
in de tweede termijn willen afmaken.
Hij heeft mij gevraagd, of ik nog nader wil ingaan op de ambtenarencijfers.
Hij is daar nog niet helemaal uit. Ik
weet niet precies op welk aspect hij
doelt. Ik zeg hem echter graag toe dat
ik hem, als hij dat gewenst acht, schriftelijkzal informeren.
De heer Peijnenburg is teruggekomen op de Voorjaarsnota. Ik heb er
goede nota van genomen dat ik naar
zijn oordeel geen reden tot klagen had
over zijn opmerkingen. Ik heb dan ook
niet geklaagd. Wat die Voorjaarsnota
betreft, vindt hij de presentatie wat ingewikkeld. Op zichzelf is die presentatie geen andere dan die in andere jaren, maar ik ben graag bereid om nader te bekijken of verduidelijking mogelijk is. Hij heeft, als ik hem goed heb
begrepen, voorts een zekere aarzeling
uitgesproken over de vraag, of het wel
past in het raam van de Voorjaarsnota
om tijdens het lopende begrotingsjaar
wijzigingen aan te brengen in de prioriteiten. Ik hoop dat ik het goed heb
begrepen.
Mijnheer de Voorzitter! De hoofdlijn
die aan de voorjaarsnota ten grondslag ligt, is de hantering van het stringente begrotingsbeleid: het zoveel
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mogelijk handhaven van een sluitende
toetsing. Welnu, als in bepaalde situaties ramingen blijken tegen te vallen,
dan zal dit stringente begrotingsbeleid
niet alleen via toevallige overschotten
kunnen functioneren, maar ook tot zekere wijziging van prioriteiten kunnen
nopen en soms zelfs moéten nopen.
De heer Peijnenburg zal uit de gekozen
compensaties kunnen afleiden, dat in
het algemeen noodzakelijke compensaties worden gespreid over het geheel van de activiteiten.
Wat het voor compensatie aangemerkte bedrag van 304 min. gulden
betreft, uit de onverbonden overloop,
deel ik mede, dat het inderdaad het gehele bedrag is dat, naar ons op dit moment bekend is, als onverbonden
overloop kan worden aangemerkt.
Meer dan dit is er niet, voor zover wij
kunnen nagaan.
Wat de doorwerking van de overschrijding van 1976 naar volgende jaren betreft, wil ik, gezien de omvang
van de problematiek en gezien de samenhang met de 1%-operatie, er begrip voor vragen, dat niet direct volledige compensaties zijn afgesproken. In
de voorjaarsnota is nadrukkelijk het
voornemen uitgesproken om de ontbrekende compensaties in te vullen bij
de verdere voorbereiding van de begroting 1977 en de meerjarenramingen. De geachte afgevaardigde heeft
gelijk wanneer hij zegt, dat in het kader
van het stringente begrotingsbeleid de
compensaties dienen te worden aangewezen. Het is dan ook niet toevallig,
dat de K a m e r - i k wens haar dit toe morgen op reces gaat en dat wij nog
enkele weken doorgaan.
De heer Peijnenburg heeft gevraagd,
in de miljoenennota een nadere uiteenzetting te geven over de problematiek inzake de defensie. Ik zal graag
aan zijn verzoek voldoen.
De heer Beumer is in zijn beschouwing in tweede termijn in het bijzonder ingegaan op de problematiek rond
het financieringstekort, uitmondend in
een verzoek o m , gegeven de 5% die de
Regering voor het jaar 1980 als doelstelling heeft geformuleerd, zoveel
mogelijk hier beneden te blijven. Natuurlijk, als het maar even kan zullen
wij hier beneden blijven, maar zoals
wij het thans kunnen overzien, is het
ongeveer het cijfer waarop wij zullen
moeten uitkomen, en dan nog slechts
in de loop van een geleidelijk proces.
Ik hoop dat de heer Beumer het mij
ten goede zal houden, dat ik zijn betoog vooral betrek op mijn opmerkingen die ik nu zal maken over de door
de heer Van der Mei c.s. ingediende
motie. Als ik haar goed lees, constateer ik, dat het betoog van de heer
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Beumer wonderwel aansluit bij de formuleringen van de motie. In de motie
wordt ook op dit tekort ingegaan. De
heer Van der Mei heeft het ingeleid
met de opmerking, dat hij het niet zo
begrijpelijk vindt, dat ik gisteren heb
gezegd, het ondenkbaar te achten, de
ombuigingsoperatie thans verder te
voeren. Ik vind van wel, mijnheer de
Voorzitter. Ik zou zeggen, dat de motie
het toelaat, dit te vinden. Wat doen
wij? Wij leggen een beeld op tafel, een
beeld over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Dit financieringsbeeld - de verdeling tussen de collectieve en de particuliere s e c t o r - is het
meest verantwoorde beeld dat de Regering nu, op basis van haar huidige
in- en vooruitzichten, op tafel meent te
kunnen leggen. Natuurlijk is het zo, dat
vooruitzichten veranderingen kunnen
ondergaan. Natuurlijk is het ook zo,
dat de Regering hierop behoort in te
spelen.
Mijn meermalen aangehaalde opmerkingen in het blad Vrij Nederland
getuigen daar ook van. Ik meen te mogen zeggen dat de Regering heeft bewezen, juist nu - en dit debat is daar
de uitloop van - , op basis van zich wijzigende vooruitzichten bereid te zijn
en in staat het beleid bij te stellen. Uit
dien hoofde acht ik de motie overbodig. Als het erom gaat het beleid bij te
stellen op basis van zich wijzigende
vooruitzichten - maar wij hebben hier
te maken met een trendmatig beleid
en dat moet je niet iedere week bijstellen - , kan dat natuurlijk in beide richtingen. Er kunnen zich ook ineens gunstige perspectieven voordoen voor de
Nederlandse economie. Ook dat kan
tot beleidsbijstelling moeten leiden.
Ik vind de overweging in de motie,
dat de omvang van het financieringstekort ernstige inflatoire risico's in
zich bergt, wat zwaar aangezet. Gisteren heb ik uitdrukkelijk betoogd dat
monetaire financiering als er ruimte is
in de economie op zich zelf niet de inflatie behoeft te versterken, maar dat
het de mogelijkheid daartoe verschaft.
Hoe het ook zij, het is mijns inziens een
op zich zelf overbodige uitspraak. Als
de heer Van der Mei erop staat zijn
motie te handhaven, misschien meer
geïnspireerd door de interessante samenstelling van de ondertekenaars
dan door de inhoud ervan, laat de Regering het oordeel over de motie graag
aan de Kamer over.
De heer Peijnenburg (KVP): Juist dat
interview - maar daar hebben wij ons
niet op beroepen - kan aanleiding zijn
om aan te sporen tot een tijdiger bijsturing. Dat is de zin van deze motie, die
wij graag benadrukt zien.
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stellen, dan zou het hem veel liever
zijn
als gedacht werd aan de ontwikkeMinister Duisenberg: Het vereist eerst
ling in de bouw. Daarop zeg ik op dit
een tijdige onderkenning van veranderende vooruitzichten. En dan moeten ogenblik alleen maar dat de Regering
van die opmerking goede nota heeft
ze zich nog wel voordoen.
genomen.
De heer Aantjes (ARP): Als de Minister
Over de verdeling tussen de particuvan Financiën constateert dat de saliere en collectieve sector van het jaarmenstelling van de ondertekenaars
lijks accres heeft de heer Dolman verniet oninteressant is, heeft hij daar geder gezegd dat hij akkoord gaat met
lijk in.
een gemiddelde norm over vier jaar
van 1 % . Ik ben hem dankbaar voor die
Minister Duisenberg: De heer Dolman
constatering. Hij heeft er echter op geis teruggekomen op zijn in eerste inwezen dat na het aanvullende prostantie gehouden betoog over de relagram de drukstijging gemiddeld lager
tie tussen de omvang van het financieis. Nu bepleit hij niet dat helemaal op
ringstekort en het overschot op de lote vullen, maar dat zou je toch voor
pende rekening van de betalingsbaeen deel kunnen overwegen.
lans. Ik meen althans dat ik de relatie
Hierbij wil ik deze kanttekening mazo mag leggen. Hij heeft mij verweten
dat ik niet heb gereageerd opzijn betoog ken. Dat die drukstijging lager is, is in
overwegende mate te danken aan het
aangaande het gelijktijdig vermindeaanvullende beleid. De 'inverdien'-efren van het saldo op de lopende rekefecten die daaruit voortvloeien veroorning van de betalingsbalans en de kazaken een belangrijk deel daarvan.
pitaalrekening. Ik heb het aldus geïnDaarbij komt echter dat de aard van
terpreteerd. Vermindering van het salhet aanvullende beleid wel tot een verdo van de lopende rekening zal moetekening van de macro-drukcijfers
ten voortvloeien dan wel kunnen
leidt. Wij zijn altijd gewend geweest
voortvloeien uit vergroting van het teom, als het ging om stijging van colkort. Dat zal wat zijn monetaire werlectieve lasten, dat ook te beschouwen
king betreft neutraal zijn, als de verals een aanslag die werd gepleegd op
groting van dat tekort gepaard gaat
het gezinsinkomen. Na aftrek van ook
met een gelijktijdige vermindering van
de prijsstijging bleef dan de reële inkode kapitaalexport. Ik geloof niet dat het
mensverbetering over.
geheel juist is, dat ik aan dat betoog
Ik meen nu, aangezien het aanvulgeheel voorbij ben gegaan. Ik heb er
lende beleid in zo sterke mate gericht
gisteren immers op gewezen dat de
is op het gestuurd uitlokken van de inomvang van het tekort in 1980 isafgevesteringen, te zamen met loonkostenstemd op het interne evenwicht in dat
subsidies, dat je erop bedacht moet
jaar, dus op langere termijn. Ik kom op
zijn nu niet automatisch het macrode kortere termijn straks terug. In dat
drukcijfer ook te beschouwen als indijaar zou een verdere vergroting van
cator voor het cijfer dat zo relevant is
het tekort, die zou leiden tot een vervoor de individuele gezinnen.
mindering van het saldo, op basis van
de vooruitzichten zoals wij die nu kenAangezien het een gemiddelde is,
nen, slechts een doorbreking van dat
zal, naar mijn verwachting, in 1977 de
interne evenwicht inhouden. Ik geef
feitelijke lastenstijging niet ver van de
toe dat de samenhangen hier buiten1 % , waarvan wij allemaal uitgaan, vergewoon gecompliceerd zijn. Graag ga
wijderd zijn. Wat dat betreft is zowel
ik dan ook in op het verzoek van de
dat beleid als de opmerking van de
heer Dolman om op de dwarsverbanheer Dolman een schot in de roos (in
den, zoals hij ze noemde, uitvoerig nade vuist).
derterug te komen in de miljoenennoDe heer Drees heeft behalve een
ta.
boeiend betoog ook enkele meer aan
mij gerichte specifieke vragen gesteld,
Wat de korte termijn betreft heeft hij
vooral gericht op het verkrijgen van
gezegd: Ik bedoel het eigenlijk niet
meer informatie. Zo wilde hij, bij voorvoor later, maar het gaat om nu; er is
beeld graag in september a.s., dat of
nu ruimte. Voor nu meen ik dat met
de heer Boersma öf ik een hoofdstuk
name de financieringsomstandighemet tabellen over de marginale druk
den voor de korte termijn een hoe lanzouden publiceren, analoog aan wat
ger hoe knellender randvoorwaarde
de vorige week in een artikel in de ESB
voor het beleid bezig zijn te worden.
is verschenen.
Hij voegde daaraan dan toe: als er dan
Natuurlijk zijn wij altijd bereid zo
toch beleidsopties zijn en de Regering
veel mogelijk relevante informatie aan
zou, bij voorbeeld, in het kader van het
de Kamer te verstrekken. Ik kan - dit
arbeidsvoorwaardenbeleid overwezeg ik mede namens de heer Boersma
gen - het is nog slechts een overwemet wie ik, zoals men weet, probeer
ging - de verhoging van de b.t.w. uit te
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een brugfunctie uit te oefenen - n i e t
bekijken of het mogelijk zal zijn in september al die informatie te verschaffen. Wij zullen er echter graag naar kijken. Datzelfde geldt ook voor de cijfers
die hij gevraagd heeft over de nettoverhoudingen voor bepaalde beroepscategorieën.
De heren Verbrugh en Honig van
den Bossche zijn teruggekomen op
mijn opmerkingen van gisteren over
de financiering van het tekort met monetaire middelen. Zij vonden het een
beetje flauw dat ik zei dat niet de pers
draait, maar dat schatkistpapier wordt
uitgegeven. Ik heb er bij interruptie al
op gewezen, dat het essentiële is dat
het geen automatisme is dat dergelijk
schatkistpapier, dat, als dat wordt opgenomen door banken inderdaad een
geld scheppende functie v e r v u l t - ik
ben geen moment geneigd, dat te ontkennen - , bij De Nederlandsche Bank
terecht komt. Het kan daar niet gratis bij
ondergebracht worden. De Nederlandsche Bank heeft haar eigen verantwoordelijkheid om te bepalen tegen welke
voorwaarden dat kan. De eigen verantwoordelijkheid van de president van de
Nederlandsche Bank is buiten kijf. Nogmaals, de overheid ziet langs deze weg
- dat is vaak met de president van De
Nederlandsche Bank besproken - wel
hoe zij het tekort moet financieren zonder daarbij een beroep te behoeven
doen op speciale afspraken of speciale
akkoorden die zouden moeten worden
gemaakt respectievelijk gesloten.
De heer Honig van den Bossche (BP):
Hoe groot is het totaal aan schatkistpapier, dat op het ogenblik wordt gefinancierd? Is dat in de 6 mld.?
Minister Duisenberg: De heer Honig
van den Bossche weet heel wel, mijnheer de Voorzitter, dat het onverstandig zou zijn om als je eenmaal een bepaald financieringstekort hebt, te voren te gaan schatten, welk deel daarvan zal moeten worden gefinancierd
op de kapitaalmarkt, welk deel op de
geldmarkt (schatkistpapier) en welk
deel door intering op het saldo op
's Rijks schatkist. Dat zou een indicatie
geven aan de markt die wij liever voor
onszelf houden.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Verbrugh is teruggekomen op zijn motie
inzake de wisselkoers. Ik vind dat een
beetje jammer omdat ik vind dat je als
bewindsman èn als volksvertegenwoordiger altijd moet vermijden om
de wisselkoers als zodanig in discussie
te brengen als dat niet nodig is. De
heer Verbrugh en de heer Van Dis hebben na mijn antwoord van gisteren geconstateerd dat het in feite niet nodig
is.
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Ik kom thans tot het betoog van de
heer
Jansen, een betoog overigens
De heer Verbrugh (GPV): Neen, neen ..
waarvan ik niet veel zal zeggen. Hij
De heer Van Dis (SGP): Dat is de conheeft zich hoofdzakelijk tot mijn colleclusie niet!
ga van Economische Zaken gewend. Ik
wil een enkele opmerking maken over
De heer Verbrugh (GPV): Het ging om
de door hem ingediende motie (stuk
opmerkingen van dr. Oort die ik in een
nr. 22). Hierin komt hij terug op de disuittreksel had gelezen. Later heb ik een
cussie, die wij gisteren hadden over
groter stuk van zijn verhaal gelezen en
het structureel maken van de tijdelijke
dat kwam overeen met wat u zei. Ik
lastenverlichtingen in de loon- en inheb verder gevraagd hoe het precies
komstenbelasting. Inhoudelijk is de
zit, dat terwijl onze munt zich reeds onRegering van oordeel, dat het beleid
der in de buik van de slang bevindt, zoop het terrein van de lastenverlichtinals dat in het jargon heet, anderen verklaren dat de munt best wat lager kan zijn gen zoals wij dat hebben voorgelegd,
dient om het draagvlak voor de collectegenover de mark en de kroon. Het is
tieve voorzieningen versterking te laheel plezierig als de Minister dan zegt,
ten ondergaan. Uit dien hoofde is de
dat hij een dermate anti-inflatoir beleid
uitnodiging, die in de motie aan de Rewil voeren dat devaluatie echt niet nogering wordt gericht, daarmede strijdig is. Toch zijn er wel degelijk mensen
dig. Ik vind het wat jammer dat hij
in den lande die menen, dat wij best
heeft gezegd, dat het onderdeel van de
eens tot devaluatie konden overgaan.
regeringsvoorstellen over het verlenMinister Duisenberg: Mijnheer de
gen van de verlichting van de loon- en
Voorzitter! Laat ik er niet meer woorinkomstenbelasting voor de leden van
den aan vuil maken dan ik gisteren al
de PPR niet aanvaardbaar is. Dat zij
heb gedaan. Ik heb toen al gezegd, dat
dan zo. Ik zeg toe - ik heb evenwel niet
ik met de strekking van de motie geen
veel hoop - dat ik nog eens na zal doen
moeite heb.
gaan, of het technisch uitvoerbaar is,
De heer Van Dis is ook ingegaan op
om dan de leden van de PPR van die
het structurele begrotingstekort en
verlichting uit te sluiten.
heeft dit doen uitmonden in een motie,
De heer Jansen (PPR): Als dat de Mivoorkomende op stuk nr. 19. Enerzijds
nister van Financiën lukt, dan zeg ik
wordt daarin gesteld dat het beleid
hem toe, dat wij die gelden zullen storvan de Regering ondersteuning beten in een fonds, dat wij dan zullen gehoeft en anderzijds wordt de Regering
bruiken voor een uitermate gerichte
uitgenodigd om bij de uitwerking van
loonkostensubsidie.
de voorgenomen beleidsombuigingen
ernstig te streven, het structurele beMinister Duisenberg: Ik vind hierin een
grotingstekort in 1980 niet groter te
aansporing om het te bekijken.
doen zijn dan 4 % van het nationaal inMinister Lubbers: Als u nu genoeg lekomen.
den krijgt, dan kan het toch nog 70-30
Ik zou eigenlijk een vraag aan de
worden!
heer Van Dis moeten stellen, omdat hij
- en dat misverstand doet zich misMinister Duisenberg: Mijnheer de
schien bij meer leden van deze Kamer
Voorzitter! Tot slot kom ik bij het bevoor - uit het oog verliest dat er twee
toog van de heer Nypels. Hij heeft tot
zaken zijn, namelijk hetfinancieringsmijn genoegen geconstateerd, dat zijn
tekort dat in de stukken voorkomt, die
fractie noch het verschijnsel economi5%, en het tekort van het rijk. Die 5%
sche groei, noch de beleidsvoornebetreft het totale tekort van rijk en lamens van de Regering ter zake afwijst.
gere overheden te zamen. Het aandeel
Hij spreekt toch enige twijfel uit over
van het rijk is daarin iets minder dan
die 33M%. Hij noemt dan een aantal
4 % . Als de heer Van Dis dat beoogt, is
factoren - ik denk aan de arbeidstijdzijn motie niet meer maar ook niet
verkorting - t e n aanzien waarvan ik wil
minder dan een bevestiging van de beopmerken, dat daarmede ook bij de
leidsvoornemens van de Regering. Inprognoses rekening is gehouden. Het
dien het misverstand is, dat het totale
zal in dezelfde mate plaatsvinden als in
financieringstekort 4 % in plaats van
de afgelopen jaren. Wat dat betreft, is
5% moet zijn, is de uitspraak bepaald
het wel verwerkt. Als het wordt verstrijdig met de beleidsvoornemens
sterkt, dan krijgt de heer Nypels voor
van de Regering, als neergelegd in de
wat de motie betreft, meer grond onstukken.
der de voeten. Dan wordt zijn betoog
De heer Van Dis heeft ook nog geactueler.
vraagd, wat er zal gebeuren om het
De heer Nypels (D'66): De bedoeling is
ondernemingsklimaat in Nederland te
juist, dat het in het beleid wordt opgeverbeteren. Ik neem aan, dat collega
nomen om dit versterkt toe te passen.
Lubbers dit weerbericht voor zijn rekening zal nemen.
Minister Duisenberg: Ja, dat begrijp ik.
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Maar is een trendmatig beleid, dat niet
ieder ogenblik moet worden bijgesteld. Afhankelijk van de omstandigheden en de conjunctuur kan het er in de
praktijk best wat omheen schommelen, maar dit trendmatige beleid zal
bijgesteld moeten worden, als dat
noodzakelijk is, als dergelijke door
hem gereleveerde factoren daartoe
zouden leiden. Welnu, als dat nodig is,
dan heeft de Regering bewezen - dit
debat getuigt daarvan - niet te aarzelen dat inderdaad te doen. Als hij er
dan aan koppelt dat in een dergelijk
geval de verdeling - collectief-particulier - bijna mechanisch in dezelfde mate zal moeten worden teruggebogen dan volg ik de heer Nypels wel intellectueel, maar niet beleidsmatig. Dat lijkt
mij een te rigide koppeling te zijn. Ik
ben van oordeel, dat als de omstandigheden in de Nederlandse economie
zich wijzigen, zodat men van een ander groeicijfer uit moet gaan op middellange termijn - er een nieuwe afweging dient plaats te vinden. Het beleid
zal daarop zelfstandig moeten worden
afgestemd.
De heer Nypels (D'66): Als u het niet
doet, zult u zelfs moeten overgaan tot
verlaging van de c.a.o.-lonen.
Minister Duisenberg: Dat een nieuwe
afweging moet plaatsvinden, zal duidelijk zijn. Dat is ook gebeurd bij de
overgang van de vroeger gehanteerde
5% groei naar de 4,3% groei en thans
naarde 3,75% groei. Je hebt dan af te
wegen wat langs de collectieve sector
daarvan verdeeld zal worden en wat er
over moet blijven voor de particuliere
sector. Ik zou er geen automatisme
van willen maken o m de verdeling
van die dan vast te stellen trendmatige
groei volstrekt gelijk te laten aan datgene wat wij vandaag bepalen. Misschien zijn wij dan van oordeel dat de
economie het kan dragen en dat het
maatschappelijk aanvaardbaar is, dat
het aandeel van de collectieve sector
hoger moet zijn, zelfs bij een lagere
groei. Ik sluit dat niet uit.
Aangezien dat mechanische verband bepaald tekort doet aan de beleidsvoornemens en vooral ook de beleidsinzichten van de Regering op dit
punt meen ik, aannemende dat dit verband zo mechanisch is als daar wordt
gesteld, dat ik de Kamer om dié reden
aanvaarding van die motie moet ontraden.

D
Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Ik kom allereerst bij de heer Van
Aardenne, die mij niets heeft gevraagd, waarvoor mijn dank. Vervolgens kom ik bij de heer Rietkerk, die

4973

Boersma
geconstateerd heeft dat er een duidelijk politiek verschil in benadering is
tussen de inkomenspolitiek van de Regering en die van de VVD. Ik geloof dat
hij dat terecht heeft geconstateerd. Ik
wil dit onderstrepen. Hij heeft nog een
ander punt naar voren gebracht, dat ik
in een samenhangend verband meer
aan het einde van mijn antwoord wil
meenemen. Het betreft de kwestie van
de kinderaftrek voor 1977 in samenhang met ons beleidsplan ten aanzien
van kinderaftrek en kinderbijslag.
De heer Peijnenburg heeft gezegd,
dat hij betreurt dat het loonoverleg
niet is geslaagd. Hij wilde overigens
geen pressie op mij uitoefenen o m
daarop op dittijdstip in te gaan. Ik
dank hem daarvoor en ik zal het dus
ook niet doen.
Mevrouw Van Leeuwen heeft - ik
hecht eraan mijn beantwoording aan
haar adres hiermee te beginnen - gezegd dat zij sprekende namens de
christen-democratische fracties het kabinet bijzonder erkentelijk is voor het
ongerept laten van de ingangsdatum
van de AAW. Zij heeft ook gezegd: wij
willen garant staan voor het bedrag
dat is opgevoerd in de plannen voor
wat de ombuiging in de sector van de
sociale voorzieningen betreft. Ik acht
dit ook een belangrijk uitgangspunt.
Vervolgens heeft zij een aantal belangwekkende opmerkingen gemaakt,
allereerst over de kwestie van de selectieve behoeften, ook wel genoemd
het equivalentiebeginsel in het bijzonder in de werknemersverzekeringen.
Zij heeft gezegd: rekening houden met
relatieve behoeften en solidariteitselementen is akkoord, als het gaat om de
volksverzekeringen, maar bij werknemersverzekeringen geldt het equivalentiebeginsel. Wat het streven naar
een loondervingsverzekering betreft
als volksverzekering zullen er dan
geen problemen bestaan tussen haar
en mij.
De heer Drees heeft ook enkele opmerkingen over dit punt gemaakt en
hij heeft gesproken over heillozecasuïstiek. Ik wil op dit punt daarom nog
even nader ingaan. Ik onderschrijf mevrouw Van Leeuwen heeft daarin
gelijk - dat in de sociale verzekering
voor werknemers dat equivalentiebeginsel het uitgangspunt is. Ik voeg
hieraan direct toe dat tot nu toe nooit
een honderd-procent-equivalentiebeginsel is gerealiseerd. Ik wil daarvan
een paar voorbeelden geven. In de
werknemersregelingen hebben wij
lang kostwinnerscriteria gehad. Die
hebben wij nu nog bij de toekenning
van het minimum dagloon in de WW
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en in de WWV. Ik denk hierbij ook aan
de m i n i m u m vloeren in de sociale verzekeringen, ook in werknemersverzekeringen. Ook komt het wel v o o r d a t
voor bepaalde loonelementen wel premie moet worden betaald, maar dat
daarover geen uitkering, bij voorbeeld
een WW-uitkering, wordt verstrekt.
Verder geven ook de invoering van de
m i n i m u m daglonen en de verhoging
van de WAO-uitkering van 80% tot
1
0 0 % , indien iemand hulpbehoevend
is, aan dat men de grote lijnen moet
blijven zien, terwijl best op onderdelen
afwijkingen mogelijk zijn. Het gaat immers, zoals ik gisteren ook heb betoogd, om sociale verzekeringen en
niet om privaatrechtelijke verzekeringen. Dit zeg ik ook aan het adres van
de heer Drees. Mijns inziens kunnen
wij dan ook het equivalentiebeginsel
niet zonder meer tot het uiterste doortrekken in de werknemersverzekeringen.
Ik geloof dan ook dat het niet terecht
is, dat de heer Drees in het desbetreffende gedeelte van zijn betoog tot de
uitspraak kwam, dat er sprake zou zijn
van een revolutionaire omwenteling in
de sociale verzekering.
Mevrouw Van Leeuwen heeft nog
gewezen op mogelijke alternatieven,
voor wat de voorgestelde maatregel
voor de WAO betreft. Zij heeft nog
eens herhaald haar verzoek o m te kijken naar het arbeidsongeschiktheidscriterium, naar de voorzieningen en
naar de klasse-indeling. Voor wat het
arbeidsongeschiktheidscriterium betreft, zou ik willen verwijzen naar pag.
50 van de gestencilde bijlage. Aldaar
wordt gesteld dat een onderzoek zal
worden ingesteld naar de herziening
van het arbeidsongeschiktheidscriterium. De mogelijke beperkende uitkomsten zijn evenwel al begrepen in een
van de PM-posten die in de bijlage
voorkomen. Voor dit geval geldt de
PM-post op blz. 16 van de nota. Ik wijs
erop dat het hierbij niet gaat om een
zaak van korte termijn.
De heer Rietkerk (VVD): Wat betekent
dat, inbegrepen zijn in een PM-post?
Minister Boersma: Als ik het wel heb
zijn er vijf of zeven op dit terrein betrekking hebbende PM-posten. Aangegeven is wat dat zou kunnen betekenen, maar zeer tentatief: 100 min. tot
500 min. Een van die posten noemde
ik zoeven. Wij hebben dat niet willen
invullen, omdat het een vorm van
exactheid zou hebben moeten opleveren die wij er zeker nu nog niet aan
kunnen geven.
De voorzieningen zullen per 1 oktober aanstaande niet meer in de WAO
voorkomen, maar uitsluitend in de
AAW.
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Vervolgens w i l ik iets over de klasse-indeling zeggen. Ik neem aan dat
mevrouw Van Leeuwen bedoelt het
m i n i m u m percentage arbeidsongeschiktheid, waarbij recht op uitkering
bestaat, en dat eventueel te verhogen
van 15% naar 25%. Hoewel het gezien
het aantal WAO-trekkers dat in de
laagste klasse is ingedeeld - het gaat
hierbij om ongeveer 3%, wat neerkomt op ongeveer 10.000 personen nog de vraag is of een verhoging tot
25% veel besparingen zal opleveren, is
het wellicht nuttig om dit bij de verdere bestudering te betrekken. Ik zeg
graag toe dat w i j dat zullen doen. Ik
wijs erop dat in ieder geval de neiging
zal kunnen opkomen, een aantal betrokkenen die van 15% tot 25% arbeidsongeschikt zijn dan maar in te delen
in de klasse van 25% tot 35%. Als wij
dan kijken naar de besparingen, waarop ik mij nu even uitsluitend richt, dan
zou wel eens kunnen blijken dat dit
een ongunstige invloed zou kunnen
hebben.
Mijnheer de Voorzitter! In algemene
zin merk ik op - de heer Dolman heeft
het terecht kort gememoreerd - dat
het onze bedoeling is om rekening te
houden met en ons voordeel te doen
met de gemaakte opmerkingen en de
gedane suggesties. Daarom heb ik op
dit punt de globale toezegging aan het
adres van mevrouw Van Leeuwen gedaan, dat we bij de uitwerking zullen
proberen rekening te houden - ik bedoel dat in de serieuze zin, zoals dat
behoort - met een aantal ook door
haar op dit terrein gedane suggesties,
zonder mij nu concreet te binden aan
een van de genoemde mogelijkheden.
De heer Rietkerk (VVD): U zegt mevrouw Van Leeuwen bij voorbaat toe
haar suggestie inzake 25% te honoreren in die zin, dat u die suggestie zult
laten bestuderen. Die suggestie was
echter een van de suggesties, die in
ons rapport staan, zonder dat u daarover praat. Is het wel reëel o m suggesties van andere zijde niet te beantwoorden en wanneer ze van de zijde
van mevrouw Van Leeuwen komen te
zeggen: Ja, daar gaan wij op i n ! ?
Minister Boersma: Ik wist niet dat er
een rapport buiten de brief, die aan de
orde is, op de agenda stond. Ik heb de
heer Rietkerk deze suggestie niet horen doen, hoezeer mij dat ook spijt. Het
is mij ontgaan. Ik heb gereageerd op
wat in dit debat naar voren is gekomen. In algemene zin heb ik gisteren
een aantal bezwaren naar voren gebracht. Ik heb gezegd, dat wij het lang
niet uitputtend hebben bestudeerd en
dat er vast wel dingen zullen in staan,
waarin ik mij zeer wel of gedeeltelijk
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kan vinden. Ik zie echter geen aanleiding op alles in te gaan. De heer Drees
- DS'70 althans - heeft bij voorbeeld
een bezuinigingsnota gepubliceerd
maar ik neem aan dat hij het ons niet
kwalijk neemt, dat ik zijn rapport niet
bij deze beschouwingen zal betrekken,
wanneer het over het begrip 'passende arbeid' gaat, tenzij mij dat goed uitkomt, natuurlijk!
De heer Rietkerk (VVD): Wij hebben
uw oordeel over het rapport gevraagd.
U heeft het in globale zin gegeven. Ik
vind het dan heel reëel, dat als u dit
soort suggesties aanvaardbaar
vindt, u dat ter gelegenheid van die beoordelingzegt.
Minister Boersma: Neen, ik ontken,
dat ik dat zal moeten doen. Ik heb gisteren al gezegd, dat ik niet verder kom
- ik zal het ook zakelijk doen - dan een
zeer globale beoordeling van de inhoud van het rapport. Het rapport is
hier niet aan de orde. Er komt nog wel
eens een gelegenheid o m het uitvoeriger te bespreken. Wij maken ook wel
eens mee, dat wij dingen tegelijkertijd
moeten bestuderen. Ik heb al gezegd,
hoe wij in het algemeen tegenover bijdragen aan problemen staan. Het
verwijt van de heer Rietkerk vind ik bepaald ten onrechte.
De heer Meis heeft opnieuw gezegd,
dat alle voorstellen een frontale aanval
zijn op de positie van - let wel - de
laagstbetaalden. Daarna zweeg de
spreker stil, want hij liet na dit aan te
tonen, want dan zou hij de maatregelen stuk voor stuk moeten behandelen.
Hij zou eens met de kinderbijslag moeten beginnen. Hij moet daarvan eens
aantonen, dat onze voorstellen daaromtrent een aanslag betekenen op de
positie van de laagstbetaalden.
De heer Meis (CPN): Nee, dat is een
aanslag op de middengroepen. De
WAO-ers gaan 5% terug, terwijl mijnheer Dolman en juffrouw Van Leeuwen ervoor pleiten dit ook voor de
oud-WAO-ers te bekijken. Dat zijn stuk
voor stuk mensen, die van lage inkonv
sten leven. Ik hoor u niet praten over
aantasting van Philips of van Unilever
of van wat dan ook. Het gaat hier alleen maar o m de gewone mensen.
Minister Boersma: U sprak over de
laagstbetaalden, dat hebt u hier letterlijk gezegd.
De heer Meis (CPN): Zijn die WAO-ers
dan de hoogstbetaalden, die 5% omlaag moeten plus nog een aantal kruimeltjes uit hun inkomsten derven? Zijn
dat dan de hoogstbetaalden?
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Mevrouw Van Leeuwen (ARP): De
heer Meis weet toch wel, dat er een
vloer in de WAO-uitkering zit?
De heer Meis (CPN): Vloeren of geen
vloeren, het gaat hier om de gewone
mensen met lage inkomens en middeninkomens. Ik hoor hier echter niemand over Unilever of over Sidney
van den Bergh of zo praten, daarover
gaat het niet!
Minister Boersma: Ik heb alleen ge
zegd, dat wat de heer Meis zegt niet
juist is en dat hij zijn beweringen evenmin heeft aangetoond. Hij had ons gehele rapport daarvoor moeten analyseren. Als je kijkt naar de kinderbijslag,
zul je zien, dat hij ongelijk heeft.
De heer Meis (CPN): Durft u te beweren, dat de voorstellen, die er nu liggen, bij doorvoering de WAO-ers wat
hun uitkering betreft niet van 80%
naar 75% zullen doen gaan? Dat is
toch 5% verlaging?
Minister Boersma: Jazeker, dat is het
voorstel.
De heer Meis (CPN): En wie zijn in het
algemeen de WAO-trekkers? De arbeiders en beambten, of de rijken?
Minister Boersma: U hebt gezegd, dat
de Regering een frontale aanval lanceerde op de positie van de laagstbetaalden, maar in onze voorstellen zijn
alle inkomenscategorieën aan de orde,
niet in de eerste plaats de laagstbetaalden.
De heer Meis (CPN): Nee, er is, zoals u
of de Minister-President dat zo netjes
noemt, een 'overheveling naar het bedrijfsleven' aan de orde. Hij heeft in dit
verband gesproken van 'scharnierfunctie'.
Minister Boersma: Nu bent u veel te
objectief. Nu spreekt u over het bedrijfsleven, terwijl u zojuist over concerns sprak. U moet nu niet overdrijven, want het gaat slechts naar een
paar concerns.
De heer Meis (CPN): Geeft u maar een
paar toezeggingen. Dan ben ik veel
meer tevreden.
Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens kom ik even terug
op het punt, dat ons gisteren ook even
heeft beziggehouden, namelijk de
kwestie van de verhuiskosten en de
dwang om te gaan verhuizen. Ik heb
gisteren gesproken over de rechter en
de rechtspraak. De rechter en de rechtspraak staan los en zelfstandig; zij zijn
autonoom; daarop heb ik gelukkig
geen invloed. Wat de rechter uitspreekt, is echter wel voor het beleid
van betekenis. Ik heb gisteren gezegd
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tot welke bevindingen wij zijn gekomen. Dat is, staande de jurisprudentie,
wat wij nu willen doen vanwege het
feit, dat dit het geval is, om niet als zodanig in ons beleid iets te veranderen,
maar om daarvoor de mogelijkheid
van vergoeding van verhuiskosten te
verruimen.
De heer Meis (CPN): Dat ben ik helemaal met u eens. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb mij niet verzet tegen vrijwillige verhuizing, maar tegen verplichte verhuizing. Als de rechter uitspreekt, dat men verplicht moet verhuizen en u wilt naar een betere verhuiskostenregeling toe, dan is dat akkoord.
Minister Boersma: Misschien zouden
wij samen moeten verhuizen, de heer
Meis en ik.
De heer Meis heeft nog over de Wet
op de loonvorming gesproken. Voor
hem geldt hetzelfde wat ik al aan het
adres van de heer Peijnenburg heb gezeg d.
De heer Van Dis heeft nog gevraagd,
hoe hard de cijfers zijn. Ik zou - maar
dat zou onder de categorie van flauwe
antwoorden kunnen vallen - kunnen
zeggen, dat deze zo hard mogelijk zijn.
Hij heeft er echter terecht op gewezen,
dat er nog steeds studies nodig zijn.
Nu hebben deze studies in het bijzonder ook betrekking op die posten, die
wij niet met cijfers hebben versierd.
Dat zijn de pro-memorie-posten, die
men aantreft in de bijlage. Ook geldt
dat voor een ander onderdeel, bij
voorbeeld dat van de kinderaftrek-kinderbijslag in combinatie. Daarvoor is
ook nog nadere studie nodig. Wij hebben daarvoor een bedrag van f 1 mld.
ingevuld als een zeer reële voorlopige
schatting. Uiteindelijk zal echter moeten blijken, of dat bedrag er ook uit zal
kunnen komen. In een aantal bedragen
zitten echter duidelijk onzekerheden.
Een studie als zodanig door het Centraal Planbureau over de inkomensgegevens, waarover de heer Van Dis
sprak is niet ondernomen. Wij willen
proberen o m via het Centraal Bureau
voor de Statistiek met name zo goed
mogelijke inzichten in algemene zin te
krijgen. Natuurlijk zijn wij ook al bezig
- wij zijn ook bezig geweest; wij moeten wat meer inzicht hebben in de secundaire effecten van de voorstellen om de gevolgen in de inkomenssfeer
nog wat nader op papier te krijgen.
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil hierbij aansluiten bij
het vierde uitgangspunt dat de Minister in de eerste termijn heeft genoemd,
namelijk dat dit ook op een aanvaardbare wijze moet gebeuren. De portee
van mijn vraag was: Zorg er vooral
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voor, dat er vergelijkbare gegevens
zijn en wel zodanig, dat men een verantwoorde beslissing kan nemen.
Minister Boersma: Er wordt nog verder
gecijferd ook in samenhang met het
totale loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid in de toekomst. Er zal hier en
daar wat meer klaarheid moeten komen vanwege de secundaire effecten.
Ik noem de belastingeffecten en die
van de premiedruk. Als daarna bepaalde gegevens die daaromtrent verder
verkrijgbaar zijn een tegenvallend
beeld opleveren, zullen wij naast fasering ook compensatiemiddelen hanteren om de terugval zo gering mogelijk
te doen zijn.
De heer Van der Lek heeft nog over
de jongeren het behoefte-element, de
relatie tot het kostwinnerscriterium,
gesproken. De uitkering is gerelateerd
aan het loon. Dat behoeft natuurlijk
geen jeugdloon te zijn.
De heer Van der Lek (PSP): Maar dat
kan het wel zijn.
Minister Boersma: Ja. In dat geval
klopt als zodanig de redering van de
heer Van der Lek, als hij zegt dat dit
een bepaald percentage van het jeugdloon is.
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Van Leeuwen heeft gevraagd of er van
het kostwinnerscriterium nog een nadere uitwerking mogelijk is en of nadere modaliteiten zouden kunnen worden bekeken. Ik zeg haar dat graag toe.
Een van de mogelijkheden zou stellig
kunnen zijn om hier ook een bepaalde
leeftijdsgrens te hanteren zoals dat
ook in de belastingwetgeving bekend
is.
De heer Drees en ook de heer Verbrugh hebben gesproken over de kinderbijslag. Ik hoop dat ik goed heb begrepen dat de heer Drees en het kabinet op dit punt niet ver uit elkaar liggen. Naar mijn mening gaat hij ermee
akkoord dat er aan een fiscale kinderaftrek geen behoefte meer bestaat, indien de kosten van het onderhoud en
de opvoeding in voldoende mate vergolden worden. Vervolgens wierp hij
de vraag op hoe dat criterium in voldoende mate moet worden gerelateerd aan het inkomen en welk inkomensbegrip dat dan zou moeten zijn.
De studie gaat daar ook nog over en ik
zal daarop niet vooruitlopen.
De heer Verbrugh heeft nog gesproken over de ombuiging van de kinderbijslag van een horizontale inkomensverdeling naar een meer verticale. De
huidige kinderbijslagregeling steunt
inderdaad op de gezinswelvaartstheorie; de kinderbijslagen vergoeden
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slechts een gedeelte van de kosten van
het kind. Zonder die kinderbijslagvoorzieningen zou bij een gelijkblijvend inkomen het welvaartspeil van een gezin
naarmate het aantal kinderen toeneemt steeds lager worden. Daarom is
in de kinderbijslag een progressie aangebracht. In feite zijn de overdrachten
uit hoofde van de kinderbijslag horizontaal, dat wil zeggen van gezinnen
zonder of met weinig kinderen naar
qezinnen met veel kinderen. Weliswaar zullen in het nieuwe stelsel dat
wij voorstellen de kinderbijslagen variëren, maar dat neemt niet weg dat
één van de uitgangspunten van het
nieuwe stelsel zal zijn dat bij de kinderbijslagen ook rekening zal worden gehouden met de gezinsgrootte. De aandacht wordt wel steeds gecentreerd op
het inkomen, maar er staat ook heel
duidelijk bij dat het gaat om de gezinsgrootte die dus niet wordt verwaarloosd. Dat betekent dat bij elk gelijk basisinkomen de kinderbijslag v o o r e e n
gezin in principe afhankelijk kan zijn
van het aantal kinderen. Het spreekt
vanzelf dat bij die studie die daaronv
trent moet worden verricht alle merites van de gezinswelvaartstheorie nog
eens zullen worden bekeken.
De heer Nypels heeft waardering
voor een aantal zaken uitgesproken,
waarvoor ik hem dank. Hij heeft ook
nog de arbeidstijdverkorting gememoreerd die men in zijn gedachtengang
planmatig of stelselmatig - ik zou zeggen bij voorkeur in een breed centraal
contract, centraal akkoord of meerjarige afspraken - zou kunnen verminderen, bij voorbeeld met een kwartier per
week. Dat lijkt mij wel wat weinig,
maar men zou er ook een andere tijdsduur voor kunnen invullen.
De heer Nypels (D'66): Zoiets moet geleidelijk gebeuren en dat moet men
een aantal jaren achter elkaar blijven
doen!
Minister Boersma: Natuurlijk. Tot voor
kort hield het CPB bij de berekening
van de zogenaamde ruimte ook rekening met automatische verlaging van
de arbeidstijd, door bijvoorbeeld verlenging van vakanties of vervroeging
van de pensioengerechtigde leeftijd en
het naderen van de voltooiing van de
40-urige werkweek. Daarin was al rekening gehouden met een zekere
doorgaande arbeidstijdverkorting. Het
staat op de agenda van de stichting
van de arbeid en ik hoop dat men er
verder in de komende tijd over blijft
spreken. In wezen zou het ook in eventueel beschikbare ruimte - voor zover
er nog geen rekening mee is gehouden - moeten worden ondergebracht.
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Het kost hoe dan ook geld. Het is een
punt van betekenis, zeker met de vooruitzichten ten aanzien van de werkloosheid die wij kennen.
In het Fries Dagblad las ik een dezer
dagen over een gebruik bij een bepaalde Gallische stam. Caesar vertelt dat
het bij een bepaalde Gallische stam
gebruik was dat ieder die een nieuw
voorstel lanceerde, dit moest doen
met een strop om zijn hals, zodat men
hem onmiddellijk op kon hangen als
het voorstel niet deugde... ik kom nu
dus tot de moties.
Ik heb er gisteren over gezwegen, zij
het dat ik inhoudelijk - zonder daarbij
direct tot de indiener van de motie te
spreken - er wel op ben ingegaan. Ik
zal de nummervolgorde volgen die ik
hier voor mij heb. Het zijn bijna allemaal moties van het lid Drees c.s.
Allereerst dan die op nummer 9, die
handelt over de jongeren. De heer
Drees zegt dat zij zelf moeten bepalen
waar zij willen wonen. Ook de Regering wil jongeren uiteraard zelf de keus
laten of zij thuis willen blijven wonen
of niet. Niettemin acht zij het aanvaardbaar om ten aanzien van de
hoogte van uitkeringen in te spelen op
het verschil in relatieve behoeften die
uit die vrije keus kan ontstaan. Het zal
duidelijk zijn dat ik de inhoud van de
motie niet kan onderschrijven.
Dan de motie op nummer 10. Daarin
gaat het eigenlijk o m iets merkwaardigs. De heer Drees en de zijnen willen
dat de voorstellen over de ambtelijke
pensioenregeling worden afgewezen.
Wij doen geen voorstel. Inhoudelijk
klopt de motie eigenlijk niet. Wij zeggen dat wij erop willen studeren. Afgezien daarvan zou ik hem toch willen
ontraden, maar ik vestig even de aandachtop dat punt.
De heer Drees (DS'70): O p b l z . 5 6 v a n
de nota staat een gedetailleerde tabel
waarin wordt aangegeven hoe het
voor de verschillende inkomens uitwerkt. Voor lagere ambtenaren is het
een geweldige verlaging. Van ongeveer 90% vroeger gaan zij naar ongeveer 75%. Voor de hogere ambtenaren
is de verlaging veel geringer. Het is
een volkomen uitgewerkte tabel met
bruto en netto bedragen. Als de Regering dat nog geen uitgewerkte gedachtengang vindt... De rest van de nota is
veel vager.
Minister Den Uyl: Het was niet als
voorstel bedoeld.
Minister Boersma: In de brief is duidelijk gesteld dat wij erop willen studer?n Zo is het ook aan het georganiseerd overleg meegedeeld en voorgelegd.
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Ik kom dan tot motie nummer 12.
Daar staat in dat de kinderaftrek niet
behoort tot de sociale voorzieningen.
Ik w i l daar niet over twisten. Wij hebben een meer methodische indeling
gemaakt, om het werk ook interdepartementaal wat gemakkelijker te kunnen verdelen. Op zich zelfheeft hij natuurlijk wel gelijk, als hij zeer taalkundig en ook inhoudelijk gaat analyseren, maar ik meen dat het verder niet
zo verschrikkelijk van belang is.
Ik heb gisteren over de motie op stuk
nr. 12 al het een en ander gezegd. Ik
acht de motie in deze benadering volkomen overbodig. Eigen lijk wordt er
een open deur ingetrapt.
Dan is er een motie van de heer
Dreesop stuk nr. 16, waarin het erom
gaat, onderscheid naar geslacht of huwelijkse staat buiten beschouwing te
laten. In de stukken is duidelijk gesteld,
dat in elk geval geen onderscheid naar
kunne zal worden gemaakt. Uiteraard
zal de studie mede gericht zijn op de
vraag, of het kostwinnerschap naar
strikt feitelijke omstandigheden moet
worden beoordeeld. Ik meen dat dit
voldoende is en dat de motie daarom
ook tamelijk overbodig kan worden
geacht.
Verder is er nog een motie van de
heer Drees inzake het rapport-Lamers.
Daaraan hebben w i j gisteren nogal
wat aandacht besteed. Ik heb daaraan
niets toe te voegen. Ik heb gemotiveerd aangegeven, waarom ik het in
dit geval niet juist acht. De heer Drees
heeft gezegd: Het is toch nietzo'n
punt, want het mag best naar buiten
blijken hoe beleidsmedewerkers over
bepaalde zaken hebben gedacht. Dat is
echter niet helemaal waar. Ik heb gisteren een voorbeeld gegeven en dat
wordt dan zo vertaald, dat er een voorstel was ten aanzien van de AAW. Ik
heb niet toegegeven aan het verlangen van de heer Jansen om meer
voorbeelden te noemen. Ik kan mij nog
steeds wel enige nieuwsgierigheid
voorstellen, maar relevante informatie
is verstrekt en dat is, waar het om gaat.
De rest is in wezen niet van dien aard,
dat de Kamer er een totaal andere visie
door zou kunnen krijgen.
De heer Jansen (PPR): Dus de Minister
is echt niet van plan om de nieuwsgierigheid die ik gisteren heb getoond
voor denkbare beleidsalternatieven
die door de Regering ter zijde zijn gelegd - en daarvoor kunnen heel goede
redenen bestaan - te bevredigen?
Minister Boersma: Ik heb daarover gisteren heel duidelijk gesproken. Ik wil in
een bepaalde zaak best wel eens van
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standpunt veranderen, maar meestal
doe ik dat niet zo snel.

matie. Ik zeg dan: Dit zijn stukken die
hebben geleid tot een besluitvorming.

De heer Koekoek (BP): Eenmaal i n d e
vier jaar!

Minister Boersma: Ja, dat is waar!
Mijnheer de Voorzitter! Men kent niettemin mijn opvatting en ik wacht met
een gerust hart de uitslag van de stemming af en dan zal ik op een nader
door mij te bepalen tijdstip .... enzovoort.
Ten slotte nog een motie van de
heer Jansen. Daar staat in, dat er een
scherp inkomensbeleid nodig is, gericht op vermindering van ongelijkheid, en dit in samenhang met de huidige situatie. Ik zou daarvan willen
zeggen, dat ik dat altijd nodig vind,
niet alleen in deze periode en de komende, in algemene zin vind ik dit nodig. Daarvoor is het instrumentarium
niet toereikend. Dat is zo. Dat constateer ik mèt de heer Jansen. Daaraan
wordt wel gewerkt. In de motie staat
ook dat het instrumentarium met
voortvarendheid moet worden ontwikkeld. Zoals gezegd en zoals ook blijkt
uit de Interimnota inkomensbeleid,
zijn wij ermee bezig gegaan, niet alleen in verschillende studies, maar ook
met maatregelen. Er zijn wetsontwerpen gereed gekomen. Er zijn wetsontwerpen in een eindstadium. Ik denk
hier aan de kwestie van de openbaarheid van functie-inkomens. Ik denk aan
de raamwet inkomensvorming. Vandaag is al gezegd, dat er wordt gewerkt - het zal wat langer duren, omdat het een ingewikkelde zaak is - aan
een loondervingswet. Het wetsontwerp VAD is zojuist bij de Kamer ingediend. Bij de sociale verzekering zal
meer rekening worden gehouden met
inkomenspolitieke aspecten. De
1 %-operatie geeft hiervan ook blijk. Ik
meen dus, dat die aansporing als zodanig niet direct nodig is. Ik vind ook
eigenlijk deze motie overbodig.

De heer Drees (DS'70): Ik heb geantwoord op de argumenten van Minister
Boersma en nu zegt hij alleen dat hij er
gisteren al iets over heeft gezegd. Mijn
argumenten weerlegt hij echter niet.
Hij zei gisteravond: Het is vervelend
als ambtenaren niet vrij zouden kunnen rapporteren. Bij zo'n enkele publikatie af en toe blijkt niet dat dat hinderlijk werkt. Wij hebben het in 1971 gedaan en er is nooit gebleken dat die
ambtenaren later daardoor moeilijkheden hebben ondervonden. Ik doel op
de publikatie, die op verzoek van de
heer Den Uyl en de heer van Mierlo in
1971 heeft plaatsgevonden. Ik w i l erop
wijzen, dat het kabinet zelfs meningsverschillen binnen het kabinet naar
buiten laat blijken. Waarom dan niet
meningsverschillen tussen ministers
en ambtenaren?
Minister Den Uyl: Ik wil de heer Drees
toch even attenderen op het feit dat
het verzoek in 1971 stukken betrof die
waren opgesteld op verzoek van de informateur ten behoeve van de kabinetsformatie. Het verzoek van de heer
Van Mierlo en mij indertijd was, dunkt
mij, volstrekt gemotiveerd en betrof
overlegging van die stukken die een
rol hadden gespeeld in de formatie.
Dat was een wezenlijk andere zaak dan
die op het ogenblik aan de orde is.
De heer Drees (DS'70): Nu moet ik een
kleinigheid rechtzetten. Niet alle stukken zijn destijds opgesteld op verzoek
van de heer Steenkamp, maar een deel
ervan was door het kabinet-De Jong al
voorbereid ten behoeve van een informateur of een formateur, die te zijner
tijd door de Koningin zou worden aangewezen. Een deel van de stukken was
dus al een aantal maanden eerder
voorbereid.
Minister Den Uyl: Dat is juist. Deze
stukken hadden ook dat typische blanco karakter van een bijdrage aan de
formateur. Zoals de heer Boersma al
heeft uiteengezet, is er echter een wezenlijk verschil tussen hetgeen toen is
gebeurd en wat nu aan de orde is.
De heer Rietkerk (VVD): Dit rapport
heeft toch ook een bijdrage geleverd
tot de besluitvorming van het kabinet?
Minister Boersma: Waar dacht u dan
dat rapporten voor dienen?
De heer Rietkerk (VVD): Ik sluit even
aan op de argumentatie van de Minister-President. Hij zei: Het zijn stukken
die hebben geleid tot de kabinetsfor-
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Ik kom nu aan het punt, waaraan
met name maar niet alleen mevrouw
Van Leeuwen veel aandacht heeft besteed, de kwestie van de kinderbijslag
en de kinderaftrek. Ik heb er behoefte
aan nog eens uiteen te zetten hoe wij
tot ons voorstel van de kindervoorzieningen, zoals neergelegd in brief en
bijlage, zijn gekomen. Ik wil nog even
kort de uitgangspunten noemen.
1. Het systeem moet passen in het
inkomensbeleid en het arbeidsvoorwaarden beleid.
2. Wij willen streven naar gelijke behandeling van werknemers en zelfstandigen. Dit zou op zichzelf een belangrijke vooruitgang zijn.
3. Wij streven naar flexibiliteit, mogelijkheden tot differentiatie, niet alleen naar inkomen maar ook naar leeftijd der kinderen en naar het aantal kinderen per gezin.
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4. Het moet passen in de 1 %-operatie en er moeten maatschappelijk gezien ook reële besparingen uit voortvloeien. Ik heb zoeven al ten antwoord
aan de heer Van Dis gezegd, dat het in
de stukken om 1 mld. gaat, maar, gelet
op het feit dat er nog een ingewikkelde
studie nodig is, kan men natuurlijk niet
op een dubbeltje nauwkeurig een
schatting maken. Het is een zo reëel
mogelijke schatting aan de hand van
de gegevens waarover wij beschikken.
5. Het moet naar verhouding administratie-technisch eenvoudig uitvoerbaar zijn. Dit is ook een belangrijk
punt.
Welnu, aan de hand van die uitgangspunten zijn een reeks mogelijkheden onder de loep genomen, bijvoorbeeld bevriezing van kinderbijslagen vanaf het tweede kind en/of afschaffing van kinderbijslag voor het
eerste kind. Die mogelijkheden - ze
zijn in de discussie aan de orde geweest - komen naar mijn stellige overtuiging in strijd met de zoeven genoemde uitgangspunten, allereerst
omdat deze maatregelen het zwaarst
drukken op de laagste inkomens. Verder moet worden gevreesd dat, wanneer je het toch zou doen, zulks kan leiden tot loonaanspraken. Die komen
dan ook ten gunste van mensen zonder kinderen, waardoor de kosten de
besparingen mogelijkerwijze zullen
overtreffen.
De Regering is tot de conclusie gekomen dat het door haar nu globaal
voorgestelde systeem het beste aan
die vijf door mij genoemde uitgangspunten tegemoetkomt. Het is een zo
flexibel systeem dat allerlei suggesties, die uit de Kamer naar voren zijn
gekomen en in de toekomst mogelijkerwijze nog naar voren zullen komen
binnen dat systeem kunnen worden
geëvalueerd. Bij de nadere uitwerking
van ons thans op tafel liggende globale voorstel zal dan ook serieus rekening worden gehouden met de verschillende suggesties. Ik denk hierbij
in het bijzonder aan de vijf overwegingen die mevrouw Van Leeuwen aan de
herstructurering van de kindervoorziening ten grondslag legt. Ik heb in eerste termijn al gezegd, dat ik met deze
overwegingen in het algemeen geen
moeite heb.
Ook zal in de studies, zoals aangekondigd, worden gestreefd naar - op
zich zelf ook een zeer wenselijke zaak een zo goed mogelijke aansluiting op
het voorgenomen systeem van studiefinanciering.
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In de stukken hebben wij over twee
fasen gesproken. Achteraf is het begrijpelijk, dat dit enige verwarring
heeft gewekt, want beide fasen - hoewel zij te onderscheiden zijn - vallen,
althans in de tijd, samen op de datum
van 1 januari. Dan zullen de gehele
huidige kinderbijslag en -aftrek worden afgeschaft. In plaats daarvan komt
er dan een belastingvrije, voor alle inkomens gelijke kinderbijslag per kind,
zodanig, dat tot aan het modale inkomen geen reëel inkomensverlies ontstaat. Integendeel, inkomens beneden
deze grens (24.000 a 25.000 gulden)
zullen er nog enigszins op vooruit
gaan. Hiermede zal een basis zijn gelegd voor een verdere herstructurering. Vanaf deze startpositie kan dan
rekening worden gehouden met het
kindertal, met de leeftijd van de kinderen, met het thans bestaande systeem
van dubbele en drievoudige kinderbijslagen, met de studiefinanciering en
ook met de hoogte van het inkomen.
Er zijn dan bijzonder veel combinatiemogelijkheden. Mede aan de hand van
de discussies van vandaag zal een geschikte combinatie worden gezocht.
De Regering stelt zich hierbij voor,
twee draaipuntinkomens in te voeren:
in de eerste plaats een, waar beneden
geen daling van de kindervoorzieningen optreedt ten opzichte van de huidige situatie; daarna zal de kinderbijslag afnemen met de toeneming van
het inkomen, waarbij toch ook weer
met de andere elementen rekening zal
worden gehouden. Vanaf een tweede,
nader te kiezen inkomen zal de kinderbijslag niet meer dalen. Het gaat om
de vraag, bij welke hoogte deze horizontale lijn straks, ook in relatie tot het
draagkrachtbeginsel, zal moeten worden vastgesteld. Wij hebben hiervan
gezegd, dat wij nu geen uitspraak hierover kunnen doen. Hiervoor moeten
wij eerst meer weten.
De heer Rietkerk heeft gezegd, dat
wij niet de illusie moeten hebben, dat
als er in 1977 al iets gebeurt op het
punt van de kinderaftrek, dit dan betekent, dat daarmee is vastgelegd, wat
er in de jaren daarna zal gebeuren. Het
is niet de bedoeling, het ene jaar tot afschaffing over te gaan en het volgende
jaar weer tot invoering te besluiten.
Van belang is hierbij ook het draagkrachtbeginsel, dat aan de fiscale wetgeving ten grondslag ligt. Men vindt
dit ook in de gestencilde bijlage, op
blz. 90, waar heel weloverwogen
wordt gezegd, dat moet worden getracht, te voorkomen dat op grond van
de draagkracht de fiscale kinderaftrek
moet worden gehandhaafd c.q. uitgebreid. Met andere woorden: dit is het
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streven waarop de studie zich zal richten. Wij kunnen nog niet de garantie
geven, dat wanneer dit als streven
wordt genomen, het precies zo zal
kunnen worden tot stand gebracht.
Vandaar dat de zin zo is geformuleerd
zoals ik haar heb voorgelezen.
De heer Rietkerk (VVD): Ik heb ge
vraagd, vast te stellen, dat in de plannen voor 1977 de kinderaftrek verdwijnt en dat het bepaald niet de intentie van de Minister is - getuige de door
hem genoemde zin - om de kinderaftrek later weer tot leven te roepen. Met
andere w o o r d e n : deze hele zaak komt
neer op het doen verdwijnen van de
kinderaftrek en het daaruit verkrijgen
van middelen.
Minister Boersma: Ik heb inderdaad
gezegd, dat het niet in de lijn der verwachting ligt, dat als in het ene jaar
iets wordt afgeschaft, men tegelijkertijd de intentie heeft, het het volgend
weer in te voeren. Nogmaals: in de
studie komt dit element naar voren. Dit
zal het antwoord moeten opleveren. In
onze benadering van dit vraagstuk is
namelijk sprake van een aantal
samenhangende elementen.
De heer Rietkerk (VVD): Als u zegt nu
de draagkracht af te schaffen, gaat u
toch in de studie die draagkracht niet
weer invoeren als element? Waarom
schaft u hem dan af?
Minister Boersma: Ik heb letterlijk
voorgelezen wat in het rapport staat.
Getracht zal worden dat te voorkomen.
Als het niet mogelijk is op voldoende
wijze aan het draagkrachtbeginsel effect te geven, laat deze formulering het
wél open.
De heer Rietkerk (VVD): Dan gaat u het
dus weer invoeren.
Minister Den Uyl: Het gaat toch niet alleen om fiscale draagkracht.
De heer Rietkerk (VVD): Ik heb het
over de fiscale kinderaftrek. Die doet u
verdwijnen en u hebt bepaald niet het
plan die weer te laten herleven.
Minister Boersma: Ik ben daarover duidelijk geweest, mijnheer de Voorzitter.
Ik zeg het niet voor de derde maal. Dat
is zeker voor de heer Rietkerk niet nodig.
De heer Bakker (CPN): Hebt u er in de
tijd gezien al enig idee van wanneer u
met het benodigde wetsontwerp voor
deze operatie komt?
Minister Boersma: Voor die operatie
is voorzien de datum 1 januari 1978.
De heer Bakker (CPN): Voor het totaal?
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Minister Boersma: Voor die omvangrijke ingrijpende herstructurering.
Daarvoor is de datum 1 januari 1978
voorzien.
De heer Bakker (CPN): U hebttoch, als
u per 1 januari 1977 de kinderaftrek
wilt opheffen, wettelijke voorzieningen
nodig.
Minister Boersma: Ja zeker.
De heer Bakker (CPN): Dat zal nog wel
wat worden, naar ik aanneem. Hebt u
enig idee wanneer u met uwwetsontwerpen op dat punt zult komen?
Minister Boersma: Ik kijk nu even naar
mijn collega van Financiën, want ik
neem aan dat daar het wetsontwerp
vandaan zal komen. Hij fluistert: rond
de verschijningsdatum van de miljardennota.
In eerste termijn heb ik al aan het
adres van mevrouw Van Leeuwen gezegd dat bij de studie naar deze zo ingewikkelde materie zeker ook rekening
zal worden gehouden met de door
haar aangedragen overwegingen en
de nadere uitwerking daarvan. Ik heb
gereageerd op enkele door haar als
mogelijk veronderstelde alternatieven.
Van het eerste alternatief heb ik al gezegd, dat het volledig gooien over de
boeg van de kinderaftrek mij niet wel
mogelijk lijkt. Het zou, omdat daarmee
dan de kinderbijslagen zouden vervallen, in strijd zijn met de Europese code
en de Europese afspraken. Dat punt
heeft zij zelf ook genoemd. Je zou het
ook kunnen beschouwen als een uitvoeringsalternatief. Voorzover daarin
elementen kunnen worden gevonden
die in de hele aanpak van betekenis
zouden kunnen zijn, ben ik graag bereid die nader te bezien.
Ik heb al gesproken over het andere
alternatief, bevriezing en een andere
vorm van indexering. Ons algemene
standpunt ten aanzien van de indexering is hier duidelijk naar voren
gekomen. Het is ook duidelijk opgenomen in de brief. Daarom zou dat voor
ons niet een mogelijkheid kunnen zijn.
Ik wil daarover geen onduidelijkheid
laten bestaan of doen ontstaan.
In de derde plaats spreekt mevrouw
Van Leeuwen over de afschaffing, al
dan niet geleidelijk, van de oplopende
bedragen bij meer kinderen, eventueel
in combinatie met het inbouwen van
inkomensgrenzen. Dit alternatief is als
een van de modaliteiten bij de nadere
studie over het regeringsvoorstel tot
herstructurering van de kinderbijslag
betrokken. Het komt ook in de nota
voor.
Wanneer mevrouw Van Leeuwen
spreekt over een opmerking over de
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indexatie in de bijlage, naar ik meen
opblz.89
De heer Andriessen (KVP): En ook in
de brief zelf!
Minister Boersma: Die brief is niet in
strijd met de bijlage. Ook het omgekeerde is niet het geval. Inderdaad
staat aan het einde van die pagina:
evenals de vraag naar de hoogte en de
indexatie van de kinderbijslagen.
Daarmee is niet bedoeld eventueel het
overstappen op een gemengde index,
laat staan op een prijsindex, maar er is
wel gerefereerd aan het algemene indexeringsprobleem, dat ook in algemene zin in studie is bij de SER. Daarover praten en denken wij ook als wij
het hebben over 'opschonen' en dergelijke, over het zuiveren van onjuiste
elementen uit de indexering zoals wij
die nu kennen.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat als gevolg van de vele discussies in het kabinet over indexering met
het woord 'indexering' men inderdaad
alleen die operatie heeft bedoeld. In alle eerlijkheid moet ik toch wel zeggen
dat het voor de Kamer in deze context
niet duidelijk is.
Minister Boersma: Dat wil er bij mij
niet in. Ik ken mevrouw Van Leeuwen
al langer dan een paar dagen. Zij heeft
drommels goed begrepen wat het algemene beleidspunt ten aanzien van
indexering is. Aanvankelijk is overwogen of een gemengde indexering een
mogelijkheid zou kunnen zijn. Er wordt
duidelijk gezegd dat de Regering dat
niet wenselijk heeft geacht en dat zij
zich toen geworpen heeft op de mogelijkheid te komen tot zuivering van de
gebruikte indexen.
De heer Andriessen (KVP): Hoe kan
dan op blz. 15 van de nota staan, bij de
kinderbijslag, dat bij de studie eveneens in beschouwing zal worden genomen de vraag naar de hoogte en de
indexatie van de kinderbijslagen, terw i j l o p e e n andere plaats wordt gezegd dat men op zichzelf alleen maar
die indexatie wil opschorten, maar dat
geldt voor alle zaken? Het is blijkens dit
stuk wel degelijk de bedoeling geweest dat voor de kinderbijslagen over
een indexatie gesproken zou worden,
anders kan ik dat niet uitleggen.
Minister Boersma: Exact dezelfde zin
staat in de bijlagen.
De heer Andriessen (KVP): Ik heb het
nu over de brief, want de brief is nog
belangrijker dan de bijlagen, dat suggereerde u zo straks zelf.
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Minister Boersma: Dat maakt, als de
bewoordingen exact dezelfde zijn, weinig uit. Het gaat daarbij om dat probleem. Dat lijkt mij zo volstrekt logisch,
als men ziet tot welke hoofdconclusie
ten aanzien van indexering wij zijn gekomen, dat ik mij niet in gemoede kan
voorstellen dat daaraan een andere
conclusie zou kunnen worden verbonden.
Wat wil men echter in wezen, als er
voor de kinderbijslag dan wel een gemengde index zou komen? Dat begrijp
ik dan niet. Laat staan dat er een prijsindex zou komen. Dat punt heb ik gisteren ook gereleveerd. Het was een
van de vier punten waarop ik ben ingegaan, voor de andere punten had ik
niet genoeg tijd van voorbereiding.
Voor mij was het een van de hoofdpunten van bezwaar dat men daarbij
overgaat tot een totaal ander systeem
van indexering, dat juist ten laste komt
van de laagstbetaalden.
De heer Rietkerk (VVD): U moet er duidelijk bij zeggen dat wij expres gesteld
hebben dat de laagst betaalden een
compensatie dienen te ontvangen.
Minister Boersma: Dan bespaart u dus
niets.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik ben
het volstrekt eens met deze toelichting
van de heer Rietkerk op de V.V.D.-plannen. De fracties van het CDA zijn bereid, naar onze mening in de geest zoals het kabinet dat heeft bedoeld, de
gecorrigeerde loonindex te aanvaarden. Dat hebben wij toegejuicht, zowel
de keuze van de loonindex als de 'opschoning' ervan. Ik heb alleen één uitzondering gemaakt, die alles te maken
heeft met deze filosofie over de sociale
verzekeringen. Het gaat bij de kinderbijslagwetten om oneigenlijke sociale
verzekeringswetten. Het betreft een
heel afzonderlijke operatie die in geen
enkele andere sociale verzekeringswet
op deze wijze wordt verricht. In die samenhang leek het ons alleszins aan te
bevelen het vraagstuk van de indexering niet alleen in de studie, maar ook
in de adviesaanvrage van de SER mee
te nemen.
Minister Boersma: Ik heb het hier voor
mij en het staat er zelfs nog compacter:
'Tenslotte hadden wij ons kunnen
voorstellen dat een indexering met de
prijsindex of met de gemengde index
had kunnen worden overwogen.'.
Mevrouw Van Leeuwen heeft dus
een juist voorstellingsvermogen, want
dat is ook inderdaad gebeurd.
Ik heb zoeven, in algemene zin ter inleiding van dit punt, al gezegd dat wij
ook gekeken hebben naar mogelijkheden van gemengde indexering op een
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breed terrein. Wij hebben zelfs alternatieven ontwikkeld, waarbij het niet gebeurd voor bepaalde kinderbijslagbedragen, vanaf bij voorbeeld het tweede of derde kind. Daarop zijn tal van
varianten denkbaar.
Ik moet mij corrigeren, er is ook in
het plan van de VVD sprake van compensatie voor de kinderbijslag van de
meest zwakke groep. De vraag is dan
wat de meest zwakke groepen zijn en
in welke omvang dan gecompenseerd
moet worden. Als ik er wat meer tijd
voor heb wil ik ook die berekening van
de VVD wel eens bekijken. Ik geef de
garantie dat op dat punt - daarom gaat
het mevrouw Van Leeuwen ook, want
zij w i l vasthouden aan het bedrag van
de besparingen en ik vang haar, bij dit
bedrag, niet op honderd miljoen; dit is
echter haar uitgangspunt - de directe
besparingen aanzienlijk gaan teruglopen. Je kunt nu eenmaal niet zeggen
dat je die alleen en uitsluitend voor xgulden aan de minimumloontrekkers
geeft. Dat betekent dat ook boven die
grens moet worden geopereerd, zij het
misschien met een afnemend bedrag.
De inkomensgroepen liggen immers
tot f 20.000 a f 25.000 dicht bij elkaar.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat
weet ik, mijnheer de Voorzitter, maar
de Minister heeft bij mij net veel kennis op bepaalde punten verondersteld,
ik doe dat omgekeerd ook. Ik denk dat
de Minister als hij de staatjes maakt
van wat een totale operatie via de prijsindex en via de gemengde index zou
opleveren, zelfs met verbijzondering
inzake de kinderen, net zo goed naar
een draaipunt kan gaan terugrekenen
en kan nagaan wat dan de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Het gaat er
gewoon o m , of hij op een gegeven
moment aan een reële wens van de
fracties van de CDA tegemoet kan komen.
Minister Boersma: Ja maar ik was nog
niet aan mijn eind. Nou ja, dat klinkt
wat dramatisch. Ik was nog niet aan
het eind van mijn bijdrage in tweede
termijn. Het vervelende van interrupties, waarvan ik overigens wel houd, is
dat ze soms wat te vroeg komen.
Ik begrijp b e s t - en ik zeg dit niet om
met de stroopkwast rond te gaan - dat
het tot nu toe niet mogelijk is geweest
om dit ingewikkelde vraagstuk en de
veelheid van plannen en voorstellen
die aan de Kamer zijn voorgelegd tot
op de bodem te bestuderen. Ik heb gisteren gezegd, dat die studie er moet
komen en dat die naar mijn opvatting
moet uitmonden in een gerichte
adviesaanvrage aan de Sociaal-Econo-

mische Raad. Ik ben bereid, zoals gezegd, de uitslag van die studie mee te
zenden met die adviesaanvrage. Als
de Kamer dat wenst, ben ik bereid, in
die studie de hier aan de orde geweest
zijnde alternatieven te laten opnemen,
zo ook het punt, waarvan mevrouw
Van Leeuwen zich afvroeg waarom het
niet is overwogen. Dat is wel gebeurd,
maar wij hebben een andere conclusie
getrokken. Ik ben er dus toe bereid, dat
in de studie te laten betrekken ook met
de gevolgen bij verschillende varianten. Ik ben ook bereid de overige ideeen, die zij in de loop van het debat naar
voren heeft gebracht en die ik niet zal
recapituleren maar die in de Handelingen terug te vinden zullen zijn, bij die
studie te betrekken. Aansluitend op
mijn stelling, dat ik zeer wel begrijp dat
het voor de Kamer bliksems moeilijk is
geweest om in de korte daarvoor ter
beschikking staande tijd alles te bestuderen, ben ik ook bereid om het resultaat van die studie in te brengen in het
mondeling overleg, dus om met de
vaste Commissie daarover van gedachten te wisselen voordat de definitieve adviesaanvrage aan de SER
wordt verzonden. Dit geldt uiteraard,
indien gewenst. Ik kan het de Kamer
niet opdringen.
De heer Rietkerk (VVD): Ik neem aan,
dat u dan ook denkt aan een indexering in plaats van de afschaffing van
de kinderaftrek. Ik kan mij niet voorstellen dat de confessionele partijen
beide willen.
Minister Boersma: Ik heb een gedachte ontwikkeld. De studie zal een en ander precies moeten uitmaken. De
hoofdlijnen liggen wel vast in die zin,
dat w i j er een opvatting over hebben
die natuurlijk moet worden geconfronteerd met de opvattingen hierover in
de Kamer. Ik heb daarvoor een suggestie gedaan. Ik laat uiteraard graag het
antwoord aan de Kamer over. Mevrouw Van Leeuwen heeft al voorzichtig aangekondigd een derde termijn te
zullen vragen. Misschien kan zij het nu
ook per interruptie doen.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil per interruptie in ieder geval nog wel één poging
wagen. Ik ben blij met de toezegging,
mijnheer de Voorzitter, dat de Minister
in de studie alle mogelijkheden wil opnemen. Ik heb gezegd, dat ik veronderstel dat een gesprek daarover best
goed zou kunnen zijn. Het gaat er
evenwel om dat de SER aan wier oordeel wij allemaal veel waarde hechten
op een objectieve wijze de verschillende alternatieven kan beoordelen.
Minister Boersma: Hij krijgt die studie.
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Mevrouw Van Leeuwen (ARP): U hebt
gezegd, dat u met een gerichte adviesaanvrage naarde SER wilt gaan. Mijn
verzoek is, of u aan die gerichte
adviesaanvrage een of twee van de
door mij genoemde alternatieven wilt
toevoegen.
Minister Boersma: Hiermee zegt u, dat
u geen gerichte adviesaanvrage wilt!
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Neen,
als u het bij die gerichte adviesaanvrage wilt houden, zeg ik: U vraagt advies over uw systeem, voegt u daaraan
dan toe het door mij genoemde alternatief van de gemengde index of de
prijsindex.
Minister Boersma: In welke vorm? In
welke zin? Met welke opdracht? Met
welke strekking? Met de bedoeling, dat
de SER dan een keuze doet?
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Met de
bedoeling dat de SER meedenkt en u
adviseert, waarbij...
Minister Boersma : Mijnheer de Voorzitter! Zo werkt dat niet! Laten w i j het
niet te gek maken! Ik heb een voorstel
gedaan, waarop men 'ja' of 'neen' kan
zeggen. Ik vind het ook best als het
'neen' wordt. Als de Kamer het niet
wil, hoeft het voor mij niet. Ik heb het
aanbod gedaan om tegemoet te komen aan het probleem dat ik wel zie.
En dan wel bij wijze van uitzondering.
Ik vind het niet normaal, dat over dit
soort zaken van te voren al wordt
overlegd. Ik heb het voorstel gedaan,
en daarvan kan mevrouw Van Leeuwen zeggen, wat zij wil. Zij kan natuurlijk niet zeggen: Maak in de eerste
plaats een gerichte adviesaanvrage en
maak haar in de tweede plaats zo
open, dat er minstens twee of drie alternatieven aan de SER worden voorgelegd. Wij zullen moeten motiveren,
dat wij uit de alternatieven een keuze
hebben gedaan. Dat volgt uit die studie. Wij zullen dit toelichten en motiveren aan de SER. Daaruit vloeit automatisch voort, dat de SER - waarin diverse stromingen aanwezig zijn, vanuit
verschillende achtergronden - zich natuurlijk het hoofd zal buigen over de
door ons gekozen uitgangspunten,
ook over de andere mogelijkheden, die
in dat geval denkbaar zijn. Ter zake van
die gerichte adviesaanvrage is gisteren geen enkel weerwoord gekomen.
Een gerichte adviesaanvrage is een
gerichte adviesaanvrage. Het kan niet
tegelijkertijd een open adviesaanvrage
zijn. Dat is het geval, wanneer men diverse mogelijkheden aan de SER voorlegt.

D
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Ik was even met mijn gedachten
afwezig; zij waren bij mijn kinderen!
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Mijnheer de Voorzitter! De belichting door de heer Van Aardenne ter zake van het beleidsplan van de Regering, waar het betreft de ombuiging
ten gunste van een betere werkgelegenheidsontwikkeling moet ik weerspreken. Ik vind, dat hij dit toch te zwak
inzet. Het volume van de bedrijfsinvesteringen bij een realisatie van ons beleid gaat trendmatig met 6% per jaar
stijgen. Dat is dan ook hard nodig,
maar dat is in relatie tot de voorziene
economische groei anderzijds ook een
behoorlijk stijgingstempo. In de tweede plaats is voorzien, dat de hoeveelheid arbeidsplaatsen trendmatig - jaar
op jaar - met 1 % in volume gaat stijgen. Dat is bij de verwachtingen ten
aanzien van de ontwikkelingen van de
beroepsbevolking en dat deel, dat in
overheidsdienst zal gaan, een systematische geleidelijke verkleining van
de werkloosheid, waarbij ik graag toegeef, dat wij in 1980 weliswaar dit probleem niet hebben opgelost, maar
dat wij dan toch daarna wat verder kunnen gaan dan het interne evenwicht, zoals collega Duisenberg in extenso heeft beschreven.
Een tweede opmerking betreft de
structuur van de economie.
De heer Van Aardenne (VVD): Er is
naar mijn mening sprake van de onzekerheid, of inderdaad de door het kabinet voorgestane stimulering - anders
dan die, welke tot nu toe gebruikelijk
was, met een sturingsmechanisme - dat
effect zal hebben. Dat weten w i j niet
daarover zijn ook geen gegevens beschikbaar. Er kan niet worden geëxtrapoleerd. Er is sprake van een risico.
Minister Lubbers: Risico's schuwen
wij niet. De heer Van Aardenne heeft
gelijk dat er een risico in zit.
Dat brengt mij tot het tweede punt,
onze visie ten aanzien van de structuur
van onze economie. De heer Van Aardenne was er niet gelukkig mee, het
was volgens hem niet duidelijk, waarnaar wordt gekoerst. Ik wijs hem op de
uitgewerkte stukken - die hij nog krijgt
- over de sectorenontwikkeling. Sector
voor sector zal een geprojecteerde
werkgelegenheid uit de doeken worden gedaan tot het jaar 1980. Het interessante in het kader van de regeringsstukken is het beleidsmodel, hoe daar
te komen. Dat operationele model is
gericht op die twee doelstellingen,
werkgelegenheid, kwalitatief en kwantitatief, maar vooral ook een betere integratie met het face'tenbeleid. Wij
menen, dat dit voor de realisatie van
de investeringen een wezenlijke voorwaarde is. Op die manier moeten wij
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komen tot een meer organische groei
en opbouw van de volkshuishouding.
De conclusie van de heer Van Aardenne met betrekking tot de investeringen was, dat er op het ogenblik
krachtens een aantal voorschriften in
het belang van die facetten ook al
wordt gestuurd. Naar zijn oordeel zijn
er geen verdere veranderingen nodig.
Daarvan heb ik nota genomen. Ik zou
haast denken: had ik maar hetzelfde
standpunt gehad, dan had ik al het
werk niet behoeven te doen. Het heeft
toch zijn voordeel, liberaal te zijn.

De geachte afgevaardigde de heer
Dolman heb ik gisteren op zijn verzoek
mogen bevestigen, waarin hij ook gelijk had. Vandaag wil ik hem danken
voor het voor feit, dat hij vriendelijke
woorden heeft willen richten aan mijn
adres. Hij heeft deze onmiddellijk laten
volgen door de stelling, dat hij altijd
behoefte heeft aan zakelijk gefundeerde en geformuleerde oordelen. Dat
stelt zoiets in een heel bijzonder daglicht.
Terzake van de additionele investeringen heb ik gisteren al iets gezegd. Ik
wil daaraan toevoegen - en daarmee
De heer Van Aardenne (VVD): Het laatkom ik terug op een element uit zijn uitste staat natuurlijk als een paal boven
eenzetting in eerste termijn - dat het
water, maar het wil niet zeggen, dat je
kenmerk van die investeringen moet
je facettenbeleid niet voortdurend
zijn het draagvlak van de economische
moet aanpassen aan ontwikkelingen.
structuur te vergroten. Dat kan zijn in
Wij hebben een wetsontwerp inzake
geluidshinder te behandelen, dat wat bij- investeringen van de zijde van de
overheid, die op zichzelf rendabel zijn.
gesteld zal moeten worden, maar dat
Het kan ook gaan om overheidsinvestypisch een onderwerp betreft, dat nog
teringen die complementair zijn in de
in ontwikkeling is. Het gaat erom, dat
volkshuishouding en de draagkracht
je kaders stelt, door de facetten gegevan die volkshuishouding als zodanig
ven en dat je niet tot de beheersing
versterken. Ik wijs er wel op - en dat is
komt, met name voor de grote investeeen kleine aanvulling op wat ik gisteringen, waarover wij gisteravond bij
ren heb gezegd - dat wij op die terreiinterrupties nogal indringend hebben
nen door de omstandigheden gegesproken.
dwongen het nodige gedaan hebben
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitde laatste jaren in conjunctureel opter! Gegeven het feit, dat de gedachzicht. Ik geloof echter niet dat dat het
tenwisseling nu al weer een uur later
argument is om er niets meer aan te
plaatsvindt dan gisterochtend stel ik
doen gedurende de komende vijf jaar.
mij voor, nu over te gaan naar hetgeen
Ik wil wel op dat feit wijzen. Dat komen
de heer Peijnenburg heeft gezegd. Ik
wij nogal eens tegen bij het zoeken
heb bemerkt dat hij een bevredigend
naar de goed gerichte draagvlakverantwoord heeft gekregen van de Misterkende investeringen van de zijde
nister, van wie hij het liefst antwoord
van de overheid, wat uiteraard iets anwilde krijgen met betrekking tot het
ders is dan investeringen van de zijde
energiefonds.
van de overheid om werkverschaffing
alleen.
Ik kom dan tot de beschouwingen
van de heer Van der Mei. Hij heeft mij
Ik aarzel een beetje als de geachte
gevraagd naar het tijdig gereedkomen
afgevaardigde zegt: er zijn indicaties
van de investeringsrekening. Als ik na
die erop wijzen dat wij met de bouw
zijn uiteenzettingen op zijn warme meweer in grotere problemen aan het radewerking mag rekenen bij de initiatieken zijn. Ik wil de geachte afgevaardigven die genomen moeten worden met
de uitnodigen, bij gelegenheid dat verbetrekking tot de introductie van de inmoeden te adstrueren. Ik sluit niet uit
vesteringsrekening, mag hij verwachdat dit zo is, hoewel ik moet zeggen,
ten dat, als deze niet tijdig gereed zou
dat de statistieken, die wij heel nauwzijn door bepaalde omstandigheden,
gezet volgen, dat beeld niet geven. Er
er geen hiaat valt inzake het beleid ter
treedt wel een verontrustende vergrozake van de investeringen.
ting op van werkgelegenheidsprobleDe heer Bakker heeft zoveel gezegd
men, onder meer in de metaal en in
waarmee ik het niet eens ben, dat ik
andere sectoren. In de bouw gaat de
blij ben dat ik iets kan melden waarontwikkeling, voor wat de werkloosmee ik het wel eens ben. Dat betreft de
heid betreft, duidelijk in een wat gunaandacht voor wat hij noemde het mostiger richting. Het laat zich nog niet
dale bedrijf. Ik heb daarmee geen enhelemaal analyseren, of dat alleen zit in
kele moeite. Het is nu niet het mode hoeveelheden bouw die worden
ment, met hem een analyse te maken
gerealiseerd of dat misschien toch ook
van de verschillende bedrijfsgroottes.
de aanbodkant van de factor arbeid in
Als hij nadrukkelijk aandacht vraagt
de bouwsector geleidelijk aan ook een
voor het modale bedrijf moet ik zegrol speelt. Bij gelegenheid wil ik dit
gen dat ik het een zeer relevant punt
punt nog graag eens met de geachte
vind.
afgevaardigde uitdiepen.
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groei in een geïndiceerde grootte die
er uitrolt - niet als doelstelling - in de
orde van grootte van 33/4%. Dat mag
men natuurlijk niet op een kwart procent binden.

toekomst kijk, maar naar de situatie
van vandaag, dan nodig ik u uit om bij
voorbeeld morgen naar Rijnmond te
gaan om de situatie met die van enkele
jaren geleden te vergelijken. Dan zal
men - het is niet mijn ambtsterrein,
De heer Jansen (PPR): Dat had ik ook
maar daarom zeg ik het met een zekere
zeer goed begrepen. Daarom heb ik
vrijmoedigheid - zien, dat de beleidsook in mijn betoog over de soort
aanpak, die is gekozen - ik denk aan
groei en over de richting daarvan - de
het begrip 'saneringsgebied' en alles,
Minister heeft het over gerichte groei,
wat daarachter zit - wel degelijk tot remaar dan moet men natuurlijk nog
De heer Van Dis (SGP): Diegedachtensultaten leidt. Ik kan meer van dergelijeven erover praten hoe men dat doet en
wisseling is afgesloten.
ke voorbeelden noemen. Ik meen dat
hoe zwaar men de criteria laat wegen de stelling wat foutief is - ik beluister
Minister Lubbers: Ik neem aan dat u
de relatie met het inkomensbeleid gedie ook wat bij de heer Van der Lek gisteren ongetwijfeld bij het debat
legd, waarin ik weer dat afwentelingsals men wil aangeven, dat op het
over de Oosterschelde bent geweest.
verschijnsel constateer. Als ik sprak
ogenblik de elementen van sturing geover groei uit onmacht, dan heb ik daarDe heer Van Dis (SGP): Ik moest erheel afwezig zijn. Wij discussiëren echmee
bedoeld
dat
ik
groei,
omdat
men
gens anderszijn.
ter over de vraag, of die elementen
de afwenteling niet in de hand kan krijtoereikend zijn. Hierover wil ik twee afMinister Lubbers: Dat is nu het geval
gen, iets vind, waaraan wij hoognodig
sluitende opmerkingen maken.
met de Minister van Verkeer en Wateriets moeten gaan doen.
De eerste is, dat de heer Jansen
staat, maar er komt ongetwijfeld een
Minister Lubbers: Akkoord. Daarover
heeft gezegd, dat de groei leidt tot de
gelegenheid dat u elkaar weer in de
ging natuurlijk de motie die mijn collenoodzaak om andere institutionele
ogen kunt zien.
ga van Sociale Zaken heeft behandeld.
voorzieningen te treffen. Wij komen er
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot
Dit brengt mij als vanzelf naar mijn
niet meer helemaal uit met het instrude opmerkingen van de geachte afgetweede notitie. Naar mijn oordeel ligt
mentarium dat wij nu hebben. Ik ben
vaardigde de heer Jansen. Wie streeft
er een duidelijke relatie tussen het
het daarmee van harte eens. Daarin zit
naar een gezonde economie in de zin
groeivraagstuk en het vraagstuk van
' m nu juist het onderscheid met de opvan volledige werkgelegenheid en rede consumptie. Het consumptiegevatting van de heer Van Aardenne, die
delijk stabiele prijzen, zal zich moeten
heeft gezegd, dat wij op dat terrein
verdiepen in de werking van ons econo- drag van de individuen en de verschilniets meer behoeven te doen, dat onze
misch stelsel. Ik hoop dat de geachte af- len in consumptie bestaan. Daaraan
doen wij wel wat via de inkomenspoliinstrumenten op dat gebied toereigevaardigde dit met mij eens kan zijn,
tiek - nivellering - en ook via het budkend zijn. Waar had mijn kritiek van
want dat is een citaat dat ik licht uit een
get, waar wij een verschuiving beogen
gisteren nu betrekking op? Zij had niet
werkje van de ordeningseconoom, de
van de particuliere naar de collectieve
betrekking op de richting, die de heer
heer De Gaay Fortman.
sector. Daardoor slagen wij erin een
Jansen wil inslaan, ook niet in de 'poliBij de uiteenzettingen van de heer
richting te geven aan de consumptieve
tieke idealen', die hij voorstaat, maar
Jansen mag ik de volgende aantekemogelijkheden, die overheidsbesteop datgene, waarom het in dit debat
ningen maken. Gisteren was er even
dingen ook zijn. Zij leveren in mindere
gaat, namelijk, dat de Regering is gewat misverstand, omdat de geachte afmate het spanningseffect op van een
houden om een operationeel beleid te
gevaardigde zou hebben gepleit voor
escalatie van consumptie, juist door
formuleren, waarin die elementen zo
een nul-groei. Hij heeft dat vandaag bij
de verschillen die er zijn tussen congoed mogelijk kunnen zijn opgenointerruptie gecorrigeerd. Hij pleit dus
sumptiemogelijkheden in de particumen; het moet echter wel een samenvoor een goed gerichte groei. Daarliere sfeer.
hangend, consistent, operationeel beover behoeft tussen ons geen discusleid zijn. Als men zich teleurgesteld beDe geachte afgevaardigde zal het
sie te zijn. Sterker nog: groei is naar
toont omdat men daarin bepaalde dinmet mij eens zijn dat aan die intenties
mijn oordeel geen doelstelling op zich
gen te weinig terugvindt in de zin van
grenzen zijn gesteld, liggend op het
zelf. Hij is wel nadrukkelijk uitkomst en
de politieke doelstellingen, meen ik,
punt van de afwenteling. Overschrijvoorwaarde van andere doelstellingen
dat men zich uiterste moeite moet geding van die grenzen levert alleen
op de middellange termijn, waarover
troosten o m daarvoor in de plaats een
maar meer inflatie en extra werklooswij nu spreken. Ik hoop dat het niet te
concreet, samenhangend alternatief te
heid op. Het is natuurlijk ook onze vercryptisch klinkt: uitkomst en voorstellen, dat betere uitkomsten opleantwoordelijkheid om dat te voorkowaarde; uitkomst in de zin dat bij een
vert. Op dat punt verschilde ik gisteren
men.
goed gericht selectief beleid er altijd
van mening met de heer Jansen; daarWat de richtinggeving betreft, wijs ik
naar mijn oordeel enige groei opover moest ik hem in het belang van
er nadrukkelijk op, dat deze in de structreedt, alleen al door de wijze waarop
de zaak wat hard vallen.
tuurnota alleen is uitgewerkt voor de
wij de produktie meten. Met voorwaarDe heer Jansen (PPR): Ik denk, dat wij
produktiekant. Wij hebben ons die bede bedoel ik dat wij in het kader van de
elkaar hierover nog wel vaker zullen
perking opgelegd. Ik merk nadrukkelijk
gevaren van inflatie en afwentelingslastig vallen. Ik zal de Minister een conop, dat er natuurlijk ook aan de conprocessen een bepaalde m i n i m u m crete vraag stellen. Ik heb zijn uiteensumptiekant een heel vraagstuk ligt.
groei nodig hebben.
zetting over het beleid gevolgd. Moet
Binnen de beperking tot de produktieIk voeg hieraan toe dat in de strucik daaruit begrijpen, dat hij bij voorkant
houd
ik
staande,
dat
de
bestaande
tuurnota met even zoveel woorden
beeld van de vestiging van een elecinstrumenten, die nader zijn uiteenstaat, dat op langere termijn de discustrolysebedrijf - electrolyse van zout of
gezet
plus
de
nieuwe
instrumenten
sie over de groeiproblematiek bepaald
aluminiumbereiding - in het Sloegeeen aanzienlijke mate van richtinggeniet is afgesloten. Op het ogenblik leide
bied zal zeggen, dat zo'n vestiging niet
ving betekenen in onze volkshuishoude uitkomst en de voorwaarde tot een
ding. Zelfs als ik nu nog niet naar de

Ik ben de geachte afgevaardigde de
heer Van Dis dankbaar voor het teken,
waarin hij zijn betoog wilde stellen. Ik
zou hem willen vragen, of hij het goedvindt dat zijn vragen met betrekking
tot de Oosterschelde eens aan de orde
komen in de eerstvolgende gedachtenwisseling met de Minister van Verkeer en Waterstaat.
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klopt met het facetten beleid, zoals hij
zich dat voorstelt?
Minister Lubbers: Er is een ruime
kans, dat ik dat zou zeggen, ja, dat ik
zou zeggen, dat je moeite zou moeten
doen om zo'n vestiging op een andere
plaats en misschien wel in een ander
land zelfs te realiseren. De vraag komt
nu aan de orde, of wij dat met ons
systeem op een toereikende wijze kunnen bereiken. De vraag, die de heer
Jansen stelt, is natuurlijklijk heel interessant, maar veel interessanter is de
vraag, hoe wij een voldoende werkgelegenheid bereiken bij het kiezen van
de selectieve uitgangspunten. Ik hoop,
dat u dit standpunt kunt delen.
De heer Jansen (PPR): De Minister kan
mij toch niet verwijten, dat wij ook in
dit debat daarvoor niet een aantal suggesties hebben aangedragen!
Minister Lubbers: Goed, als wij dat
doel dan maar centraal voor ogen nouden, dan hebben wij naar ik meen al
iets gewonnen.
De heer Van der Lek heeft een aantal
opmerkingen in dezelfde richting gemaakt, waarop ik niet afzonderlijk
meer zal ingaan. De heer Honig van
den Bossche zal ik nog wel beantwoorden. Hij heeft een tirade gehouden aan
het adres van de Regering, aan mij in
het bijzonder, op het punt van de
kwestie van de overheidstarieven. Hij
heeft op dat punt een vraag gesteld,
waarop hij nog geen antwoord heeft
gehad. Ik zal hem daarop thans graag
antwoorden. Ik meen, dat er in bepaalde gevallen grote, misschien soms wel
te grote stijgingen van overheidstarieven zijn opgetreden. U moet zich echter realiseren dat het gemiddelde van
de stijging van tarieven in de overheidssfeer zeker niet hoger ligt dan
datgene, wat in de particuliere sector
plaatsvindt. Dat neemt niet w e g , dat
de overheid natuurlijk een heel speciale verantwoordelijkheid heeft zeker
in een tijd, waarin men pretendeert
iets te doen aan inflatiebestrijding kan
niet genoeg worden gemaand om ter
zake nog diligentertezijn. Ook mij bereiken steeds weer voorbeelden die
mij doen denken: Ja, er ligt een aparte
verantwoordelijkheid o m die inflatie
binnen aanvaardbare grenzen te houden.
De heer Honig Van den Bossche (BP):
Ik wil nog even terugkomen op dat
specifieke geval, dat ik hier voorlegde
aan Minister Boersma, die dat naar u
heeft overgeheveld. Vindt daarbij geen
ruggespraak plaats? U weet toch van
tevoren wat hier uit komt? Als een
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man zoveel netto in zijn vingers krijgt,
moet de overheid toch van tevoren
stellen, dat een prijsverhoging van
40% niet kan worden doorgezet? Er is
uitdrukkelijk vastgesteld, dat de prijsverhogingen, niet vanuit het bedrijfsleven zijn gekomen, maar juist door
overheidsbeslissingen zijn veroorzaakt.
Minister Lubbers: Dat laatste is een
misvatting. Wat het eerste betreft, w i l
ik mij graag in dat bijzondere geval
verdiepen. Daarbij op zichzelf aannemend, dat ik niet uitsluit dat de hoeveelheid die wordt verbruikt misschien
ook aanleiding is geweest om in een
hogere tariefsklasse aangeslagen te
worden. Weet de geachte afgevaardigde zeker dat dit niet het geval is?
De heer Honig van den Bossche (BP):
Dit was een verhoging vooreen geheel huizenblok.
Minister Lubbers: Dat is aanleiding genoeg o m mijzelf daarin eens te verdiepen.
Ik kom aan het andere punt van het
klimaat van de Nederlandse economie, dat de heer Duisenberg nog even
terecht naar de Minister van Economische Zaken heeft geschoven, zeker
waar dit door de heer Honig van den
Bossche met de Amerikaanse kamer
van koophandel in verband werd gebracht. Hij heeft kennelijk gevolgd, dat
ik daar geweest ben. Hij zal misschien
ook gelezen hebben het interview wat
de heer Pidiero, voorzitter van de
Amerikaanse kamer van koophandel
in Nederland - en eigenlijk in heel
West-Europa - in de NRC heeft afgegeven. Het zal hem dan opgevallen zijn,
dat deze meende dat de totaalbalans
toch duidelijk voor Nederland een positief beeld opleverde,
De heer Honig van den Bossche (BP):
Dacht u nu werkelijk dat deze man, die
een bijzonder goed zakenman is, aan u
het achterste van zijn tong liet zien? Ik
kan u dan wel vertellen dat mij bekend
is dat een heel groot bedrijf (een laboratorium) dat het plan had, zich in Nederland te vestigen onlangs in Frankrijk zijn zetel gekozen heeft. Het is mij
bekend, omdat ik in deze branche zit,
dat het om deze immateriële zaken is gebeurd.
Minister Lubbers: Ik ben het wel met
de geachte afgevaardigde eens - ik
heb dat ook wel eens in ander verband
gezegd - dat het bij nieuwe wetgeving
in Nederland alleszins zinvol is, de inhoud en de bedoelingen van deze wetgeving helderte maken, met name
voor de buitenlanders.
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De heer Honig van den Bossche (BP):
Dat is niet altijd zo.
Minister Lubbers: Neen, zij zijn niet altijd helder. Ik heb dat zelf ook in Amerika kunnen vaststellen.
De heer Honig van den Bossche (BP):

Ha, ha, ha.
Minister Lubbers: Verwacht u nu een
serieus antwoord of niet?
De heer Honig van den Bossche (BP):
Jazeker.
Minister Lubbers: Als u zich wentelt in
uw eigen plezier, hebt u amper gelegenheid om te luisteren.
Mijnheer de Voorzitter. Afsluitend
op dit punt wil ik het volgende zeggen. Wij krijgen nu een nieuwe vorm
van overwinstdeling (de vermogensaanwasdeling). Het is heel duidelijk
dat men - ik heb dat zelf kunnen constateren - zich in Amerika afvraagt, of
dat iets te maken heeft met andere
zeggenschapsverhoudingen. Dan is
het goed o m u i t t e leggen dat het alles
te maken heeft met inkomens- en verdelingspolitieke opvattingen, die wij
hebben, maar dat dit punt niets te maken heeft met zeggenschapsverhoudingen. Dat is dan in tegenstelling met
bij voorbeeld de wijziging van de Wet
op de ondernemingsraden, die weer
alles te maken heeft met de wijziging
van de zeggenschapsverhoudingen.
Dat kan men dan in alle nuchterheid
uiteenzetten. Mijn ervaring is dat alles
bij elkaar die postieve balans wel degelijk aanwezig kan blijven. Ik neem
ook aan dat de geachte afgevaardigde
de heer Honig van den Bossche in zijn
veelvuldige contacten met buitenlanders dat positieve beeld verder zal willen onderstrepen.
De vergadering wordt te 01.45 uur geschorst en te 02.45 uur hervat.
De Voorzitter: Mij is gebleken dat er
behoefte bestaat aan een derde termijn. Ik stel voor, daartoe de gelegenheid te geven.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb het woord gevraagd
om een verduidelijking aan te brengen
in mijn motie om ieder mogelijk misverstand eruit weg te nemen. Uit hetgeen ik in mijn betoog naar voren heb
gebracht, zal wel duidelijk zijn wat ik
heb bedoeld. De wijziging is aangebracht in het dictum. Het woord 'begrotingstekort- moet worden vervangen door de woorden: financieringstekort van de gehele overheid...
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De Voorzitter: Het lid Van Dis heeft
zijn motie (13 951, nr. 19) in die zin gewijzigd dat het slot daarvan thans
luidt:
'nodigt de Regering uit bij de uitwerking van de voorgenomen beleidsorrv
buigingen ernstig te streven het structurele financieringstekort van de gehele overheid in 1980 niet groter te doen
zijn dan 4 % van het nationale inkomen.'.

D
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! Het is een- en andermaal in dit debat duidelijk geworden dat wij bereid zijn mee garant te
staan voor het slagen van de 1 %-operatie. Voor het terrein van de sociale
voorzieningen betekende dit dat wij de
voor de verschillende onderdelen opgevoerde bedragen wilden aanvaarden, zij het onder de aantekening dat
voor zover het nog studies betrof wij
graag de ruimte wilden hebben voor
onderlinge verschuivingen in die bedragen. Voor zover wij moeite hadden
met de concrete voorstellen, hebben
wij getracht een aantal alternatieven
aan te dragen. Het heeft ons verheugd
gestemd dat de Minister bereid was
aan onze voorstellen op het punt van
het al of niet kostwinnerschap en de
WAO-operatie in vergaande mate tegemoet te komen. Helaas zijn wij er
met betrekking tot de kinderbijslagproblematiek - zoals de Minister heeft begrepen voor ons een erg aangelegen
zaak - er niet op dezelfde wijze uitgekomen. In dat licht wil ik nu alleen zeggen dat de fracties van het CDA dientengevolge een voorbehoud moeten
maken voor de wetsontwerpen die
naar aanleiding van het uitte brengen
SER-advies gericht op de periode na
1977 bij de Kamer zullen komen, maar
alleen in die zin dat zij zich het recht
voorbehouden daarin wijzigingen aan
te brengen. Een gedeelte van onze
fracties maakt bovendien eenzelfde
voorbehoud ten aanzien van de plannen 1977, aangezien hun bereidheid
om aan de eerste fase, de operatie
1977, mee te werken moest worden
gezien in een duidelijke samenhang
met de uitwerking voor de latere fase.
Om zo dicht mogelijk bij elkaarte blijven, dat wil zeggen, bij het kabinet, willen wij er nog aan toevoegen: tenzij
alsnog in de komende periode een bevredigende tegemoetkoming zal kunnen worden bereikt.
De heer Dolman (PvdA): Mag ik vragen w a t , of wie met 'dat deel van de
christen-democratische fracties' wordt
bedoeld?

Tweede Kamer
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Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik heb
dat bedoeld zoals ik het heb gezegd:
een gedeelte van de CDA-fracties.
De heer Dolman (PvdA): Dat blijkt dus
te zijner tijd. Het is jammer dat het op
het ogenblik niet in openheid blijkt.
De heer Aantjes (ARP): Geduld is een
van de belangrijkste politieke deugden.

D
Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Van Leeuwen is begonnen met bij herhaling vast te stellen en ik doe dat nu van mijn kant met
haar, dat haar bijdrage aan dit debat
duidelijk heeft gemaakt dat zij, sprekende namens de verenigde fracties
van KVP, ARP en CHU, als uitgangspunt heeft gekozen en blijft kiezen,
het slagen van de 1%-operatie. In dat
verband heeft zij gememoreerd dat zowel het uitgangspunt als de bedragen die wij hebben opgevoerd, worden aanvaard, zij het - dat geldt natuurlijk ook voor ons, omdat wij ook
zeggen dat nadere studie nader inzicht
kan opleveren - dat hier en daar bijstellingen en onderlinge verschuivingen kunnen worden aangebracht. Het
zou ook een slechte zaak zijn wanneer
in het verkeertussen Regering en Kamer ook dat zelfs zou moeten worden
buitengesloten. Ik meen dat wij in het
gemeen overleg ten aanzien van de
twee onderwerpen, door haar zoeven
genoemd, - de wet arbeidsongeschiktheid en het probleem van het kostwinnerschap - een vruchtbaar debat hebben gehad, zij het dat ook voor ons natuurlijk nog de bespreking die wij hier
hebben gehad verder operationeel
moet worden gemaakt in de geest van
deze beraadslaging.
Het spijt mij daarom in bijzondere
mate - ik wil dat niet verhelen - dat
eenzelfde resultaat niet bereikt is kunnen worden wat een zeer belangrijk
onderdeel van de 1%-operatie betreft,
namelijk de gecombineerde operatie
kinderaftrek-kinderbijslag. Ik wil het
niet dramatiseren. Ik begrijp zeer wel de achterliggende jaren hebben dat
ook duidelijk gemaakt - dat het voor
bepaalde partijen en groeperingen in
het volk een zeer aangelegen zaak is
geweest of dit wel goed wordt uitgewerkt. Dat geldt zeker wanneer wij komen met plannen die een nogal duidelijke wijziging in de tot nu toe gevolgde
praktijk met zich brengen. Ik heb geprobeerd om daaraan, met behoud
van onze globale uitgangspunten, zoveel mogelijk tegemoet te komen. Ik
wil dit debat niet verder rekken. Het is
mij niet helemaal duidelijk geworden
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wat precies de strekking van de mededeling is, zeker niet in kwantitatieve
zin. Ik ga ervan uit dat wij verder kunnen opereren op de basis van de door
ons aangegeven hoofdlijnen en dat wij
derhalve thans in de situatie verkeren
waarin wij moeten afwachten of de op
en vanuit die basis uitgewerkte verdere plannen ook acceptabel zullen worden bevonden. Ik wijs er evenwel op los van de mate van exactheid van de
door ons aangegeven bedragen, ook
ten aanzien van dit punt - dat het wel
een zeer substantieel onderdeel uitmaakt van hetgeen niet in de laatste
plaats - dit is voor mijn doen een understatement - door het CDA bij herhaling vanaf oktober is verlangd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat
ook in de komende tijd zal blijken dat,
als dat onderdeel niet ontvankelijk zou
zijn, daarmede een belangrijke bres
zou worden geslagen in de totale o m buigingsvoorstellen, zoals die thans
op tafel liggen. Ik wil daarop echter
niette veel vooruitlopen. Ik begrijp dat
ik op het voorstel, dat ik heb gedaan,
geen antwoord krijg, althans in die zin
dat ik daaruit mag afleiden dat er geen
behoefte bestaat aan de studie, waarvan ik heb gezegd dat wij daarbij zo
veel mogelijk rekening zullen houden
met hier duidelijk gebleken opvattingen. Ik heb begrip voor die opvattingen. Ik ben er natuurlijk ook niet van
ondersteboven; zij zijn niet plotseling
vandaag voor het eerst bekend. In de
lange traditie van de kinderbijslag is
dat regelmatig het geval geweest en
daarom heb ik ook geprobeerd o m ,
zonder ons uitgangspunt geweld aan
te doen, daaraan tegemoet te komen.
Ik begrijp dat voor die suggestie geen
interesse bestaat. Ik ben en blijf te allen tijde bereid om langs die weg toegankelijkerte maken datgene, wat in
dit voorstel in het bijzonder aan de orde is om op die wijze, beter wellicht
dan mogelijk was in dit debat, waarin
zoveel aan de orde is geweest, met gerechtvaardigde verlangens van een
deel van de Kamer rekening te kunnen
houden. Misschien kan ik daarop nog
een antwoord krijgen.

D
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk dat,
als de Minister mij twee concrete vragen stelt, hij daarop antwoord krijgt.
De eerste vraag ging over het slaan
van een bres. Wij slaan geen bres in
datgene, wat het kabinet heeft voorgesteld. Dat betekent dus dat wij op con-
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Van Leeuwen
structieve wijze blijven meedenken,
hoe wij binnen de kinderbijslagoperatie in samenhang met de kostenwinnersstudie uit de moeilijkheden kunnen komen. Als de Minister verder een
antwoord vraagt op de suggestie, die
hij heeft gedaan, dan heeft hij wel gelijk als hij zegt dat ik aan het voorbehoud van een deel van de fractie voor
1977 heb toegevoegd: tenzij er nog
een bepaalde mate van tegemoetkoming komt, die ons er overheen kan
helpen. Ik stel mij voor, dat ik de Minister later nog mededeel, of wij in een later stadium behoefte hebben , aan een
bespreking over de studie in de commissie. Ik wil eerst eens rustig denken
over alternatieven en ook over allerlei
sommetjes. Ik kom er nog graag bij de
Minister op terug, maar ik meen dat
het allerbelangrijkste is, dat wij nogmaals hebben gezegd dat wij geen
bres zullen slaan.

D
Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Ter afronding stel ik vast, dat deze mededeling natuurlijk van uitermate groot belang is. Zij wordt als zodanig ook door mij gewaardeerd. Wij zullen dan moeten zien op grond van welke andere benadering de verenigde
fracties in het CDA daaraan inhoud
willen geven. Daarover zullen wij dan
verder moeten praten. Ik begrijp dat ik
er voorlopig niet op hoef te rekenen en als het anders wordt, dan verneem
ik dat wel op mijn vakantie-adres of elders - dat er een mondeling overleg
zal zijn over de inhoud van die studie,
voordat deze voor advies aan de SER
wordt voorgelegd.

D
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Als ik de reactie van mev r o u w V a n Leeuwen goed heb begrepen, dan stelt zij toch dat zij met de kinderbijslag- en aftrekplannen voor 1977
niet meer akkoord kan gaan op dit moment, althans niet zij, maar een deel
van de confessionele fracties. Ik wil
graag van haar horen wat het betekent, dat zij dan 'toch geen bres slaat
in de plannen van het kabinet'. Als zij
meent, dat het nodig is dat overwogen
wordt of men de plannen van het kabinet dan wel alternatieven in studie
moet nemen, dan betekent dat wel dat
datgene wat het kabinet nu voor 1977
heeft voorgesteld, geen doorgang kan
vinden.

weet ook heel goed hoe ingewikkeld
deze problematiek is. Ik meen, dat ik
dat heel nauwkeurig heb geformuleerd, met de slotzin van mijn interventie waaruit onze grote bereidheid
tot medewerking tot uitdrukking
kwam. Wij allen hebben geconcludeerd, ook de Minister, dat het bij deze
problematiek uitermate moeilijk is o m
alle consequenties te overzien. Eerlijkheidshalve zeg ik, dat ik dat voorbehoud voor een deel van de fracties heb
gemaakt. Wij gaan echter door met de
studie en met het overleg. Dat betekent helemaal nog niet, dat er een bres
geslagen wordt in 1977. Naar onze
overtuiging kan dat nog wel op een andere manier worden opgelost.
De heer Rietkerk (VVD): Bent u dan
wel akkoord met de plannen van het
kabinet voor 1977 of niet? Dat mogen
wij toch van u vragen?
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): U kunt
blijkbaar niet kwantificeren dat een
groot gedeelte van onze fracties met
de plannen voor 1977 wel akkoord
gaat.
De heer Wiegel (VVD): Wat is een
groot gedeelte?
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Tel
maar!
De heer Wiegel (VVD): Tel uit je winst!
De beraadslaging wordt gesloten.
De verdere behandeling van de nota's
wordt geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de Raming der voor
de Tweede Kamer in 1977 benodigde
uitgaven (13 949).
Hierbij zijn tevens aan de orde:
de motie-Evenhuis c.s. over het niet
aanstellen van een plaatsvervangend
Directeur der Diensten (13949, nr. 15);
de motie-Verwoert c.s. over de wachtkamer voor bezoekers (13 949, nr. 16);
de motie-Evenhuis c.s. om de aanstelling van vier PARAC-functionarissen achterwege te laten (13 949, nr.
17).
De artikelen 5 t/m 8 worden zonder
stemming aangenomen.

D

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de
overneming door het Presidium van
het amendement-Evenhuis c.s. (stuk
nr. 10) wordt zonder stemming aangenomen.

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! De heer Rietkerk

Artikel 10 wordt zonder stemming aangenomen.

Tweede Kamer
24juni 1976
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Het amendement-Van Zeil c.s. (stuk nr.
14) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de BP, de ARP (met uitzondering van de leden Scholten, Beinema,
Beumer, Veerman en Van Dam), de
CHU (met uitzondering van de leden
Van Leijenhorst en Kruisinga), DS'70
alsmede de leden Krosse, Hermes, Andriessen, Hermsen en Notenboom tegen dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr.
12) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de BP, alsmede de leden
Krosse, Notenboom, Hermsen en Van
Dam tegen dit amendement hebben
gestemd.
Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr.
13) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR en de PSP, alsmede de leden Huijsen, Beuker en
Nooteboom vóór dit amendement
hebben gestemd.
Ik deel nog aan de Kamer mee, dat
de heren Dankert en De Koster in verband met internationale verplichtingen, en mevrouw Barendregt
en de heer Roolvink de vergadering
hebben moeten verlaten.
Het amendement-Scholten c.s. (stuk
nr. 9) wordt met 79 tegen 58 stemmen
aangenomen.
Vóór hebben gestemd de leden Du
Chatinier, Coppes, P.A.M. Cornelissen,
Van der Doef, Dolman, Drenth, Van EIsen, Epema-Brugman, Franssen, De
Gaaij Fortman, Gardeniers-Berendsen,
Giebels, Groensmit-van der Kallen,
Van der Gun, Haas-Berger, Hartmeijer,
Van Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, Van der Hek, Van Houwelingen, Huijsen, Imkamp, Jansen, Janssen, Kleisterlee, Knot, Kolthoff, Kombrink, Koningh, Konings, Kosto, Kruisinga, Van Kuijen, De Kwaadsteniet,
Laban, Lamberts, Langedijk-de Jong,
Van der Lek, Van Leijenhorst, LückersBergmans, Van Mierlo, Molleman,
Mommersteeg, Nooteboom, Nypels,
Van Ooijen, Patijn, Poppe, Rienks,
Roels, Roethof, Salomons, Scholten,
Van der Spek, Spinks, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, Tuinenburg, Veerman, Verbrugh, Voogd, Voortman, De
Vries, Waltmans, Weijers, Wierenga,
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Van Winkel, Worrell, Van Zeil, Albers,
Ter Beek, Beekmans, Beinema, Beuker, Beumer, De Boer, De Boois en de
Voorzitter.
Tegen hebben gestemd de leden
G.M.P. Cornelissen, Van Dam, Dees,
Van Dis, Dragstra, Drees, Van Dijk,
Evenhuis, Geurtsen, Ginjaar-Maas,
Hermes, Hermsen, Honig van den Bossche, Hutschemaekers, Joekes, Kappeyne van de Coppello, Keja, Koekoek,
Koning, De Koning (ARP), De Koning
(BP), Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Van
Leeuwen, Van der Mei, Meis, Notenboom, Peijnenburg, Ploeg, Portheine,
Rietkerk, Van Rossum, Van der Sanden, Schakel, Scherpenhuizen, Van het
Schip, Smit-Kroes, Staneke, Tilanus,
Tolman, Tuijnman, Veder-Smit, Van
Veenendaal-van Meggelen, Verwoert,
Waalkens, Wiegel, Wisselink, Ter
Woorst, Aantjes, Van Aardenne, Aarts,
Abma, Van Amelsvoort, Andriessen,
Bakker, De Beer, Berkhouwer en Bremen.
Artikel 11, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementVan Zeil c.s. (stuk nr. 14), het amendement-Poppe c.s. (stuk nr. 12) en het
amendement-Scholten c.s. (stuk nr. 9)
wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 12 tot en met 19, 19a en 20
tot en met 23 worden zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor nu eerst te
stemmen over de moties, daar aanneming van moties gevolgen voor de Raming kan hebben.
.Daartoe wordt besloten.
De motie-Evenhuis c.s. (13 949, nr. 15)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de BP, de ARP (met uitzondering van de leden Schakel, Van Dam,
Kraaijeveld-Wouters, Van Houwelingen, Van Leeuwen, De Koning, Aantjes
en Veerman), de SGP, de PvdA, de
PSP, de PPR, de CPN en D'66, alsmede
de leden Aarts, Notenboom, Hutschemaekers, Du Chatinier, Van Eisen, Van
Amelsvoort, Lückers-Bergmans, Ter
Woorst en Huijsen vóór deze motie
hebben gestemd.
De motie-Verwoert c.s. (13 949, nr. 16)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
DS'70, de PPR en de BP, alsmede het
lid Nooteboom vóór deze motie hebben gestemd.

Tweede Kamer
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De motie-Evenhuis c.s. (13 949, nr. 17)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de BP, de SGP, het GPV, de
PSP en de CPN vóór deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor de Raming der voor de
Tweede Kamer in 1977 benodigde uitgaven (13 949) met inachtneming van
een aan te brengen wijziging in de Bijlage betreffende de personeelsformatie, zonder stemming aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de BP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen
te worden tegen de Raming te hebben
gestemd.

Aan de orde is de stemming over de
motie-Van Zeil c.s. om medewerking
te onthouden aan verplaatsing van de
Nederlandse Herstructurerings Maatschappij (NEHEM) (13 967, nr. 1).
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
Minister Lubbers.

D
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Ik reageerde zo traag omdat mijn
collega van Financiën en ik iets belangrijks aan het bespreken waren!
Bij alles wat wij vandaag hebben
meegemaakt, heeft de geachte afgevaardigde de heer Van Zeil medegedeeld dat er beraad bij de NEHEM is
geweest. Op basis hiervan is hier van
gedachten gewisseld. Ik heb die gedachtenwisseling rustig laten bezinken. Gehoord de opvattingen van de
onderscheiden woordvoerders over
deze aangelegenheid en ervan uitgaandedat mijn opvatting terzake bij
hen genoegzaam bekend is, stel ik mij
het volgende voor.
De raad van toezicht van de NEHEM
die natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, w i l ik vragen o m zich gehoord dit debat opnieuw te buigen
over de vestigingsplaatsproblematiek
in het licht van, zoals het in de motie
heet, het optimaal functioneren van de
NEHEM. Als de raad van toezicht daartoe bereid is, hoop ik dat de daarin
aanwezige groeperingen (voorzitter,
werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) gezamenlijk proberen tot
een eensgezind standpunt te komen,
terwijl het mij juist lijkt dat in deze bijzondere situatie zich de vertegenwoordigers van de Overheid afzijdig hou-
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den bij die definitieve standpuntbepaling. Naar mijn oordeel dient eveneens
buiten de afweging worden gehouden
wat hier is aangeduid als de compensatieproblematiek. Het gaat dan inderdaad o m de beantwoording van de
vraag, of naar het oordeel van die,
naar ik hoop, eensgezinde raad van
toezicht vestiging in 's-Gravenhage of
directe omgeving noodzakelijk is.
Ik stel mij vervolgens voor o m in het
voorkomende geval een bewilliging in
een statutenwijziging zeker niet te effectueren alvorens nader overleg met
de Kamer te voeren zo die dit wenst.
Heel simpel uitgedrukt: Dus geen onverhoedse actie tijdens het reces.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben gaarne tot het volgen van deze procedure
bereid ervan uitgaande dat de indieners van de motie en ik zelf in hoge
mate ons eindoordeel zullen laten bepalen door het resultaat van dat nader
te voeren beraad.

D
De heer Van Zeil (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Gegeven deze verklaring
van de Ministervan Economische Zaken stel ik prijs op aanhouding van de
stemming van deze motie.
De Voorzitter: Ik stel voor, de motieVan Zeil c.s. (13 967, nr. 1) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
Nota over het te voeren beleid ter
zake van de collectieve voorzieningen
en de werkgelegenheid (13 951);
Nota over de uitvoering van de rijksbegroting 1976 (Voorjaarsnota)
(13 959); en de daarbij ingediende moties.
De motie-Van Aardenne c.s. over de
koppeling van de beleidsvoornemens
op verschillende terreinen en die ter
zake van de collectieve voorzieningen
(13 951, nr. 5) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de BP, de SGP, het GPV en
DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Van Aardenne c.s. over uitbreiding van de voorgestelde beleidsombuigingen bij het opstellen van de
begroting 1977 en de meerjarenraming (13 951, nr. 6) wordt bijzitten en
opstaan verworpen.

4986

Voorzitter
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de BP, de SGP, het GPV en
DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Bakker c.s. over handhaving
van de koopkracht door andere maatregelen dan door de Regering voorgesteld (13 951, nr. 7) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN en de PSP vóór deze motie
hebben gestemd.
De motie-Verbrugh c.s. over het nemen van maatregelen ter vermijding
van devaluatie (13 951, nr. 8) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de
PSP, de KVP, de CHU en de ARP, alsmede de leden Smit-Kroes en Huijsen
tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Drees c.s. over financiële
zelfstandigheid van jongeren (13 951,
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
DS'70, de PSP, de CPN, de SGP, het
GPV en de BP, alsmede de leden Van
der Heem-Wagemakersen Nooteboom vóór deze motie hebben gestemd.

dat wij het er over het algemeen mee
eens zijn, dat geen onderscheid naar
geslacht of huwelijkse staat moet worden gemaakt. Het onderscheid naar
geslacht is door de Regering al uitgesloten. Wij vinden dat ook een onderscheid naar huwelijkse staat in de Nederlandse wetgeving moet worden
vermmderd, maar dan in de gehele
wetgeving. Wij vinden dat dit er te zeer
uit is gelicht en wij zullen daarom tegen
deze motie stemmen.
De motie van de heer Jansen, voorkomende op stuk M. 21, bevat verschillende elementen die ons juist voorkomen, vooral de gewenste verbetering
van het inkomensbeleid. Wij hebben
wat de keuze betreft tussen ombuigingen in de collectieve voorzieningen en
de groei van fjet totale vrij besteedbare inkomen ook doen blijken dat de
ombuiging wat minder zou kunnen
zijn, maar niet zoveel minder als bleek
uit het gehele betoog van de heer Jansen. De samenhang met de motie,
voorkomende op stuk nr. 22, waar wij
ons, conform ons stemgedrag in het
najaar, opnieuw tegen zullen uitspreken, noopt ons ertoe, onze stem ook
tegen deze motie u i t t e brengen.

D

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van de Partij van
de Arbeid steunt het regeringsbeleid
en zal zoals ten dele al is gebleken, tegen alle moties stemmen, met één uitzondering namelijk de motie, waarin
om meer informatie wordt gevraagd.
Dat is de motie-Drees-Staneke, op nr.
20.
Wat de motie nr. 10 betreft, merk ik
op, dat daarin staat, dat de voorstellen
van het kabinet vooral de laag betaalde ambtenaren treffen. Wij houden de
Regering aan de mededeling in de nota, dat alle voorstellen zullen worden
getoetst aan inkomens-herverdelende
maatstaven, dus ook deze. Wij hebben
geen wantrouwen in de Regering. Wij
kunnen deze motie derhalve niet steunen.
Wat de motie van de heer Drees en
mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen betreft (stuk nr. 16) merk ik op

De heer Peijnenburg (KVP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil over een enkele
motie iets zeggen. De motie van de
heer Drees op nr. 12 kan eigenlijk als
overbodig worden beschouwd. Dat
zou aanleiding kunnen zijn, ertegen te
stemmen. Niettemin zullen wij in grote
meerderheid tegen dat gedrag ingaan
en voor deze motie stemmen, omdat
het tegenstemmen de indruk zou kunnen wekken, dat het tegendeel waar is,
hetgeen niet zou stroken met de opvattingen, zoals mevrouw Van Leeuwen
die namens ons heeft verwoord.
Het zal duidelijk zijn , dat de motie
op stuk nr. 23 van de heer Nypels ons
zeer aanspreekt. Veel van wat in de
overwegingen en in het dictum is te
vinden, is terug te vinden in het ontwerp-CDA-programma, dat overigens
nog ter discussie is. Op enkele punten
wijkt de motie ervan af. Het resultaat
van de opvattingen, die uit deze interne discussie resulteren zullen wij stellig inbrengen voor een komende periode. Wij kunnen echter niet heen langs
de actuele situatie waaromtrent wij
onze opvattingen hebben verwoord in
een eigen motie. Onder die omstandigheden kiezen wij daarvoor en zullen
wij aan deze motie onze stem onthouden.
Wij zullen ook niet stemmen voor de
motie van de heer Van Dis, omdat wij
in onze eigen motie onze zorgen heb-
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De Voorzitter: Ik geef thans gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

D

ben weergegeven, welke overigens
zijn toegenomen door de wijze waarop
de Ministervan Financiën daarop
heeft gereageerd.

D
De heer Van Aardenne (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mijn sternverklaring tot drie moties beperken
omdat ik meen dat onze stem, wat de
andere moties betreft, voldoende in
het debat tot uitdrukking is gekomen.
Wat de motie-Nypels betreft, menen
ook wij dat een koppeling moet worden aangebracht. Wij zijn voor stabili
satie van de overheidsuitgaven. Wij
menen dat blijkens de considerans
met name de overheid zich toch te
sterk gaat begeven op het terrein van
de sociale partners en dat, wat dit betreft, de motie tot onvoorzienbare consequenties zou kunnen leiden. Wij
kunnen haar dan ook niet steunen.
De motie van de heer Van Dis is ons
in haar strekking buitengewoon sympathiek, maar onze overwegingen, die
hun weerslag hebben gevonden in ons
alternatieve plan, hebben ons tot de
conclusie geleid, dat het acceptabel is
dat het financieringtekort in 1980 nog
niet terug is op 4 % . Zuiver o m die reden zullen wij onze stem aan die motie
van de heer Van Dis moeten onthouden. Ik zeg dit met enige spijt, omdat
het jaartal 1980 er zo duidelijk in staat.
Ten slotte wil ik iets zeggen over de
motie van de heer Van der Mei c.s.
Naar onze mening dient het beleid, zoals dat door het kabinet is voorgesteld,
al in de huidige omstandigheden te
worden bijgesteld en niet alleen als de
groei eventueel zou achterblijven. Wij
achten dat noodzakelijk in het belang
van de bestrijding van de werkloosheid en van de inflatie en wij wensen
geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het beleid van het kabinet,
dat niet in voldoende mate tot bestrijding van de werkloosheid zal bijdragen. Wij verschillen daarin van de in
het CDA samenwerkende partijen, die
deze verantwoordelijkheid kennelijk
wel wensen te nemen en alleen een
uitzondering maken voortegenvallende omstandigheden, waarvan de Regering zelve heeft gezegd dat zij dan
uiteraard - dat kan ook van dit kabinet
worden gezegd - het beleid zal bijstellen.
Uit de woorden van de heer Van der
Mei mocht, toen hij de motie indiende,
wellicht worden opgemaakt dat men
kon lezen dat reeds in 1977 het kabinetsbeleid meer zou moeten worden
bijgesteld. Als dat de bedoeling was
geweest, was mijn motie, voorkomend
op stuk nr. 6, gesteund door de heer

4987

Van Aardenne
Van der Mei c.s. Dat is niet gebeurd, ik
meen mij nu te moeten aansluiten bij
het oordeel van het kabinet, dat deze
motie overbodig is, naar de letter gelezen: bijstelling in geval van volstrekte
wijziging van omstandigheden. Overbodige moties - ik herhaal de woorden
van collega De Boer in juni 1975 hier
g e u i t - steunen wij niet.

D
De heer Nooteboom: Mijnheer de
Voorzitter! De motie, voorkomende op
stuk nr. 10, bevat vele sympathieke
elementen, maar zal mijn steun niet
krijgen, omdat de overwegingen half
onjuist zijn, want de ambtelijke pensioenregeling berust essentieel ook op
overheveling van inkomens van laagnaar hoogbetaalden.
Ik zal voor de motie, voorkomende
op stuk nr. 12, stemmen, hoewel niet
elke variatie in het uitgavenpatroon als
gevolg van gezinsomstandigheden die
in beginsel draagkrachtbeïnvloedend
zijn behoeft te leiden tot aftrekregelingen.
Tegen de motie, voorkomende op
stuk nr. 15, zal ik stemmen op meer
gronden dan die welke door de heer
Dolman zijn genoemd, omdat mijn
vertrouwen in de onuitputtelijke en gegarandeerde wijsheid van de Staat
minder groot is dan dat der indieners.
Ik zal tegen de motie stemmen, die
voorkomt op nr. 21, omdat de overwegingen ten onrechte suggereren dat er
slechts een keuze is tussen collectieve
voorzieningen en vrij besteedbaar persoonlijk inkomen, terwijl er een derde
alternatief is, namelijk het persoonlijk
inkomen dat niet valt onder het begrip
vrij besteedbaar inkomen.
Ik zal voor de motie, voorkomende
op stuk nr. 23, stemmen, omdat het
betoog van de heer Nypels overeenkomstig mijn verwachting in een zodanige mate mede mijn opvatting vertegenwoordigde dat dit de hoofdreden
was voor mij om aan dit debat als luisteraar en niet als geluidproducent deel
te nemen.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zullen onze stem geven
aan twee moties, voorkomende op de
stukken nrs. 11 en 16, van de heer
Drees c.s. Het zijn in onze ogen bescheiden moties, waarin wordt gesproken over de wenselijkheid om
geen onderscheid te maken tussen
verschillende bevolkingsgroepen. Die
wenselijkheid onderschrijven wij,
maar wij stellen daar meteen bij, dat
het heel goed mogelijk is dat het on-
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derzoek van de Regering naar de aanpassingen in het sociale zekerheidsstelsel helaas inbreuk zal moeten maken op deze wenselijkheden. Over de
uitslag en over de aard van de beperkingen zegt dat onzes inziens zeer weinig.
De motie van de heer Jansen c.s.
(stuk nr. 17) zullen wij niet steunen,
omdat wij zeer ernstige twijfels hebben over het blijvend effect van loonkostensubsidies.
De motie van de heer Jansen c.s.
(stuk nr. 21) zal ook onze steun niet
krijgen, al vinden wij dat een verbeterd
instrumentarium voor inkomenspolitiek op zich zelf noodzakelijk is, maar
dat is iets wat de Regering ook erkent.
Wij hebben vooral bezwaar tegen de
opvatting dat bij de bestrijding van de
werkloosheid maatregelen in de collectieve sector meer nadruk zouden
moeten krijgen. Dat is voor ons zeker
geen uitgemaakte zaak.
Over de motie van de heer Van der
Mei c.s. (stuk nr. 18) hebben wij enige
aarzeling gehad. Uiteindelijk hebben
wij besloten onze stem niet aan deze
motie te geven, omdat wij in de tekst
van deze motie onze eigen benadering
onvoldoende terugvinden. Erontbreekt - dat is zeer essentieel - het verzoek aan de Regering om nu direct al
over te gaan tot een nieuw nader onderzoek van de doelstelling van economische groei, terwijl daarnaast verder
geen richtlijn wordt gegeven over wat
moet worden gedaan, als blijkt, dat er
andere economische groei noodzakelijk is.

D
De heer Huijsen: Mijnheer de
Voorzitter! De motie6 van de heer Jansen, voorkomende op de stukken nrs.
13 en 17, zijn mij op zichzelf sympathiek, maar zij zijn qua aanpak nogal
ver verwijderd van de huidige economische orde. Ik meen dat het regeringsbeleid, met name de nota-Lubbers, een voorzichtige aanpak van heroriëntatie geeft en dat wij het effect
daarvan in de eerste plaats moeten bezien. Ik zal er daarom tegen stemmen,
ondanks mijn sympathie ervoor. Met
de motie-Drees, voorkomende op stuk
nr. 16, met betrekking tot een gelijke
behandeling van gehuwden en ongehuwden en het maken van geen verschil in geslacht voor wat de wetgeving aangaat, ga ik in principe akkoord. Ik zal ervoor stemmen.
De moties-Van der Mei en Nypels,
voorkomende op de stukken nrs. 18 en
23, waaruit op zichzelf zorg blijkt, althans een zekere voorzichtigheid ten
opzichte van toekomstige ontwikkelin-
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gen, zal ik niet steunen, omdat de Regering naar mijn mening zelf duidelijk
blijk geeft van de nodige voorzichtigheid. Ik meen dat de moties op dit moment overbodig zijn. Ik zal er dus tegen
stemmen.
De motie-Drees c.s. over pensioenen
van ambtenaren (13 951, nr. 10) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
DS'70, de PSP, de CPN, de RKPN, de
BP en het GPV alsmede het lid Huijsen
vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Drees c.s. over de kinderaftrek (13 951, nr. 12) wordt bijzitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
DS'70, de CPN, de VVD, de BP, de
RKPN, de SGP, het GPV, de CHU en de
KVP (met uitzondering van het lid
Krosse), alsmede de leden Nooteboom, Schakel, Van Dam, De Koning
en Van Leeuwen vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Van der Lek c.s. over verwezenlijking van fundamentele structurele hervormingen in het beleid (13951,
nr. 15) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PSP vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Drees c.s. over onderscheid
naar geslacht en burgerlijke staat
(13951, nr. 16) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
DS'70, de PSP, de CPN, D'66, de PPR
en de VVD, alsmede de leden Nooteboom en Huijsen vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Jansen c.s. om bij de besteding van de beschikbare middelen het
hoofdaccent te leggen op de loonkostensubsidie (13931, nr. 17) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PPR vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Van der Mei c.s. over het tijdig voorbereiden van aanvullende ombuigingsvoorstellen met betrekking tot
de collectieve uitgaven bij een ongunstiger situatie in 1980(13951, nr. 18)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CHU, de KVP, de ARP, de BP, de
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Voorzitter
SGP, het GPV en DS'70, alsmede de leden Huijsen en Nooteboom vóór deze
motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Van Disc.s. om
het structurele financieringstekort in
1980 niet groter te doen zijn dan 4 p r o cent van het nationale inkomen
(13951, nr. 19) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV, de BP, DS'70 en de
RKPN vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Dreesc.s. over publikatie
van het rapport over herziening van
het stelsel van sociale zekerheid
(13 951, nr. 20) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de KVP, de ARP en de CHU tegen deze
motie hebben gestemd.
De motie-Jansen c.s. over het ontwikkelen van het instrumentarium voor
een doelmatig inkomensbeleid
(13 951, nr. 21) wordt bijzitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR en de PSP vóór deze motie
hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Jansen c.s. over
beperking van de beleidsombuigingen
in de sector van de sociale voorzieningen (13951, nr. 22) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

Ik stel voor de beide nota's (13 951 en
13959) voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

D
De Voorzitter: Geachte medeleden!
Dat was dat. Het zit er weer op. Of zit
het er in, of misschien net niet, of niet
meer? Of zat het er helemaal niet in? Ik
geef het op; de Voorzitter moet trouwens niet over politieke dingen van de
dag denken en zeker niet hardop daarover praten. Daar is hij niet voor. Maar
hij mag van U vandaag wel even omkijken en even over het reces heen.
Deze week zijn er hier naast mij heel
wat klaagliederen gezongen. Ik vond
ze niet allemaal even mooi, maar ze
klonken wel ontroerend echt als de
aria 'Help, wij verdrinken in het papier;
help wij hebben geen tijd', werd aangeheven. Als tegenprestatie van mij
voor hen een woord van troost.
De eerste woordvoerder deze week
was de heer Van Aardenne, die zich al
in de eerste minuut ontplooide als een
groot agrarisch deskundige. Hij serveerde ham, zó vers van het varken.
Dat bracht mij op een idee. Er zijn nóg
nuttiger dieren. Het allernuttigste is de
Bos taurus, in de oude tijd al het symbool van de vruchtbaarheid. Welnu,
daér zou ik ons - in tegenstelling tot de
heer Van Aarden ne - liever mee vergelijken. Zoals U natuurlijk weet, hebben
alle herkauwers en eeltpotigen een
aantal voormagen. De Bos taurus
heeft een pens, een netmaag en een

boekmaag. In de eerste maag wordt de
cellu lose afgebroken. Zover zijn wij nu
pas met de parlementaire voedselvoorziening gevorderd. Het papier zit
in de eerste voormaag, maar het herkauwen op een rustig plekje moet nog
helemaal beginnen. Na augustus, bij
de begrotingen vindt de indikking in
de twee andere magen plaats en pas
als de wetsontwerpen aan de beurt
zijn, komt de lebmaag in actie. Daar
gebeurt het fijne werk, daar worden de
bouwstoffen, de eiwitten verteerd om
weer als bouwstof te kunnen dienen.
Die, laatste, maag heeft pas klieren.
Ik zeg dit woord van troost aan het
adres van mijn collega's, maar het is
tegelijkertijd een waarschuwend
woord aan het adres van de Regering: kom alsjeblieft op tijd met uw
wetsvoorstellen en breng onze spijsvertering niet in de war. Het kan ü raar
opbreken.
Geachte medeleden! U weet dat de
ministers zitting hebben in de beide
kamers en dat zij als zodanig een raadgevende stem hebben, 't Is geen gewoonte dat zij van dat recht vaak gebruik maken, zeker niet als het de
werkwijze van de Kamer betreft. Toch
is het natuurlijk van belang te weten of
wij goede gastvrouwen en gastheren
zijn. Ik heb geprobeerd daarachter te
komen. Daarom heb ik mij tot alle bewindslieden gewend met het verzoek
een aantal vragen te willen beantwoorden. Op een later tijdstip hoop ik
van die antwoorden een volledig verslag te geven, maar ik geef nu alvast
een kleine bloemlezing.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR en de PSP voor deze motie
hebben gestemd.
De motie-Nypels c.s. over een nader
onderzoek met betrekking tot de trendmatige groei in de periode tot 1980 en
koppeling van een bepaald percentage
drukstijging van de collectieve lasten
per jaar aan deze groei (13 951, nr. 23)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D'66, alsmede het lid Nooteboom vóór
deze motie hebben gestemd.
De motie-Van Aardenne c.s. over het
niet uitvoeren van de motie Andriessen c.s., aangenomen op 9 oktober
1975 (13 959, nr. 2) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de BP en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.

Tweede Kamer
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Na afloop van de vergadering van vandaag begon voor de Kamer het zomerreces.
Voorzitter Vondeling werd een prettige vakantie toegewenst
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Toespraak
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Voorzitter
Het doet mij erg veel plezier te kunnen melden, dat mij geen enkele klacht
bereikte over het personeel. Integendeel, ik haal één antwoord aan: 'lof
voor grote bereidwilligheid in alle opzichten'.
Min of meer verrassend was de reactie op de vraag of men hinder ondervond van de fotografen en televisiemensen. Vrijwel iedereen zei: nee, enkelen! soms. Eén stelde de vraag, of de
visuele pers ongelimiteerd toegang
heeft, ongeacht de rubriek, de kleur en
andere variaties. Het antwoord geef ik
nu: ja. Althans zo lang ons werk er niet
wezenlijk door gehinderd wordt. Meer
verscheidenheid in de antwoorden
kwam er op de vraag of er andere storende omstandigheden zijn voor het
werk dat bewindslieden hier hebben te
doen. De antwoorden waren o.a. niet
meer dan elders, te veel lawaai achter
de groene gordijnen, de lange wachttijd en onzekere agendaplanning,
een korte 5-minutenonderbreking na
elke twee uur 'makes all the difference'
(zou alle bruine bonen zoet maken). De
meest storende factor was naar het
oordeel van één van de Ministers: de
lege banken. Een groot aantal opmerkingen, beter gezegd, aanmerkingen
kreeg ik over de ministerskamer. Die
kamer is veel te klein en dat is waar.
'Hij heeft de charme van een rouwkamer met zeer gedempt licht, waar je
als vanzelf zachtjes gaat praten' was
een van de antwoorden. Wezullen
zien wat we daaraan kunnen doen.
Natuurlijk vroeg ik naar hun oordeel
over de wijze waarop van het vragenrecht gebruik wordt gemaakt. 'Veel te
veel details, die vaak niet meer zijn dan
reacties op door journalisten verricht
spit- en graafwerk (meestal niet al te
diep)'; 'Te veel vragen worden alleen
voor het thuisfront gesteld; als het
echt om een antwoord ging zou een
eenvoudig telefoontje naar het ministerie genoeg zijn geweest. De vragensteller zou de betrokken Minister of
Staatssecretaris kunnen machtigen de
pers desgewenst in te lichten.' Een ander zei: 'Over de vragen zou meer
vooroverleg met de ministeries kunnen plaatsvinden. Dat zou vermoedelijk leiden tot minder, maar betere vragen'. Hoe denken onze 'tegenvoeters'
over het vragenuurtje? " t Zou minder
voorgebakken en daardoor f litsender
kunnen zijn', of, 'Vaker, maar dan ook
Engelser (bijvoorbeeld: the answer is
no|'. 'Nuttig en nodig', zei een ander.
'Alleen, het door kamerleden voorlezen van eikaars vragen om bepalingen
van het Reglement van Orde te omzeilen is een farce'.
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Ik neem aan dat de Kamer belangstelling heeft voor het oordeel dat de
bewindslieden hebben over de begrotingsbehandeling van vorig jaar. Die
kenmerkte zich door: a) het vóór het
reces al vastleggen van de data, b) met
Kerstmis klaar zijn, c) technische kwesties zoveel mogelijk schriftelijk afdoen
en d) de spreektijd van de bewindslieden beperken tot de helft van de kamertijd. Het was voor mij een zeer aangename verrassing te merken dat het
oordeel over alle vier de punten overwegend gunstig was. Uit de 25 ingevulde formulieren bleek dat slechts
vier Ministers of Staatsecretarissen
bezwaren hebben tegen een spreektijdbeperking. Daaruit blijkt hoe gauw
zoiets went. Natuurlijk is men - terecht
- v a n mening dat er nog veel en veelte
veel kleine technische details in de
mondelinge gedachtenwisseling worden betrokken. Ik ben benieuwd of de
Kamer zich nu geroepen voelt straks
een goeie beurt te maken van haar
kant. Wellicht dat een positief advies
van de commissie voor de Werkwijze
daarbij kan helpen. We zullen zien.
Andere vragen gingen over het contacttussen griffie en departement,
over de inrichting van de agenda, hoe
er meer regelmaat in ons werk kan komen, over de tijdstippen van begin en
einde (alsjeblieft de elf-uur-grens
handhaven! was het vrijwel unanieme
antwoord), over de zit- en spreekplaatsen, hier in de Kamer, over de c o m m u nicatie met ambtenaren, over de taak
van de voorzitter, over de voorlopige
verslagen, over die van gevoerd mondeling overleg, over open en besloten
commissies, over interpellaties, over
het voorbereiden van de openbare behandeling van wetsontwerpen, de behandeling van nota's. Ten slotte stelde
ik de vraag hoe de Kamer haar invloed
kan vergroten. Ik somde een tiental
mogelijkheden op. Eén ervan was: alleen nota's behandelen die eindigen
met een aantal duidelijk omschreven
conclusies en beleidsvoornemens?
Het antwoord was: nodig! Drie zeiden
zelfs: erg nodig. De beide nota's die
wij zoeven afhandelden voldeden althans aan die eis. Als gastheer wil ik
graag met een aardige opmerking
voor onze gasten eindigen. En natuurlijk met een wens voor iedereen: prettige vakantie!
Ik stel voor, het verslag van de vorige
vergadering goed te keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 04.00 uur.
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Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. twee Koninklijke boodschappen,
ten geleide van de wetsontwerpen:
Toekenning van enige bevoegdheden aan de besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders
(Bevoegdhedenwet waterschappen)
(13960);
Regeling van de vermogensaanwasdeling (Wet op de vermogensaanwasdeling) (13965).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de er bij behorende stukken, zullen
worden gedrukt en rondgedeeld;
2°. een brief van de Minister van Economische Zaken, ten geleide van de
Nota inzake de selectieve groei (Economische Structuurnota) (13 955).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;
3°. een brief van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, ten geleide van antwoorden op
vragen gesteld in de Openbare Commissievergadering van 21 juni 1976
over de emancipatie van de vrouw
(13 943, nr. 2).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;
4°. een telegram van werknemers,
werkzaam op het woningbouwproject
van de Nationale Nederlanden te Leiden, over de prijscompensatiemaatregelen per 1 juli 1976.
Dit telegram ligt op de griffie ter inzage; kopie is gezonden aan de betrokken commissie;
5°. een petitie van werklozencomitees
uit Amsterdam en Den Haag, vergezeld van ongeveer 6000 handtekeningen, voor volledige compensatie van
de prijsstijgingen en verhoging van de
werkloosheidsuitkeringen.
Deze petitie ligt op de griffie ter inzage;
6°. de volgende brieven:
een aantal, over de wetsvoorstellen
met betrekking tot abortus provocatus;
een, van de Voorzitter van de Commissie Bibliografisch Onderzoek, ten
geleide van een discussienota, over de
eventuele oprichting van een Nederlands bibliografisch Centrum;
een, van de Raad van Bestuur in arbeidszaken, over het vastgelopen
loonoverleg;
een, van het gemeentebestuur van
Den Haag, een van het Bestuur van het
NKV en NVV in Noord-Brabant, en een,
van het dagelijks bestuur van het ge-
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west 's-Gravenhage, alle met betrekking tot de overplaatsing van de
Nehem.
Al deze brieven liggen op de griffie ter
inzage; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de betrokken commissies;
7°. een academisch proefschrift van
Chr. L. Menting:'.... hij is in vergadering'.
Dit boekwerk is opgenomen in de bibliotheek der Kamer.
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Ingekomen stukken
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Noot 2 (zie blz. 4868)
De vragen van de leden P.A.M. Cornelissen en Van Zeil luiden:

1
Is het waar, dat de Minister voornemens is met het oog op de bevordering van de verkeersveiligheid gele reflecterende kentekenplaten voor motorvoertuigen verplicht te stellen met
ingang van 1 januari 1977?
2
Kan de Minister uiteenzetten welke extra kosten dit voor de automobilist zal
meebrengen?
3
Is de Minister bereid een eventuele invoering van de nieuwe platen geleidelijk te doen plaatsvinden door deze alleen voor te schrijven voor nieuw op
de weg toe te laten motorvoertuigen
om op deze wijze de automobilisten de
kosten en het ongerief van vervanging
van oude door nieuwe kentekenplaten
te besparen?
Noot 3 (zie blz. 4869)
De vragen van de leden Waalkens en
Tuijnman luiden:
1
Is er - nu de polder O."Flevoland in
1976 zal zijn uitgegeven - van het voor
landbouw bestemde gebied in Z.-Flevoland een globaal uitgifteplan voorhanden?
2
Indien dit het geval is, kan dit plan dan
worden voorgelegd aan de georganiseerde landbouw, opdat deze - zoals
tot nu toe gebruikelijk is - daarover tijdig haar oordeel kan geven om zodoende nog een eerste uitgifte in Z.Flevoland in 1977 mogelijk te maken?
3
Is er - indien vraag 1 ontkennend moet
worden beantwoord - niet alle aanleiding om op korte termijn een globaal
uitgifteplan op te stellen of althans beleidsvoornemens ten aanzien van de
grootte en de juridische vorm van uitgifte der bedrijven kenbaar te maken,
opdat de overlegprocedure met het
georganiseerde bedrijfsleven tijdig
kan plaatsvinden?
4
Kan tegelijk met het in de overlegprocedure brengen van bovenbedoeld
globaal uitgifteplan ook worden meegedeeld, van waaruit de met de agrarische bedrijven verbonden organen
hun toeleverende, verzorgende en aan
de afzet van produkten verbonden taak
zullen kunnen uitvoeren?
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5
Realiseert de Minister zich, dat het
voor de in vraag 4 genoemde organen
urgent is tijdig te weten, wanneer en in
welk tempo de uitgiften zullen plaatsvinden en welk soort bedrijven gesticht zullen worden, zulks in verband
met de daarvoor noodzakelijke voorbereiding hunnerzijds?

6
Is wel eens onderzocht of er een mogelijkheid is om gronden in Z.-Flevoland, die niet op korte termijn hun definitieve bestemming kunnen krijgen,
tijdelijk en onder beperkende voorwaarden, als compensatie in gebruik
te geven aan degenen die hun gronden in het algemeen belang moesten
afstaan? Zo neen, is de Minister bereid
dit aspect in studie te nemen?
Noot 5 (zie blz. 4907)
De vragen van het lid Smit-Kroes luiden:
1
Is de Staatssecretaris, gezien de ernst
van het tekort aan ritmachtigingen en
de lange tijdsduur, die het wachten op
uitsluitsel in verband met de toekenning van meer Duitse ritmachtigingen
vergt, van oordeel, dat met het inschakelen van Harer Majesteits ambassadeurte Bonn op passende wijzegehoor gegeven wordt aan de motie van
1 juni 1976, welke door de gehele Kamer is ondersteund?
2
Leidt de zinsnede uit de bedoelde motie: 'Alle haar ter beschikking staande
wegen', gezien de ernst van de situatie
niet veeleer tot de conclusie dat, zoals
in het verleden reeds is gebeurd, de
Minister-President en/of de eerst verantwoordelijke bewindsman voor Verkeer en Waterstaat en/of de Minister
van Buitenlandse Zaken in persoon
zich zouden dienen sterk te maken
voor de belangen van het Nederlandse
beroepsgoederenvervoer over de weg
en van het verladende bedrijfsleven?
3
Indien de vorige vraag bevestigend
wordt beantwoord, waarom is de motie dan niet naar de letter en de geest
uitgevoerd?
4
Wil de Staatssecretaris bevorderen,
dat uitvoering van de motie op korte
termijn zal plaatsvinden?
Noot 6 (zie blz. 4909)
De vragen van de leden Worrell en
Hermes luiden:

Noten

1
Welke zijn de redenen o m het 'embargo' van de resultaten van het vooronderzoek, naar de positie van WSW-jongeren in het vormingswerk, door het
Hoogveld Instituut te Nijmegen ' van
maart 1976, niet op te heffen?
2
Mochten er uwerzijds geen speciale
redenen zijn tot het langer onder 'embargo' houden van dit rapport, bent u
dan bereid, op zo kort mogelijke termijn, het embargo op te heffen en het
rapport ter kennis van de Kamer te
brengen?
3
Acht u de huidige interimmaatregel,
betreffende de extra faciliteiten voor
ongeveer 15 vormingsinstituten welke
met WSW-jongeren werken, nog wel
aanvaardbaar nu blijkt dat steeds meer
instituten met deze bijzondere groep
te maken krijgen?
4
Bent u bereid binnen de beschikbare
budgettaire mogelijkheden, onder het
stellen van duidelijke voorwaarden en
criteria, alle vormingsinstituten met
WSW-deelnemers tegemoet te komen,
in afwachting van de eventuele resultaten van het onderzoek naar het deelnemen aan vormingswerk van deze
jongeren?
5
Acht u het mogelijk zo'n regeling voor
het cursusjaar 1976-1977 in te voeren?
Toelichting
1

Voorbereidende studie voor het opzetten van een onderzoek, gericht op
de mogelijkheden van deelname door
WSW-jongeren aan het vormingswerk.
Noot 7 (zie blz. 4911)
De vragen van het lid Van der Lek luiden:
1
Op welke punten wordt door u bij uw
beslissing over het niet toekennen van
subsidie aan de Stichting Vormingstoneel Limburg voor GLTwee afgeweken
van het advies van de Raad voor de
Kunst, en op welke gronden bent u tot
die afwijking gekomen '?
2
Welke zijn de aanvragen voor subsidiëring van vormingstoneel, die met
de beschikbare middelen wèl zullen
worden gehonoreerd 'in het kader van
het geven van ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden aan activiteiten in
andere thans achterblijvende delen
van het land'?
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3
Passen deze subsidietoekenningen in
de gedachten van de Minister over regionalisering van toneel en vormingstoneel en, zo neen, wat is dan wèl de
reden van deze keuze?
4
Op basis van welke criteria worden de
subsidie-aanvragen van vormingstoneel beoordeeld? Geschiedt dit op
grond v a n :
a. het aantal voorstellingen en gemiddeld bezoekersaantal;
b. de samenstelling van het publiek
en de voor dat publiek beschikbare
culturele alternatieven; en
c. een vergelijking met het bestaande
schouwburgtoneel of op grond van
nog andere criteria?
5
Hoeveel voorstellingen zijn bijgew o o n d door een van uw - al dan niet
ambtelijke - adviseurs? Waar werden
deze voorstellingen gegeven? Op
grond van welke adviezen en van wie
is de voor de Stichting Vormingstoneel Limburg negatieve beslissing genomen?

6
Is met de Stichting Vormingstoneel
Limburg en andere hoog op de prioriteitenlijst van de Raad voor de Kunst
geplaatste groepen overleg gepleegd
om, indien onvermijdelijk, tot een
compromis inzake de besteding van
beschikbare middelen te komen?
7
Bent u bereid een dergelijk compromis
alsnog met de betrokkenen te bespreken o m , zo mogelijk, tot een oplossing
te komen waardoor ook GLTwee ten
minste kan voortbestaan tot de gedachten over regionalisatie vastere
v o r m hebben aangenomen en al dan
niet tot een ook door deze Kamer aanvaard beleid zijn geworden?

2
Zo ja, is het dan niet een noodzaak o m
in het verlengde van de door de Regering geuite verontrusting, meer steun
voor deze slachtoffers vrij te maken?
3
Is de Minister dan bereid, in het kader
van steun aan de slachtoffers van de
apartheidspolitiek de regeringsbijdrage aan het Defence and Aid Fund van
f 20 000 per jaar tot een meer realistisch en substantiëler bedrag teverhogen?

1
Welke mogelijkheden ziet de Nederlandse Regering o m te bemiddelen in
Zuid-Afrika, en zodoende te komen tot
een vreedzame oplossi ng voor de recente geschillen die tot zulke ernstige
gewelddadigheden aanleiding gaven?
Als zij geen mogelijkheden ziet of bemiddeling wordt afgewezen, is zij dan
bereid de politieke druk op de Zuidafrikaanse Regering te vergroten?
2
Welke mogelijkheden ziet de Nederlandse Regering tot hulp aan de bevrijdingsbeweging ANC buiten het grondgebied van Zuid-Afrika?
De vragen van het lid Scholten luiden:

2
Deelt de minister ook de mening, dat
het beleid van de regering o m tot
spreiding van activiteiten over het gehele land te komen, met name door de
regering consequent moet worden gevoerd, ook als dat gepaard gaat met
het overwinnen van daarmee verband
houdende bezwaren?
3
Deelt de minister tenslotte de mening,
dat niet alleen de beeldvorming van de
provincie Noord-Brabant en in het bijzonder het N.O.-deel daarvan als vestigingsgebied voor kwalitatief hoogwaardige arbeid, maar tevens de werkgelegenheidssituatie - kwalitatief en
kwantitatief" in het geding is?

2
Deelt de Minister de mening, dat het
verzet in Zuid-Afrika zijn basis vooral
vindt in het apartheidsbeleid van de
Regering van Zuid-Afrika?

1
Is de Minister niet van mening, dat gezien de recente ontwikkelingen in
Zuid-Afrika en gelet op de reeds eerder
verscherpte zogenaamde veiligheidswetten, het aantal slachtoffers van de
apartheidspolitiek zeer waarschijnlijk
aanzienlijk zal stijgen?

4
Is de Regering bereid in het kader van
de politieke samenwerking tussen de 9
landen van de EEG het vraagstuk van
de apartheidspolitiek opnieuw aan de
orde te stellen o m zo tot een gecoördineerde benadering van Zuid-Afrika te
komen?
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1
Deelt de minister de mening, dat voor
het optimaal functioneren van de
NEHEM het op alle niveaus en door alle
daarvoor in aanmerking komende instanties aanvaarden van de taakstelling van de NEHEM, de kwaliteit van
het werk en de inzet van de medewerk(st)ers van deze maatschappij, van
veel meer belang is dan de plaats van
vestiging?

1
Wordt de Minister geregeld en goed
op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in Zuid-Afrika?

De vragen van de leden Huijsen en
Waltmans luiden:

Noot 8 (zie blz. 4914)

De vragen van het lid Van Zeil luiden:

De vragen van het lid Coppes luiden:

3
Wil de Minister zijn mening over de reactie van de Zuid-afrikaanse regering
op de gebeurtenissen en tevens haar
mening geven over de recente meer
algemene ontwikkeling in Zuid-Afrika,
waarbij onder andere te denken ware
aan de recente behandeling van de zogenaamde Veiligheidswetten in de
Zuidafrikaanse volksvertegenwoordiging?

1
Antwoord van 9 juni 1976, Aanhangsel Handelingen, zitting
1975-1976, nr. 1212.

Noot 9 (zie blz. 4942)

Noten
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