
96ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 142 leden, te we-
ten: 

Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, 
Albers, Van Amelsvoort, Andriessen, 
Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beek-
mans, 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, Epema-
Brugman, 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-Wagema-
kers, Van der Hek, Hermes, Hermsen, 
Honig van den Bossche, Van Houwe-
lingen, Hutschemaekers, Huijsen, lm-
kamp, Jansen, Janssen, Joekes, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, Kleister-
lee, Knot, Koekoek, Kolthoff, Kom-
brink, Koning, De Koning (ARP), De 
Koning (BP), Koningh, Konings, De 
Koster, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krosse, Kruisinga, Van Kuijen, De 
Kwaadsteniet, Laban, Lamberts, Lan-
gedijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der 
Lek, Van Leijenhorst, Lückers-Berg-
mans, Van der Mei, Meis, Van Mierlo, 
Molleman, Mommersteeg, Noote-
boom, 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, Schol-
ten, Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks, 
Staneke, Stoffelen, Terlouw, Van 
Thijn, Tilanus, Tolman, Tuinenburg, 
Tuijnman, Veder-Smit, Van Veenen-
daal-van Meggelen, Veerman, Vellen-
ga, 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-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Duisenberg, Ministervan Financiën, 
Lubbers, Ministervan Economische 

Zaken, Boersma, Minister van Sociale 
Zaken, Van Doorn, Minister van Cul-
tuur, 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 ver-
hindering van het lid Roels, alleen 
voor het eerste deel van de vergade-
ring, 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, waar-
van ik meer dan 13 jaar heb mogen ge-
nieten. 

Ik spreek de hoop uit zo spoedig mo-
gelijk 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 ge-
zegd, hoezeer zij het betreuren dat col-
lega Van Dijk niet meer lid van de Ka-
mer zal zijn en hem daarbij alle goeds 
toegewenst. 

Ik sluit mij daarbij namens de Kamer 
graag aan. 

Van de inhoud van deze brief is mede-
deling gedaan aan de Voorzitter van 
het Centraal Stembureau en aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Donderdag 24 juni 1976 

Aanvang 10.1 5 uur 

De brief wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mee, dat ik zojuist een telegram 
heb ontvangen van een lid van de 
Werkgroep Milieuhygiëne van Cu-
racao van de volgende inhoud: 

CURACAO ZONDER WATER EPIDE-
MIËN DREIGEN RAMPTOESTAND 
VERZOEK U DRINGEND TERWILLE BE-
VOLKING IN KADER VAN ONTWIKKE-
LINGSH'JLP ONMIDDELLIJK MAM-
MOETTANKER MET WATER TE 
STUREN 

Het telegram ligt op de griffie ter inza-
ge. Afschrift hiervan zal ik doen sturen 
aan de vaste Commissies voor Ontwik-
kelingssamenwerking en voor de be-
trekkingen met de Nederlandse Antil-
len. 

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 aan-
schaf van een auto en de accijns op 
benzine, welke in de Nederlandse An-
tillen toepassing vinden (13 755, nr. 7). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondge-
deeld, wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

De Voorzitter: Dan zijn ingekomen de 
volgende brieven: 

een, van de Minister van Buitenland-
se Zaken, ten geleide van de tekst van 
de Notawisseling met België betref-
fende 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 Binnen-
landse Zaken, ten geleide van deel 11 
van de documentatiereeks 'Naar een 
nieuwe grondwet?'; 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van het jaar-
verslag 1975 Wet selectieve investe-
ringsregeling (al rondgedeeld aan alle 
leden). 

Deze stukken die niet zullen worden 
gedrukt, worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. 

Op die lijst heb ik ook voorstellen ge-
daan over de wijze van behandeling. 
Als aan het einde van deze vergade-
ring daartegen geen bezwaren zijn in-
gekomen, neem ik aan, dat de Kamer 
zich met deze voorstellen heeft ver-
enigd. 

Ik stel aan de Kamer voor de volgen-
de stukken voor kennisgeving aan te 
nemen. 

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

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

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 We-
tenschappen, de heer Veerman over 
de herziening van de Wet op de zee-
vaartdiploma's (13 100, XII, nr. 36); 

Verslag van een mondeling overleg 
over aangelegenheden die samenhan-
gen met de Wet-SIR in het algemeen 
(13 158, nr. 15); 

Rapport van de Commissie ter bestu-
dering van de financiële consequen-
ties van sanering en stadsreconstruc-
tie(11 634, nrs. 4, 5 en 6); 

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

Verslag van een mondeling overleg 
over de uitvoering van de beleidsvoor-
nemens betreffende de NOBIN 
(13 600, VIII, nr. 54); 

Verslag van een mondeling overleg 
van de vaste Commissie voor Onder-
wijs en Wetenschappen met de Staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen 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); 

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

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

Voorontwerp van Wet op de stadsver-
nieuwing (12 790, nr. 1); 

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

Mogelijke leveranties van kernreactor-
onderdelen door Nederlandse bedrij-
ven aan Zuid-Afrika (13 698); 

Brief van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening be-
treffende Woningbouw noordelijk deel 
Randstad (11 428, nr. 1); 

Brief van de Staatssecretaris van Ver-
keer en Waterstaat over de 27 MHz-
band(11 840, nr. 12); 

Brief van de Ministervan Binnenland-
se Zaken ten geleide van het rapport 
Onderzoek naar de bestuurlijke organi-
satie, deel 2 (11 943, nr. 2); 

Onderzoek naar de activiteiten van de 
heer Weinreb in de Duitse bezettings-
tijd (12 355); 

Brieven van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening be-
treffende de woningbouwsituatie in 
het Rijnmondgebied (13 723, nrs. 1 en 
2); 

Rapport van de Commissie Buiten-
landse Pleegkinderen (12 371); 

Brieven van de Minister van Verkeer 
en Waterstaat over de Oosterschelde 
(12 449, nrs. 17, 21, 22 en 24); 

Selectieprocedure inschrijving studen-
ten studiejaar 1974-1975(12 794); 

Brief van de Ministervan Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk met 
betrekking tot de nota sportbeleid 
(13019, nr.7); 

Brief van de Minister van Sociale Za-
ken ten geleide van een overzicht van 
voor uitvoering vrijgegeven werken 
(13 100, nr. 42); 

Brief van de Staatssecretaris van Ver-
keer 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); 

Brief van de Minister van Sociale Za-
ken, ten geleide van een overzicht van 
de vrijgegeven werken als onderdeel 
van het eerste extra werkgelegen-
heidsprogramma (13 110, nr. 7); 

Interimrapport van de landelijke Stuur-
groep Energie Onderzoek (13 250); 

Massiefkartonindustrie (13 319); 

Naaktstranden (13 396); 

Brief van de Minister en Staatssecre-
taris 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 Ne-
derlandse betalingsbalans over het 
vierde kwartaal van 1975 (13 466, nr. 
5); 

Brief van de Staatssecretaris van Ver-
keer 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 beslis-
sing omtrent de bouw van een keer-
sluis bij Ravenswaaij (13 710); 

Vaststelling van het plan tot capaci-
teitsvergroting van de Scheepvaart-
verbinding Oude Maas-Hartelkanaal 
(13 720); 

Rapport, uitgebracht door de Directeur 
van het Rijksinstituut voor oorlogsdo-
cumentatie 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 kan-
kerverwekkende stoffen en factoren 
die dit proces beïnvloeden (Verdrag 
nr. 139 en Aanbeveling nr. 147, aange-
nomen door de Internationale Ar-
beidsconferentie 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 land-
bouw(13 863); 

Verdrag betreffende bewijzen van be-
kwaamheid van vissers (Verdrag nr. 
125, aangenomen door de lnternati-
onale 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 Bin-
nenlandse 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 Staatssecre-
taris van Buitenlandse Zaken over de 
bestrijding van de verontreiniging van 
de Rijn (12 872, nrs. 8 en 9); 

Brief van de Minister van Economi-
sche 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 bezettings-
tijd (12 355) niet als afgedaan te be-
schouwen. 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 in-
terpelleren over het besluit met betrek-
king 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 Eco-
nomische Zaken een aantal ronde-ta-
felgesprekken gehad. Die hebben het 
overgrote gedeelte van de drie CDA-
fracties, 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 kun-
nen beslissen, omdat ik meen te weten 
dat de heer Van Zeil gisteravond in 

vrij ruime kring aan zijn voornemen 
al bekendheid heeft gegeven. 

Ik stel vast dat de Kamer die conclu-
sie deelt. 

Ik stel voor, het verzoek van de heer 
Van Zeil in te wil l igen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor deze inter-
pellatie te houden nadat wij de raming 
van de Kamer hebben besproken. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor de spreek-
tijd bij deze interpellatie vast te stellen 
als volgt: 

voor de interpellant in eerste termijn 
op 5 minuten 

voor de interpellant in tweede ter-
mijn en eventueel tussenkomende 
sprekers op 2 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

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

D 
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer 
de Voorzitter! Het antwoord op de eer-
ste vraag luidt: Neen. Na het ambtelijk 
contact dat op 18 mei heeft plaatsge-
had en nadat wi j in de Kamer over de-
ze 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 mo-
tie sprake van de uitnodiging aan de 
Regering alle haarter beschikking 
staande wegen te bewandelen, maar 
ik heb hieruit begrepen dat ik die we-
gen achtereenvolgens zou mogen be-
wandelen en niet allemaal tegelijk. De 
démarche van de ambassadeur in 
Bonn heeft er alleen toe gestrekt te be-
werkstelligen, 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-

nisch contact gehad. Vervolgens heeft 
dit contact met staatssecretaris Ruh-
nau geleid tot een nader gesprek met 
minister Gscheidle, waartoe ik in staat 
was en marge van de zitting van de 
raad van ministers van deCEMTop 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 addi-
tioneel aantal van 1100 voor het 
groente- en fruitvervoer. Ik heb boven-
dien in dat gesprek, uiteraard aanvaar-
dend wat aangeboden werd op mijn 
vraag, gezegd dat voor mij de zaak 
hiermee niet was afgedaan en dat ik 
mij het recht zou voorbehouden om 
voor het einde van het contingentsjaar 
opnieuw stappen te ondernemen, zo-
als overigens ook in Nederland is be-
kend 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 be-
schikbare spoorwegcapaciteit wordt 
gemaakt. In dat gesprek ging het met 
name om het Huckepack-vervoer. Dit 
gecombineerde vervoer bestaat reeds 
tussen Nederland en Duitsland, maar 
de aangeboden capaciteit wordt niet 
volledig benut. Bovendien is de Deut-
sche Bundesbahn nog van plan die ca-
paciteit aanmerkelijk uit te breiden. 
Eventueel ben ik uiteraard altijd bereid 
over dit onderwerp verder te spreken. 

Ik vind dus - dit mede naar aanlei-
ding 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, waar-
van ik kan meedelen dat op dit mo-
ment schriftelijk en vervolgens binnen 
7 dagen mondeling tussen de Minis-
ters van Buitenlandse Zaken van Ne-
derland en van Duitsland nader con-
tact over deze zaak bestaat en zal be-
staan. 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 be-
slissing 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 kun-
nen stellen - dit in antwoord op de 
derde en vierde vraag - dat alle ter 
beschikking staande middelen inmid-
delszijn benut. Ik hecht eraan hierin zo 
nodig een zekere escalatie toe te pas-
sen. De omvang van het probleem eist 
dat wij voorzichtig op deze weg voor-
waarts gaan en dat wij niet binnen en-
kele dagen reeds alle kanonnen tege-
lijk laten schieten. 

D 
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecre-
taris voor zijn heldere antwoorden en 
stel er prijs op om, 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 ritmachtigin-
gen in de Duits-Nederlandse situatie 
op korte termijn op de agenda van de 
Nederlandse ministerraad wordt ge-
zet? 

Is de Staatssecretaris niet van me-
ning, dat de moeizaamheid waarmee 
dit schijntje uitbreidingen van ritmach-
tigingen is verkregen, reden is om op 
hoger niveau aanvulling te bewerkstel-
ligen mede gezien het feit dat nu dui-
delijk niet meer alleen van wegver-
voerbelangen sprake is maar ook het 
algemeen belang op de tocht komt te 
staan? 

Ik ben extra gesterkt in mijn voorne-
men om 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 onderhande-
lingen over een contingent voor het 
wegvervoer een zo sterke koppeling 
door een van de partners in dat over-
leg wordt aangebracht, iets dat tot nu 
toe niet op deze manier is voorgeko-
men 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 ge-
achte afgevaardigde een misverstand 
bestaat over wat er al of niet op de 
agenda van de ministerraad wordt toe 
gelaten en vervolgens door de raad 

wordt behandeld. Ik kan uiteraard be-
vorderen dat deze vraag op de agenda 
van de ministerraad komt, maar zo 
lang er via bilaterale contacten tussen 
bewindslieden naar mijn gevoel op be-
vredigende wijze voortgang wordt ge-
maakt op de andere contactwegen met 
Duitsland, vermoed ik dat de andere 
leden van de ministerraad geen be-
hoefte hebben, hierover in de minis-
terraad te discussiëren. Ik heb de in-
druk dat mijn contacten met de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken en de 
Staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken belast met de Europese problema-
tiek zo goed verlopen dat geschiedt 
wat ik zojuist heb gezegd. Binnen ze-
ven 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 alge-
meen 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, terwij l ik ander-
zijds moet constateren dat de prijzen 
in het vervoer niet aantrekken - voor 
een vrije markteconomie een uiterst 
merkwaardig verschijnsel - en boven-
dien moet ik constateren dat de Duitse 
verladers en ontvangers tot nu toe 
geen enkele klacht hebben over het 
ontvangen van goederen. Beide ver-
schijnselen duiden erop dat de zaak 
toch niet zo simpel ligt als de laatste 
weken wordt gesteld. Beide zaken ma-
ken het ook voor mij bijzonder moeilijk 
in de contacten met de Duitse collega 
alle geschut op te stellen en te gebrui-
ken. Ook de Duitse collega is natuurlijk 
van deze beide feiten op de hoogte. 

De Duitse collega heeft mi j , dit in 
antwoord op de tweede vraag van me-
vrouw 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 ge-
schikt, dat op dit moment onderbenut 
wordt. Dit is een zeer stringente vraag; 

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 afge-
leid dat niet zonder meer duidelijk is 
dat, zoals door het bedrijfsleven wordt 
gesteld, de sterke beperking die Duits-
land oplegt aan het grensoverschrij-
dend goederenvervoer de continuïteit 
van de Nederlandse vervoersbedrijven 
en de werkgelegenheid daarin in ge-
vaarzou brengen. 

D 
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer 
de Voorzitter! Deze opmerking is her-
haaldelijk vanuit het bedrijfsleven te 
horen: doordat wij niet meer ritmach-
tigingen krijgen wordt de werkgele-
genheid in Nederland in gevaar ge-
bracht. Ik wijs er allereerst op dat de 
650.000 ritmachtigingen voor dit jaar 
identiek zijn aan de 650.000 ritmachti-
gingen van het vorig jaar. Haast per 
definitie betekent dit dat het werk dat 
er het vorig jaar was ook dit jaar ver-
richt kan worden. Bovendien komen 
daar nog eens 11.000 + 1100ritmach-
tigingen bij. Dit zou betekenen dat er 
sowieso al sprake is van een uitbrei-
dingsmogelijkheid van de werkgele-
genheid in de vervoerstak en niet van 
een beperking. 

Naar mijn gevoelen betekent dit te-
vens dat de continuïteit van de bedrij-
ven niet in gevaar kan zijn op dit mo-
ment. 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 bewindslie-
den - bereid niet alleen zorgvuldig, 
maar ook doortastend en zich reken-
schap 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 ritmach-
tigingen extra en er 11.000 gekregen. 
Wat is zijn verwachting voor het nieu-
we 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 nieu-
we 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, in-
dien dat geschiedt, ook over het ande-
re te praten valt. Opnieuw is er dus 
sprake van de verbinding, die ik zojuist 
aanduidde, tussen wegvervoer en rail-
vervoer, waarbij ik erop wijs dat, om 
vijf procent over de rail te kunnen af-
wikkelen, per dag drie Huckepack-trei-
nen van Nederland naar Duitsland zul-
len moeten rijden. 

De heer Koning (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Realiseert de Staatssecre-
taris zich voldoende dat er op dit ogen-
blik problemen voor de Nederlandse 
verladers en vervoerders aan de orde 
zijn en dat uitstel om zwaar geschut in 
stelling te brengen grote bezwaren op-
levert voor de economie van Neder-
land? 

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 j l . heb 
ik met de Duitse verkeersminister ge-
sproken. Direct na mijn terugkeer uit 
Toulouse heb ik contact gehad met 
Buitenlandse Zaken. Dat is gisteren ge-
materialiseerd in het voornemen tot 
nadere contacten tussen beide minis-
van 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 

niveau kunnen bereiken. Ik begrijp dat 
er een aantal problemen zijn in het be-
drijfsleven, hoewel ik nog steeds met 
mijn twee vragen zit. Het inschakelen 
van de regeringsleiders van weerskan-
ten, 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 ge-
zet. 

DeheerWaltmans(PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Moet ik begrijpen uit het 
antwoord van de Minister op de voor-
liggende vraag dat bij een sterke be-
perking van de groei van het grens-
overschrijdende wegvervoer naar de 
Bondsrepubliek de grotere vervoers-
vraag 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 moe-
ten luiden dat de groeiende vervoers-
vraag wel afgewikkeld zal moeten wor-
den via rail en binnenvaart. De moge-
lijkheid 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 rij-
den. 

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 op-
gelegd als de Duitse regering voorne-
mens is ui t te voeren en gedeeltelijk al 
uitvoert, de markt daarop reageert 
door via het marktmechanisme die 
verschuivingen te bewerkstelligen. 

De heer Van Aardenne (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Meent de Staats-
secretaris 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, te-
ruggericht op de eerste vragensteller. 
Stijgende kosten zijn er, kunnen wij 
constateren. Het merkwaardige is, dat 
de stijgende vraag naar ritmachtigin-
gen op Duitsland zou moeten duiden 
op een stijgend aanbod van goederen 

ter vervoer. Het tekort aan ritmachti-
gingen 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 ove-
rigens niet helemaal beoordelen, om-
dat ik alleen maar uiteraard zijdelings 
over dit soort van zaken geïnformeerd 
kan worden. Mocht de geachte afge-
vaacdigde gelijk hebben - dus dat er 
wel sprake is van stijgende kosten en 
dat geen sprake is van .stijgende prij-
zen - dan is het duidelijk volgens alle 
economische wetten dat bij gelijkblij-
vende vervoersomvang de continuïteit 
van de bedrijven wel in gevaar is. 

De heer Geurtsen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Moet ik uit het laatste ant-
woord van de Staatssecretaris af lei-
den, dat het goederenvervoer niet valt 
onder het prijsbeleid? 

Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer 
de Voorzitter! Het internationale goe-
derenvervoer valt niet onder het Ne-
derlandse prijsbeleid. Het grensover-
schrijdend vervoer valt onder een' sys-
tematiek waarop zeer veel uitzonderin-
gen mogelijk zijn. Het Duitse goederen-
vervoer valt wel onder een prijsbe-
leid. Dat is een situatie, waarin de 
markt haar mogelijkheden heeft om 
vfa het functioneren van die markt te 
zorgen, dat het element van de conti-
nuïteit 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 ma-
ken 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 We-
tenschappen over het niet opheffen 
van het 'embargo' van de resultaten 
van een vooronderzoek naar de positie 
van WSW-jongeren in het vormings-
werk.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 oplei-
dingsmogelijkheden 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 jon-
geren werken, op sterke aandrang van 
de Kamer beperkte extra faciliteiten 
toegekend, namelijk aan 16 instituten 
van de totaal 80. Het geheel liep voor-
uit op het aangekondigde onderzoek 
naar de mogelijkheden tot deelname 
van deze groep aan het vormingswerk. 

Helaas hebben wij moeten constate-
ren, dat de zo belangrijke gegevens 
van de eerste stap op deze weg, name-
lijk het vooronderzoek, reeds in maart 
jongstleden beschikbaar zijn geko-
men, maar nog steeds niet openbaar 
zijn gemaakt en derhalve niet in de dis-
cussie 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 jon-
geren die in achterstandsituaties ver-
keren ernst is, dan zal hij, juist omdat 
wij dit beleid van harte ondersteunen, 
aan deze gerechtvaardigde vraag van 
deze groep om extra faciliteiten, om-
dat zij meer dan andere in een achter-
standsituatie verkeren extra aandacht 
moeten geven. Wij vragen om een be-
leid, dat erop is gericht binnen de be-
schikbare middelen iets voor deze 
groep te doen, er een hoge prioriteit 
aan toe te kennen. Vanuit de grote be-
zorgdheid die veel leden van deze Ka-
mer hebben over de door mij genoenv 
de problemen zijn deze vragen 
gesteld. Ik hoop ook dat vanuit dat per-
spectief 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 op-
zetten van een onderzoek is gericht op 
de mogelijkheden van deelname van 
WSW-jongeren aan het vormings-
werk. De resultaten van het voorberei-
dende onderzoek zijn uitgebracht aan 

de subsidiegeefster van het onder-
zoek, namelijk aan de Stichting voor 
onderzoek naar het onderwijs. Het is 
bij de SVO niet zonder meer gebruike-
lijk om rapporten van voorbereidende 
studies in brede kring te publiceren. 
Meestal worden die rapporten ook op-
genomen in het rapport van het onder-
zoek zelf. 

Met betrekking tot een eventueel te 
houden onderzoek, in aansluiting op 
de voorbereidende studie, zal naar ik 
meen op 29 juni nader overleg plaats-
vinden tussen vertegenwoordigers 
van de SVO, van het Ministerie van So-
ciale Zaken en de betrokken directie 
van mijn departement. Ik heb contact 
opgenomen met de SVO over de 
vraag, of hierbij afgeweken zou kun-
nen worden van de regel om de resulta-
ten van voorbereidende studies als zo-
danig niet te publiceren. Ik heb erop ge-
wezen dat het zeer zinvol leek om de re-
sultaten van deze voorbereidende stu-
die wel te publiceren. Van de zijde van 
de SVO is geen bezwaar gemaakt tegen 
publikatie in bredere kring van de resul-
taten van het vooronderzoek. Het ver-
slag zal dan ook ter kennis van de Ka-
mer worden gebracht. 

In antwoord op de vragen 3 en 4 wi l 
ik het volgende opmerken. Wij hebben 
verleden jaar een beperkt aantal insti-
tuten, namelijk een zestiental, die ove-
rigens 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 vervolgon-
derzoek, dat zal moeten plaatsvinden. 
Ik meen dat het niet verstandig is, deze 
incidentele en met dat doel toegeken-
de faciliteiten aan een beperkt aantal 
instituten nu structureel uit te werken, 
niet zozeer vanuit de ook door mij on-
derschreven prioriteit om meer aan-
dacht te schenken aan de groeperin-
gen, die daaraan het meeste behoefte 
hebben, als wel vanwege het feit dat 
het hier om een onderwijskundig pro-
bleem gaat, dat wi j in eerste instantie 
moeten oplossen. De centrale vraag, 
die ook in het onderzoek wordt 
gesteld, is hoe wij in het vormings-
werk 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 verant-
woord is om zonder dat er voldoende 
inzicht is in bij voorbeeld de vraag, 
welke voorzieningen binnen vor-
mingsinstituten moeten worden ge-
troffen om adequaat op de behoeften 
van deze jongeren te kunnen reageren 
dan wel of wellicht in Nederland moet 

worden gekomen tot een afzonderlijke 
opzet van vormingswerk voor deze ca-
tegorie jongeren, een structureel facili-
teitenbeleid te gaan bouwen, omdat 
dat ertoe zou kunnen leiden, dat wi j 
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 wi j 
daarin in eerste instantie onderwijs-
kundig meer inzicht moeten hebben. 
Daarvoor is dat onderzoek ook be-
doeld. Ik zou graag eerst de resultaten 
van dat onderzoek wil len afwachten, 
voordat wi j een structureel beleid in-
gaan. Als wij dat niet zouden doen, 
zouden wi 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 facilitei-
tenregeling, die voor de zestien institu-
ten is getroffen welke in het kader van 
het onderzoek moeten worden ge-
plaatst, een herwaardering van priori-
teiten structureel voor deze categorie 
te gaan opzetten, omdat ik dat onder-
wijskundig niet juist vind. Afgezien 
daarvan is het ook technisch niet mo-
gelijk, zo'n faciliteitenregeling nu nog 
met ingang van het cursusjaar 
1976-1977 in te voeren. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l een paar korte aan-
vullende 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 facilitei-
tenbeleid bij te stellen of wacht hij het 
definitieve eindrapport af? Zijn er mo-
gelijkheden 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 Mi-
nister het mogelijk de huidige beschik-
bare faciliteiten door middel van een 
hergroepering van de zogenaamde ga-
rantieregeling voor formatieplaatsen 
zodanig her te verdelen dat meer in-
stellingen 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 aan-
sluiting op de voorbereidende studie 
nader overleg met de onderzoekinsti-
tuten en de subsidiënt moet plaatsvin-
den, maar mij lijkt dat deze termijn be-
paald veel te lang is. Ik denk eerder 
aan kortere termijnen. Vanuit mijn 
vroegere ervaring lijkt het mij ook mo-
gelijk, in kortere tijd een fatsoenlijk on-
derzoek 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 tussensta-
dia van de resultaten van het onder-
zoek 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 fa-
ciliteiten, die gegeven worden aan de 
16 instituten (basis- en kopfaciliteiten). 
Is het niet mogelijk, zo vroeg de geach-
te afgevaardigde, de onlangs in het ge-
organiseerd overleg overeengekomen 
garantieregeling aan een herwaarde-
ring te onderwerpen? Er zijn hier twee 
problemen. Het eerste is het onder-
wijskundige probleem, dat ik zoeven 
schetste. Wij moeten een goed in-
zicht krijgen in de vraag, hoe het vor-
mingswerk goed kan worden inge-
steld. Het mag niet alleen gaan - met 
alle respect voor de wijze, daarop 
verschillende vormingsinstituten wer-
ken - om veel inzet en goedwillend-
heid, het moet ook onderwijskundig 
verantwoord gebeuren. Daarop moe-
ten wij een greep krijgen. Ik heb geen 
mogelijkheid om bijvoorbeeld in het 
kader van die garantieregeling men-
sen te verplichten elders te gaan wer-
ken. Ik ben bereid met de landelijke or-
ganisaties en het georganiseerd over-
leg 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 wi l ik daarbij 
ook in het overleg betrekken. De doel-
stelling is het beperkt te houden gedu-
rende de loop van het onderzoek van-
wege die onderwijskundige motive-
ring. Ik geloof, dat het niet in het be-
lang van de jongeren is om uitsluitend 
de faciliteiten toe te kennen en in Ne-
derland eventueel een ontwikkeling op 

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 ontwik-
keld. Zonder een dergelijke verant-
woorde benadering moeten geen slui-
zen 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 aan-
vaardbaar, dat er bij de instellingen 
met een zelfde aantal WSW-leerlingen 
instellingen zijn, die wel en geen facili-
teiten genieten? 

Minister Van Kemenade: Ja, mijnheer 
de Voorzitter, ik acht dit uit een oog-
punt van verdelende rechtvaardigheid 
te verantwoorden, omdat het gaat om 
faciliteiten aan een beperkt aantal in-
stellingen, die juist in het kader van het 
onderzoek ten behoeve van het ont-
wikkelen van methoden, waarbij alle 
jongeren aanstonds belang hebben, 
werkzaam zijn. Wanneer wi j ponds-
ponds 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 onvol-
doende kijk heeft op hetgeen deze jon-
geren nodig hebben respectievelijk 
wat er met het vormingswerk zou 
moeten gebeuren ten behoeve van de-
ze jongeren. Het zijn dus onderzoekfa-
ciliteiten. 

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 versto-
ken blijven en daardoor niet aan hun 
partiële leerplicht kunnen voldoen? 

Minister Van Kemenade: Ik vind het 
verantwoord, dat wij eerst goed on-
derzoeken, op welke wijze deze jonge-
ren het beste geholpen kunnen wor-
den, voordat wij een situatie schep-
pen, waarin zij verspreid worden over 
instituten, die geen adequate aanpak 
voor de lange termijn voor deze jonge-
ren 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 onderzoeksinsti-
tuut, de Departementen van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Sociale Za-
ken. Ik neem aan, dat gelet op de 

voortvarendheid, waarmede betrokke-
nen kunnen werken, toch op zijn minst 
na de vakantie uitspraken zouden kun-
nen komen over de opzet van het on-
derzoek. Ik weet niet hoelang dat on-
derzoek zal duren. Hierbij moet ook het 
onderzoeksinstituut worden betrok-
ken. 

Aan de orde is de beantwoording van 
de door het lid Van der Lek, overeen-
komstig artikel 107 van het Reglement 
van Orde, gestelde vragen aan de Mi-
nister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk over het niet toeken-
nen van subsidie aan de Stichting Vor-
mingstoneel 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 subsi-
diëring van de Stichting Vormingsto-
neel Limburg, zogezegd GLTwee. In 
dat advies was echter op geen enkele 
manier rekening gehouden met de ge-
dachten ten aanzien van het vormings-
toneel, die door mij waren neerge-
legd 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 reke-
ning was gehouden met de financiële 
mogelijkheden, die eveneens in de 
brief van 9 oktober 1975 waren ge-
schetst. 

Nadat in het beleid ten aanzien van 
de Nieuwe Comedie enige verduidelij-
king had plaatsgevonden, ben ik tot 
een negatieve beslissing voor de 
Stichting Vormingstoneel Limburg ge-
komen op motieven, die ik heb weer-
gegeven in mijn brief aan de stichting 
d.d. 8 juni 1976. Ik zal hieruit een pas-
sage 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 voor-
doen op basis van de regeringsdenk-
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beelden ten aanzien van decentralisa-
tie en bestuurlijke reorganisatie. Te-
gen die achtergrond heb ik mij in prin-
cipe bereid verklaard voor de interim-
periode een zekere eerste verantwoor-
delijkheid voor het vormingstoneel op 
mij te nemen. Daaraan worden echter 
grenzen gesteld door de beschikbaar-
heid van de financiële middelen, 
gepaard aan mijn wens om dit toneel 
in een zekere gelijkmatigheid in het ge-
hele land te kunnen situeren. Er heb-
ben mij te dien aanzien meer verzoe-
ken om subsidiëring bereikt, die ik 
moet afwegen tegen het uwe. 

In mijn adviesaanvrage aan de Raad 
voor de Kunst heb ik aan deze gedach-
ten vorm gegeven door een zekere 
mate van regionalisering voor te stel-
len. Daarover is een heftige discussie 
ontstaan, die nog niet is afgesloten. 
Hoe precies in de toekomst op middel-
lange termijn mijn beleid gestalte zal 
krijgen, wi l ik dan ook op dit moment 
nog niet in alle details vastleggen. 
Maar wèl wil ik vasthouden aan een 
zekere verdeling van de vestigings-
plaatsen over het land, omdat ik - on-
geacht de verdere invulling van het be-
leid - de beschikbare middelen zo 
rechtvaardig mogelijk wi l spreiden, 
opdat ook in geografische zin een rui-
me 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 overbli jven.' 

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 sub-
sidiënten van theater 'Wederzijds'. 

In antwoord op vraag 3 merk ik op, 
dat wanneer de in mijn antwoord bij 
de vorige vraag genoemde subsi-
diëring inderdaad tot stand zal komen, 
dat zal passen in een algemene ge-
dachtengang van verdeling van de be-
schikbare middelen over meer delen 
van het land. Van een regionalisering 
is dan nog geen sprake, al was het al-
leen maar omdat er geen strikte af-
spraken omtrent verdeling van speel-
gebieden aan ten grondslag liggen. 
Zoals de geachte afgevaardigde be-
kend zal zijn, zijn er nogal wat weer-
standen ontstaan tegen de gedachte 
van een regionale indeling, zij het dat 

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 stel-
lingname die ik aan de Raad voor de 
Kunst heb voorgelegd, de woorden 
gebruikt: Het kan natuurlijk niet de be-
doeling 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 vormingsto-
neel wordt beoordeeld aan de hand 
van een taakstelling in de begroting, 
waarin inderdaad de voorgenomen ac-
tiviteiten, waaronder met name ook 
het aantal voorstellingen en de keuze 
van publieksgroepen een rol spelen. 
Bovendien wordt in aanmerking geno-
men of de groep over voldoende vak-
manschap beschikt om inderdaad de 
toneelmiddelen te gebruiken. Het 
spreekt vanzelf dat die beoordeling 
over het vakmanschap primair ge-
schiedt door de Raad voor de Kunst 
die daórbij zeker niet in artistieke zin 
een vergelijking nastreeft met het be-
staande 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 op-

. gave te verstrekken. Bij het nemen van 
mijn negatieve beslissing hebben ui-
teraard mijn ambtelijke medewerkers 
wel een aan mij adviserende rol ge-
speeld. 

De vragen 6 en 7 wil ik tegelijk be-
antwoorden. In een eerder stadium 
heb ik een gesprek gehad met Proloog 
en GLTwee tesamen, waarin inder-
daad sprake is geweest van het zoeken 
naar een tussenoplossing. Beide groe-
pen hebben de mogelijkheden daartoe 
toen met grote stelligheid van de hand 
gewezen met het motief dat zij niet te-
gen elkaar wilden worden uitgespeeld. 
Die uitspraak betekende en betekent 
nog voor mij geen aansporing om op-
nieuw een poging te ondernemen. Ik 
heb dat dan maar ook niet gedaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit het voor-
gaande zal wel zijn gebleken dat ik na 
de aanzienlijke verruiming van de mid-
delen voor het vormingstoneel die ik 
overigens met grote moeite heb ge-
vonden geen mogelijkheden zie om de 
Stichting Vormingstoneel te subsidië-
ren. Men vergeet te vaak en te gemak-
kelijk dat ik door de overname van de 
subsidiëring van Proloog een extra be-
drag van 1,3 min. heb moeten vrijma-
ken. Een additionele 800.000 voor de 

Stichting Vormingstoneel is dan een-
voudigweg niette vinden. 

D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Vindt de Minister het 
niet onjuist om voorui t te 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 wan-
neer men even zou uitgaan van de 
spreidingsgedachte van de Minister, 
het feit overeind blijft dat Maastricht 
en Eindhoven vrij ver van elkaar aflig-
gen en dat het binnen dat beleid zeer 
wel zou passen dat er in het hele zui-
den van het land twee vormingstheater-
groepen 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 ver-
schillende 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 sugges-
tie kan wekken dat groepen tegen el-
kaar 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-toneel-
beleid, 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 onvol-
doende zou zijn om alleen GLTwee te 
helpen. Dat kwam met name omdat ik 
zulke aanmerkelijke dingen heb ge-
daan en nog wi l doen voor juist het 
vormingstoneel. Als het er dan toch 
naar uitziet dat het nog wel even zal 
duren voordat er een definitieve be-
leidssituatie 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 aan-
bod 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 om af te wijken van het advies van 
de Raad voor de Kunst, dan door mij 
gegeven. Hij zal van mi j niet verwactv 
ten dat ik daarop bevestigend ant-
woord. Ik vind dat ik goede gronden 
had om in dit geval van diegedachten-
gang af te wijken. De Raad voorde 
Kunst had iets grondiger kunnen in-
gaan op de problemen waarvoor het 
bestuur ter zake stond. De keuzefacto-
ren van de bewindsman zijn bepaald 
niet alle breed doorgelicht door de 
raad. 

De geachte afgevaardigde heeft er-
op gewezen dat Maastricht en Eindho-
ven 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 opgeslo-
ten wi l worden, nu en dan die afstand 
aflegt. 

Verder heeft de heer Van der Lek ge-
vraagd of het mij bekend is dat de be-
reidheid, die er destijds niet was, er nu 
wel is. Daarvan is mij geen medede-
ling 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 aan-
dringen nog een zekere bereidheid zou 
hebben gevonden, maar ik sta dan ge-
woon voor de moeili jkheid 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 kun-
nen 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 be-
paald plafondbedrag, want ik kan het 
geld zelf niet laten drukken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daar-
mede 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 sa-
menwerkingsverband te komen, waar-
bij men best nog een stuk zelfstandig-
heid overeind zou hebben kunnen 

houden. Dat is in goed overleg mijner-
zijds geprobeerd. 

Over het langer uitstel bestaan mis-
verstanden. Toen ik de beslissing over 
deze zaak had genomen, heb ik daarop 
in een persberichtje gewezen, omdat 
ik wel zag aankomen dat het misver-
stand weer grondig zou worden ge-
voed van allerlei zijden. Als men het 
overal zo stelt, dan is het ook begrijpe-
lijk 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' worden, het is ongeveer fifty-
fifty of 60 : 40. Er is zeer tijdig te ver-
staan gegeven, dat men er bij de nieu-
we plannen beslist niet van zou kun-
nen uitgaan, dat de zaak tot een posi-
tieve eindbeslissing zou worden ge-
voerd. Van de andere kant heb ik wel 
even over de kwestie gepiekerd, om-
dat ik het een moeilijke beslissing 
vond, gegeven het feit dat het een be-
staand groepje betrof. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister aangeven 
hoeveel en in welke regio's - des-
noods globaal - er gezelschappen le-
ven die zich vormingstoneel ten doel 
stellen en daarbij hopen op een rijks-
subsidie? 

Minister Van Doorn: Mijnheer de 
Voorzitter! Hiervan is een aantal te 
noemen, waarvan enkele reeds subsi-
die krijgen. Zoals ik reeds heb gezegd, 
is dit aantal sinds enige ti jd veel hoger 
dan voorheen, omdat er groepen in de 
steek zijn gelaten door andere subsi-
diënten. In deze gevallen is de rijks-
subsidiënt, die aanvankelijk maar een 
zeer bescheiden bijdrage leverde, bi j-
gesprongen. Enkele voorbeelden zijn 
Proloog met als vestigingsplaats Eind-
hoven, de Nieuwe Komedie in Den 
Haag, Werktheater en Sater in Amster-
dam en Disco in Rotterdam. Boven-
dien is er een groepje vormingstoneel 
bij Centrum, bij Theater en bij de 
Noordercompagnie. Daarnaast zijn ve-
le aanvragen op mijn departement ge-
deponeerd, waarvan de meeste tot 
mijn spijt niet kunnen worden gehono-
reerd. Ik zou intussen wel in staat zijn 
om, doordat ik nu deze beslissing heb 
genomen, van het nog bescheiden res-
terende bedrag van ongeveer 
f 500.000 een of twee, wellicht zelfs 
drie, kleine handreikingen te doen aan 
gezelschappen die met name in ande-
re gebieden dan het zuiden van het 
land opereren. 

De heerCoppes (PPR): Welke bijdrage 
kan de Minister leveren aan het oplos-
sen van de problemen die ontstaan 
voor de werkgelegenheid van de me-

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 om te bezien, zoals wel vaker is 
gebeurd in de loop der jaren, bijvoor-
beeld bij Studio, of er bepaalde moge-
lijkheden mijnerzijds geboden kunnen 
worden om hardheidsgevallen tege-
moet te treden. Ik moet daarbij ove-
rigens wel zeggen dat ik nog niet pre-
cies duidelijkheid heb over de vraag, 
hoeveel mensen daar nu nog echt zijn 
ingedeeld, terwijl ze nog niet alreeds 
afspraken met andere groepen heb-
ben. Daarover lopen de verhalen dik-
wij ls uiteen. Ik heb zelf wel aanwijzin-
gen dat het groepje op het ogenblik 
bijzonder klein is. 

De heer Voogd (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu de Minister heeft mede-
gedeeld - ik geloof dat ik hem nu let-
terlijk 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 idee-
en van de Minister over het vormings-
toneel zou ik willen vragen, of de 
Raad voor de Kunst zijn positief advies 
ten aanzien van GLTwee niet heeft ge-
handhaafd, ook nadat de Raad voor de 
Kunst kennis had genomen van de 
ideeën van de Minister over de struc-
tuurvan 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 gege-
ven. Ik heb medegedeeld, dat er twee 
maal een advies is gekomen over za-
ken 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 vor-
mingstoneel destijds aan de Raad had 
gestuurd. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wordt de kwaliteitsbeoor-
deling 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 voorde 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): Voor-
zitter! Ik zou de Minister willen vragen 
tegen welk tijdstip wij de nota tege-
moet kunnen zien, die de basis zal vor-
men 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 hand-
reiking 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 mis-
verstand 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 ande-
ren, met veel moeite, had vrijgemaakt, 
binnen het kader van het vormingsto-
neel. Ik kan hierop niet voldoende de 
nadruk leggen. 

Met het geld dat ik ongeveer dacht 
te kunnen overhouden, 500.000 gul-
den, zou aanmerkelijk minder dan de 
gevraagde 800.000 gulden kunnen 
worden gegeven. Ik neem aan, dat 
men zou hebben gezegd, dat het hoog-
uit 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 for-
tiori zou ik dan niet in staat zijn ge-
weest, nog enkele handreikingen naar 
elders te doen. 

Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Heeft de Minis-
ter zich ervan overtuigd, dat het inder-
daad om een versobering van één a 
twee ton zou gaan, waartoe GLTwee 
bereid zou zijn? Als men bereid is, op 
de begroting voor het komende sei-
zoen meer te versoberen - waarmee 
men in de buurt zou komen van de be-
dragen die de Minister noemt - wi l hij 
dan wellicht, mede omdat wi j nog niet 
over de toneelnota hebben kunnen 
spreken, de beslissing voor GLTwee 
nader bezien? 

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-

burg en Brabant met elkaar moest 
gaan praten. Nu wordt mij medege-
deeld, dat men hiertoe bereid is. Intus-
sen heb ik een beleid moeten voeren 
en bepaalde beslissingen moeten ne-
men. Nu deelt de geachte afgevaardig-
de mij mede, dat men het gevraagde 
bedrag wellicht meer wil laten zakken 
dan met ongeveer één a twee ton. 
Echter, al wi l 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 ver-
snipperen 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 wan-
neer op basis van vorige feiten - feiten 
waarmede de bewindsman rekening 
heeft moeten houden - bepaalde be-
leidsbeslissingen zijn genomen. Ik 
moet dit de geachte afgevaardigde in 
alle eerlijkheid zeggen. Het spijt mij, 
maar op de vraag van de geachte afge-
vaardigde 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 zeg-
gen. 

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 eer-
der heeft aangekondigd, dat het vóór 
15 oktober 1976 het geval zou zijn? 

Minister Van Doorn: Het gaat niet om 
de nota inzake het vormingstoneel, 
maar om de nota inzake het toneelbe-
leid, naar ik hoop. Ik hoop dat ik er een 
bredere basis aan kan geven dan al-
leen maar die van het vormingstoneel. 
In de nota zal echter wel een goede 
aandacht aan het vormingstoneel wor-
den gegeven. De genoemde datum -
15 oktober 1975 - blijft zeker mijn se-
rieuze streefdatum, maar in dit vak 
wordt men steeds voorzichtiger. Daar-
om heb ik op de betreffende vraag ge-
zegd, 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 okto-
ber of daaromtrent; de andere is in elk 
geval vóór 1 januari. 

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-

te spijt is mij namelijk gebleken dat de 
Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening pas deze mor-
gen op de hoogte is gebracht van de 
behandeling van de brief over de 
bouwvan een kantorenflat in Westra-
ven 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 Walt-
mans, Coppes en Scholten, overeen-
komstig artikel 107 van het Reglement 
van Orde, gestelde vragen aan de Mi-
nistervan Buitenlandse Zaken over de 
recente gebeurtenissen in Zuid-Afri-
ka.8 [De vragen zijn opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie.] 

D 
De heer Huijsen: Mijnheer de Voorzit-
ter! Mede namens de heer Waltmans 
geef ik een korte toelichting op onze 
vragen. Sinds de verscherpte veilig-
heidswetten van kracht geworden zijn 
is het ware gezicht van het racistische 
regime enorm verduidelijkt. Het is 
toen in hun gedachtengang aanneme-
lijk 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 Re-
gering duidelijk blijk geeft van haar af-
schuw. Ik meen stellig dat dit ook ge-
concretiseerd za! moeten worden in 
daden. Ik kan mij een hulpverlening 
voorstellen via het internationale De-
fence and Aid Fund, waarbij in de eer-
ste plaats indien nodig juridische 
steun aan de slachtoffers wordt gege-
ven. In de tweede plaats denk ik aan 
steun aan de achtergebleven gezinnen 
en in de derde plaats aan begeleiding 
van de gevangenen. Deze drie aspec-
ten van het internationale Defence and 
Aid Fund liggen op het terrein van de 
humanitaire hulpverlening. Nederland 
geeft al enige steun, maar in vergelij-
king met andere rijke landen is dat bij-
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zonder weinig. In vergelijking met ar-
me landen die steun geven is het hele-
maal 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 symboli-
sche bedrag te maken tot een reëel be-
drag. 

D 
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks toenemend pro-
test vanuit de gehele wereld en on-
danks groeiend verzet in Zuid-Afrika 
zelf gaat de minderheidsregering al-
daar 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 om 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 onder-
drukt worden. De vragen van mijn col-
lega'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 om 
een onherstelbare breuk tussen de ras-
sen te voorkomen. 

Wie de gebeurtenissen op een af-
stand gadeslaat komt tot de conclusie 
dat de regering van Zuid-Afrika als re-
presentant van de blanke bevolking, 
bezig is met een angstaanjagend en 
verontrustend proces van zelfdestruc-
tie. 

De Voorzitter: Ik moet u even onder-
breken. U bent daarin niet de eerste, 
maar wi j gaan de kant op dat de toe-
lichting een kort verhaal wordt, waarin 
meningen worden verkondigd. Ik be-
grijp 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 dramati-
sche ontwikkeling zou kunnen doen, 
zouden wi j dit niet mogen laten. Ook 
de vragen spreken daarover. 

Het is bekend dat in ons land de be-
zorgdheid over het beleid van de rege-
ring van Zuid-Afrika toeneemt en met 

instemming heb ik dan ook kennis ge-
nomen van een gezamenlijke verkla-
ring van Franse en Nederlandse ker-
ken, waarin het apartheidsbeleid 
wordt afgewezen als in tegenspraak 
met het Evangelie. Aan de opstelling 
van deze verklaring werd van Neder-
landse zijde onder meer deelgenomen 
door het oud-lid van deze Kamer me-
vrouw Klompé. 

Het is niet alleen van betekenis dat 
particuliere organisaties in West-Euro-
pa hun krachten bundelen, hetzelfde 
geldt voorde regeringen. Van een ge-
coördineerd optreden van Westerse 
landen jegens Zuid-Afrika mag wei-
licht meer effect worden verwacht dan 
van een afzonderlijk optreden van ons 
eigen land, al sluit ik dit laatste be-
paald 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 geno-
men van hetgeen zich in Zuid-Afrika in 
de afgelopen tien dagen heeft afge-
speeld. 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 ge-
vestigd, hebben het voor de Regering 
eens te meer duidelijk gemaakt dat, 
wat betreft het apartheidsbeleid, het 
roer daar om moet, en snel, want an-
ders lijken nog ernstiger ontwikkelin-
gen haast onvermijdelijk. 

Ik hecht eraan het beleid van de Ne-
derlandse Regering ten aanzien van 
zuidelijke Afrika heel in het kort samen 
te vatten. Dat valt uiteen in vijf compo-
nenten. Allereerst is er het uitoefenen 
van maximale druk op het regime-
Smith, met name door het zo krachtig 
mogelijk toepassen van sancties. Dat 
brengt ook mee ons voortdurend ijve-
ren 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 einde-
lijk Zuid-Afrika zich terugtrekt uit Na-
mibië. Wij beschouwen de Zuidafri-
kaanse aanwezigheid daar als een ille-
gale. Daardoor kan worden bereikt dat 
eindelijk het volk van Namibië in vrij-
heid over de eigen toekomst kan be-
slissen. 

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 ge-
geven aan mijn overtuiging dat die 
Bantoestans in wezen een andere 
vorm van apartheidsbeleid betekenen 
en dat tegen deze achtergrond de vor-
ming van deze Bantoestans door de 
Nederlandse Regering met argwaan 
wordt bekeken. Over de kwestie van 
de erkenning van deze staten is over-
leg 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 onopge-
lost laat - en onze kennis van de in-
zichten van de andere Afrikaanse sta-
ten zeer zwaar zal meewegen. 

Ten slotte probeert de Nederlandse 
Regering in de Verenigde Naties, bila-
teraal 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 afge-
vaardigde, neergelegd in diens tweede 
vraag, deel dat het verzet in Zuid-Afri-
ka zijn basis vooral vindt in het apart-
heidsbeleid van de regering van dat 
land. Ik heb deze Kamer reeds meer-
malen doen weten, dat ik geen of 
slechts nauw merkbare verzachtingen 
heb kunnen constateren in het Zuid-
afrikaanse apartheidsbeleid ten princi-
pale. Ook de reactie van de Zuidafri-
kaanse regering op de gebeurtenissen 
in Soweto en elders in Zuid-Afrika ge-
ven mij helaas geen enkele aanleiding 
tot vermindering van mijn bezorgd-
heid. Ik denk in dit verband ook aan de 
recente behandeling in het Zuidafri-
kaanse parlement van de zogenaamde 
veiligheidswetten. Dit in antwoord op 
de derde vraag. 

Ik kan de heer Scholten naar aanlei-
ding van zijn vierde vraag verzekeren 
dat het apartheidsbeleid, en eigenlijk 
het gehele probleem van zuidelijk Afri-
ka in al zijn aspecten, voortdurend on-
derwerp van overleg is tussen de ver-
tegenwoordigers van de Negen. De in-
breng van de Nederlandse Regering is 
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die welke ik heb geschetst in de vijf uit-
gangspunten van beleid. 

Op de beantwoording van de vragen 
van de heer Scholten sluit de beant-
woording van de vragen van de heren 
Huijsen en Waltmans over een moge-
lijke stijging van het aantal slachtoffers 
van de apartheidspolitiek logisch aan. 
Er is de Regering alles aan gelegen, er-
toe bij te dragen dat dit effect niet op-
treedt. De Regering hoopt dan ook dat 
de verandering van de maatschappe-
lijke structuur in Zuid-Afrika alsnog 
langs vreedzame weg zal kunnen 
plaatsvinden. Desalniettemin zijn er al 
veel slachtoffers van het apartheidsbe-
leid, die - en dat ben ik geheel met de 
vragenstellers eens - aanspraak kun-
nen maken op onze hulp. 

De heer Huijsen heeft met name 
over het Defence and Aid Fund ge-
sproken. Ik attendeer hem erop dat dit 
maar één van de fondsen voor zuide-
lijk 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, ter-
wij l in 1976 deze bijdragen, inclusief 
de bijdrage aan het Defence and Aid 
Fund, gestegen zijn tot f 440.000. In de-
ze 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 verho-
ging van deze bedragen. Ik kan de Ka-
mer alleen maar de verschrikkelijk 
moeilijke financiële problematiek uit-
eenzetten, waarvoor het Departement 
van Buitenlandse Zaken zich geplaatst 
ziet. Het departement kent voomame-
lijk personeelsuitgaven en heeft daar-
om niet de mogelijkheid via bezuinigin 
gen op andere programma's aan be-
paalde bezuinigingsnormen te vol-
doen. Anders gezegd: Onze armslag 
om op dit punt meer te doen, is - he-
laas - zeer beperkt. Het is dan ook voor 
Buitenlandse Zaken, - gelet op die ui-
termate moeilijke begrotingsproble-
mat iek- niet mogelijk voor 1977 een 
aanmerkelijk hoger bedrag ten bate 
van het Defence and Aidfund ter 
beschikking te stellen dan in 1976 be-
schikbaar is gesteld, hoezeer ik graag 

zou zien, dat binnen mijn departement 
daartoe financiële mogelijkheden zou-
den zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ontmoet 
dan ook nog de vragen van de heer 
Coppes. Deze vragen zijn specifiek ge-
richt op de hulp aan de ANC buiten 
Zuid-Afrika. Ik wil in beginsel geen en-
kele organisatie van hulp uitsluiten, 
die hetzelfde doel nastreeft als de Ne-
derlandse Regering. Ik wi l er echter 
aan toevoegen, dat ik geen voorstan-
der ben van gewelddadige omverwer-
ping 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 me-
ning over deze problematiek nooit on-
der 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 bemidde-
laar moet immers onpartijdig optre-
den 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 on-
gunstig te beïnvloeden. Ook in de toe-
komst zullen alle mogelijkheden wor-
den nagegaan, ook in nauwe samen-
werking met de andere partnerlanden 
van de EEG om die druk zo sterk en ef-
fectief mogelijk te doen zijn. 
De heer Huijsen: Mijnheer de Voorzit-
ter! Sinds de veiligheidswetten van 
kracht zijn, is elke hulp van buitenaf il-
legaal. 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 af-
gelopen jaren opgebouwd. Ik verzoek 
de Minister dit aspect bij zijn overwe-
gingen te betrekken. 

De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het waar, dat er Neder-
landers in Zuid-Afrika dienstplichtig 
zijn en derhalve bij de huidige of toe-
komstige vijandelijkheden worden be-
trokken? Zo ja, kan de Minister die Ne-
derlanders op de een of andere manier 
onder druk zetten? Kan Nederland in 
het geheel van deze krachtbalans hei-
pen voorkomen, dat straks in oktober 
Transkei erkend gaat worden door ln-
ternationale VN-organisaties, waardoor 

er mogelijk allerlei hulp naar Zuid-Afri-
ka kan toestromen? Is het wel juist de 
woorden 'bantoe' of 'bantoestan' te ge-
bruiken, waar deze woorden door be-
trokkenen 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 vra-
gen. 

Hoe interpreteert de Minister het 
feit, dat uitgerekend de Zuidafrikaanse 
vredesapostel dr. Beijers Naudé als 
eerste onder de nieuwe veiligheids-
wetten 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 bedra-
gen effectief kunnen worden aange-
wend voor het verlenen van humani-
taire en rechtshulp. 

De heer Coppes wil ik het volgende 
meedelen. Wanneer Nederlanders vrij-
wil l ig in buitenlandse krijgsdienst tre-
den, heeft dat tot consequentie een 
verl iesvan het Nederlanderschap. Dat 
kan alleen worden voorkomen, als 
daartoe een goedkeuring van Neder-
landse zijde zou komen. De heer Cop-
pes wi l 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 ech-
ter, dat de herhaalde verklaring van de 
Nederlandse Regering, waarin zij haar 
verontrusting uitspreekt over de ont-
wikkelingen in Zuid-Afrika, toch een 
duidelijke waarschuwing voor deze 
Nederlanders oplevert. In elk geval wil 
ik heel uitdrukkelijk in de Kamer herha-
len, dat, afgezien van de consequentie 
van verlies van het Nederlanderschap, 
degene, die in Zuidafrikaanse krijgs-
dienst treedt, zich bewust moet zijn 
van de risico's. 

Wat de erkenning van Transkei be-
treft, heb ik al gezegd, dat ik ten aan-
zien van de creatie van dergelijke sta-
ten een grote mate van scepsis heb, 
juist vanuit de principiële verwerping 
van de apartheid en vanuit de gedach-
te, 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-
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vendien heb ik geïndiceerd dat in de 
Nederlandse beslissing inzake al of 
niet erkenning -zoals 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 be-
kend, uitermate kritisch is. 

Ik heb er geen enkel bezwaar tegen, 
te spreken over 'de zogenaamde Ban-
toestans'. Ik moet wel een woord zoe-
ken 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 zeg-
gen, dat mijn zorgen over de Zuidafri-
kaanse ontwikkeling en over de toe-
passing 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 schrif-
telijk moeten worden beantwoord, 
over dezelfde materie. Overigens wil ik 
nu alvast zeggen dat, naar mij is ge-
bleken, ten aanzien van de bevriezing 
van het Belgisch-Zuidafrikaanse cultu-
rele verdrag nog geen beslissing is ge-
nomen. Er bestaan op dit punt bepaal-
de inzichten bij de Walen en in Vlaan-
deren. Waartoe die inzichten ten slotte 
leiden in het concrete regeringsbeleid 
is op dit moment, voor zover mij be-
kend, nog niet duidelijk. 

De heer Beinema (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe beoordeelt de Minister 
de recente verklaring van vertegen-
woordigersvan Franseen Nederland-
se kerken dat 'elke hulp die in belang-
rijke 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 Nederland-
se standpunt ten aanzien van econo-
mische boycotmaatregelen ten opzich-
te van Zuid-Afrika uiteengezet. Ik heb 
daarbij gesteld dat de effectiviteit van 
deze maatregelen vooral wordt be-
paald door de mate van deelneming 
van alle staten van de volkerenge-
meenschap. Eenzijdige acties zijn, 
vrees ik, niet effectief voor wat betreft 
het uitoefenen van druk. 

De heer De Gaaij Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Ziet de Regering in 
de gebleken ernst van de situatie in 
Zuid-Afrika, welke zij wijt aan de apart-
heidspolitiek aanleiding, met klem er 
bij de Franse regering op aan te drin-
gen geen uitvoering te geven aan het 
voornemen van die regering mede-
werking te verlenen bij de bouw van 
kerncentrales in Zuid-Afrika? 

Minister Van der Stoel: De Franse be-
slissing is genomen en ik heb geen re-
den om aan te nemen dat deze beslis-
sing voor verandering vatbaar is. Het 
Nederlandse standpunt ten aanzien 
van apartheid en de noodzaak om ef-
fectieve druk u i t te oefenen op Zuid-
■Afrika, is de Franse regering bekend. Ik 
zie geen aanleiding, aanvullende stap-
pen bij de Franse regering te doen, die 
overigens niet tot het beoogde resul-
taat zouden leiden. 

De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Weet de Minister ook, met 
ongeveer welke factor de regeringsbij-
drage aan het Defence and Aid Fund 
en daarmee verwante fondsen, gere-
kend per hoofd van de bevolking, in 
respectievelijk Frankrijk, West-Duits-
land en Groot-Brittannië groter of klei-
ner zijn dan in Nederland? 

Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al gezegd dat de Ne-
derlandse bijdrage, vergeleken met 
die van andere landen, aanzienlijk 
moet worden genoemd. Het spijt mij 
dat ik over een onvoldoende ontwik-
keld computerbrain beschik om gede-
tailleerde 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 Zuidafri-
kaanse regering worden opgeroepen 
tot vervulling van militaire dienst? 

Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! De mogelijkheid om Neder-
landse staatsburgers te verplichten tot 
vervulling van de militaire dienst is 
aanwezig. Ik hoop dat van die moge-
lijkheid geen gebruik wordt gemaakt. 

De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Verwacht de Minister dat 
de andere lid-staten van de EEG Ne-
derland zullen volgen in zijn afwijzen-
de houding ten aanzien van een erken-
ning van Transkei? 

Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb reden om aan te ne-
men dat het standpunt, dat ik globaal 

heb aangeduid en dat nog niet is afge-
rond, bepaald niet een geïsoleerd Ne-
derlands standpunt is. 

De heer Voogd (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister in ieder ge-
val bevorderen dat de uitvoering van 
het culturele verdrag met Zuid-Afrika 
wordt bevroren casu quo sterk verso-
berd totdat in ieder geval de komende 
nota inzake internationale culturele be-
trekkingen in deze Kamer is behan-
deld? 

Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! Opnieuw wordt een onder-
werp aangesneden, waarover schrifte-
lijke vragen van de heer Van der Spek 
ter beantwoording liggen. Ik kan alleen 
maar zeggen dat ik deze schriftelijke 
vragen zo spoedig mogelijk zal beant-
woorden. 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 mo-
gelijkheden 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 Mi-
nister waarde hechten aan het oordeel 
van vele Afrikaanse staten, daar in ve-
le 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 ande-
re 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 vol-
doet aan de gelijkwaardigheid van zowel 
blank als zwart nog een vreedzaam 
samenleving mogelijk is. 
Het is juist de dreiging van de catastro-
fe in zuidelijk Afrika die ons dwingt tot 
een heel duidelijke standpuntbepaling. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Mijn-
heer de Voorzitter! Aanhakende bij 
een door de heer De Gaaij Fortman ge-
stelde vraag, wil ik graag van de Minis-
ter 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 leve-
ring van materialen voor kernreacto-
ren, nu de Regering zelf niet eens in 
staat was een beslissing ter zake te ne-
men? 

Minister Van der Stoel: Mijnheer de 
Voorzitter! In het algemeen ga ik ervan 
uit, dat het in het verkeer tussen sta-
ten, zekertussen staten die zo nauw 
samenwerken als de landen van de Eu-
ropese Gemeenschap, mogelijk moet 
zijn om tot een vrije uitwisseling van 
gedachten te komen en tot een uitwis-
seling van argumenten vóór en tegen 
een bepaalde kwestie. 

Ik heb op de zoeven door mij aange-
duide 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 poli-
tieke rechten (Trb. 1969, 99, 1970, 52, 
1975,60); 

(2) het bij het onder (1) genoemde 
Verdrag behorende, tezelfder ti jd en 
plaatse tot stand gekomen Facultatie-
ve Protocol (Trb. 1969, 99, 1970, 52, 
1975,60); 

(3) het tezelfder ti jd en plaatse tot 
stand gekomen Internationale Verdrag 
inzake economische, sociale en cultu-
rele rechten (Trb. 1969, 100,1975, 61); 

b. houdende voorzieningen betreffen-
de de oplegging en tenuitvoerlegging 
van de doodstraf (13 932, R 1037) heb 
benoemd. 

Deze commissie bestaat uit 17 leden, 
elk met een plaatsvervanger, en is sa-
mengesteld als volgt: 

Berkhouwer (VVD), Voogd (PvdA), 
Wolff (CPN), Mommersteeg (KVP), Van 
Rossum (SGP), Imkamp (D'66), Veer-
man (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). 

Koning (VVD), Stoffelen (PvdA), De 
Leeuw (CPN), Van Amelsvoort (KVP), 
vacature BP, Van Mierlo (D'66), Riet-
kerk (VVD), Haas-Berger (PvdA), Aan-
tjes (ARP), Geurtsen (VVD), Van der 
Hek (PvdA), Du Chatinier (KVP), Van 
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Leijenhorst (CHU), Lückers-Bergmans 
(KVP), De Vries (PvdA), De Gaaij Fort-
man (PPR) en Staneke (DS'70). 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Aanvulling van de rege-
ling omtrent de betrekkelijke be-
voegdheid in strafzaken (13 916). 

De Voorzitter: Ik merk op dat in de der-
de alinea van het formulier van afkon-
diging in plaats van 'en strafbare fei-
ten' gelezen moet worden 'van straf-
bare feiten'. 

Het wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
IV (Kabinet voor Surinaamse en Ne-
derlands-Antilliaanse Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 
1975 (Onafhankelijkheid van Surina-
me per 25 november 1975) (13 945). 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

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

D 
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 ka-
merstuk. 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 regeringsstand-
punt zo mogelijk voor het zomerreces 
aan ons mee te delen. Gisteren heb-
ben wij een brief van de Minister ont-
vangen. Het is een brief, die geen be-
slissing 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 be-
doeld, dat dan een beslissing zou wor-
den genomen. De Minister deelt nu in 

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

zijn brief mee, het eindrapport van de 
Commissie tot preventie van rampen 
door gevaarlijke stoffen af te willen 
wachten en nog te wil len overleggen 
met vier ambtgenoten, terwijl twee 
van deze ambtgenoten ook nog over-
leg zullen plegen met ambtenaren, die 
eventueel bij de verhuizing zijn betrok-
ken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu niet 
ingaan op de materiële aspecten van 
dit gebouw betreffende de veiligheid 
in verband met het in de buurt gelegen 
tankpark. Ik wi l slechts aan de Minister 
vragen, of hij min of meer overeen-
komstig hetgeen hij 3 juni heeft ge-
zegd wi l toezeggen aan de Kamer, dat 
hij ons zal inlichten over het eindrap-
port 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 voor-
beeld) en vooral dat hij de Kamer in de 
gelegenheid wi l stellen met de Minis-
ter te spreken voordat actie wordt on-
dernomen 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 over-
handig, mijnheer de Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Drees, 
Van der Lek, Rienks, Groensmit-van 
der Kallen en Van der Heem-Wagema-
kers wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord het voornemen van de Minis-
ter van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke 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 om overleg te ple-
gen 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 verhui-
zing betrokken ambtenaren; 

voorts om de Kamer in kennis te stel-
len van de voornemens van de Minis-
ter inzake voorzieningen ten behoeve 
van de veiligheid en het te verwachten 
effect daarvan, inclusief een uiteenzet-
ting over de mogelijkheden tot ver-
plaatsing van het tankpark; 
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Voorzitter 
en de Kamer in kennis te stellen van de 
conclusies van de Minister; 

verzoekt de Minister om géén maatre-
gelen inzake verhuizing van ambte-
naren te nemen alvorens de Kamer in 
de gelegenheid is geweest over de be-
slissing van de Minister met hem van 
gedachten te wisselen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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 loca-
tie 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 re-
gels op het gebied van de ruimtelijke 
ordening en de bouwvoorschriften. 
Wij spreken over geluidszones ter wi l -
levan het milieubeleid, maar van een 
zonering op basis van preventieve 
rampenbestrijding merken wij nog 
weinig. Wij wachten voorstellen in al-
germene zin van de Regering dan ook 
met ongeduld af. Wij menen dat de Mi-
nister geen enkele definitieve beslis-
sing mag nemen, voordat het preven-
tieve rampenbeleid voor Westraven 
tot een duidelijke stellingname heeft 
geleid tegen de achtergrond van het te 
ontwerpen preventieve algemene be-
leid. Eerst dan kan sprake zijn van 
overleg over het betrekken van het ge-
bouw. Het TNO-rapport gaat uit van 
een maximale ramp. Van de aanvaard-
baarheid en de kans van het voorko-
men 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 ram-
pen in de nabijheid van het kantoor te 
verminderen, dan wel geheel uit te 
bannen op grond van de te kiezen poli-
tieke normen. 

Ik pleit voor goed overleg met de be-
trokken 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? 

Nog één opmerking over de functie 
van de rijksgebouwendienst. Het is 
een hulpdienst waarvan wi j 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 vei-
ligheidsnormen worden gerekend. 

D 
Mevrouw Groensmit-Van der Kallen 
(KVP): Mijnheer de Voorzitter! Ik mag 
mijn opmerkingen maken mede na-
mens 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 duide-
lijk 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 com-
missie-VRO van 3 juni jongstleden zeg-
de de Minister toe te streven naar het 
bekendmaken van het regerings-
standpunt over het verhuizen naar het 
gebouw Westraven, vóór het zomerre-
ces. 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 ge-
dane toezegging dat er geen verhui-
zing van ambtenaren naar Westraven 
zou plaatsvinden voordat het kabinets-
besluit genomen zou zijn en nadat de 
Kamer hierover nog zou hebben gedis-
cussieerd. Waarom is deze zo belang-
rijke toezegging niet in de brief ver-
meld? 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 TNO-
rapport na grondige bestudering aan 
de Kamer voor te leggen. Ook deze 
toezegging vinden wi j niet duidelijk te-
rug 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 ambte-
naren 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 ti jd 
meer aandacht had besteed aan de be-
zwaarschriften van de bonden en ze 

niet zonder meer van de tafel had ge-
veegd. Zij waarschuwden immers al 
op 18 juli 1970, voordat Westraven in 
aanbouw genomen werd. Daarna is 
het TNO-rapport gekomen en ons toe-
gezonden, 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 om onderzoek te plegen naar een 
andere plaats voor het gebouw, maar 
omdat er gebrek aan geld was. Op 
twee bestuursniveaus heeft men ge-
faald. Opeen aangewezen industrie-
terrein werd Westraven geplaatst via 
een artikel-19-vergunning met alle ge-
volgen van dien. Een sprekend voor-
beeld van het verkeerd toepassen van 
een artikel-19-vergunning mijnheer 
de Voorzitter. 

Samenvattend willen wij de Minister 
vragen - behalve uiteraard om beant-
woording van de nu door ons gestelde 
vragen - wederom toe te zeggen dat er 
geen verhuizing zal plaatsvinden voor-
dat de uiteindelijke beslissing is mede-
gedeeld aan de Kamer en voordat er 
een debat van de Kamer met de Minis-
ter 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, heb-
ben wij het beleid van de Regering ge-
steund. Wij waren van mening dat er 
geen onaanvaardbare risico's waren 
met betrekking tot de scheepvaart op 
het Amsterdam-Rijnkanaal, het ver-
keer op de rijksweg en het brandge-
vaar van het tankpark. Wij zijn die me-
ning nog toegedaan, maar sindsdien 
heeft zich een nieuw feit voorgedaan, 
namelijk het explosiegevaar. Dat dit 
gevaar reëel is, hebben de gebeurte-
nissen in Roosendaal duidelijk aange-
toond. Wij tillen zwaar aan dat expol-
siegevaar en wij zijn met name ge-
schrokken van het effect dat een explo-
sie zal hebben en de scherfwerking 
van de ruiten in de kantoorruimten. 
Daarbij zouden doden kunnen vallen. 
Dat explosiegevaar wordt veroorzaakt 
door de aanwezigheid van benzine-
tanks 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 vin-
den 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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Wij zijn van mening dat ook TNO daar-
bij 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 onder-
zocht. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze conclu-
sie is dat wij sympathiek tegenover de 
motie van de heer Drees staan. De 
enige reden dat wi j haar niet hebben 
ondertekend is, dat wij de Minister de 
gelegenheid wilden geven om 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): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij vinden de mi-
nisteriële handelwijze rondom Westra-
ven steeds meer afkeurenswaardig. 
Het staat nu, aan de hand van het rap-
port van TNO toch wel vast dat dit ge-
bouw niet als kantoorgebouw te ge-
bruiken is zolang daarnaast die olie-
opslag, waaronder benzine of zelfs ke-
rosine, staat. Ik zou graag van de Mi-
nister vernemen of er inderdaad ook 
kerosine is opgeslagen. De conclusie 
van het TNO bevestigt de bezwaren 
die door de ambtenaren en hun orga-
nisaties reeds in januari 1969 bij gede-
puteerde 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 Minis-
ter 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 rap-
porten te fabriceren of te laten fabrice-
ren 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 over-
leg plaatsvinden met de ambtenaren 
over de verhuizing maar er wordt niet 
gesproken over overleg over eventu-

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 bestem-
ming. 

In verband met de eerste door ons 
aangeduide oplossing wil ik erop wi 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. Boven-
dien wil ik daarbij een ander alternatief 
onder de aandacht brengen, namelijk 
het buiten dienst stellen van hettank-
park, hetgeen helemaal niets zou be-
hoeven 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 wi j in-
dertijd 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 t i jd niet kun-
nen begrijpen, dat de Minister, die ver-
antwoordelijk is voor de huisvesting 
en die ook aan ruimtelijke ordening 
doet, tot op heden er helemaal mee ak-
koord 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 in-
derdaad dat het te gevaarlijk is, al heb-
ben wi j TNO niet eens nodig om dat te 
constateren. Ik vind het een heel on-
verstandig 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 ge-
bouw van 23 etages daar neer te zet-
ten, terwijl er al waarschuwingen wa-
ren toen het gebouw was verrezen tot 
aan de 10de etage. Volgens ons, maar 
ook volgens de gemiddelde burger en 
zeker volgens degenen die er eventu-
eel 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 be-
antwoord willen zien, waarom men dit 
gebouw daar heeft neergezet, terwijl 
er zo ontzettend veel andere ruimte is, 
in de tweede plaats waarom men het 

toch heeft gedaan met de aanwezig-
heid van een aantal tanks met brand-
stoffen in de buurt en in de derde 
plaats, wat de leegstand kost per dag, 
van dit millioenen kostende gebouw. 

D 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Mijn antwoord kan zeer kort zijn. 
Op 3 juni en ook daarna was het mijn 
oprecht streven dat wi j nog vóór het 
reces een definitief regeringsstand-
punt in deze zaak bekend zouden ma-
ken. Mevrouw Groensmit heeft gelijk 
met haar opmerking, dat dit streven is 
mislukt. In een zaak die niet zonder be-
lang is, achtte ik het beter het overleg 
met de naast-betrokken collega's, dat 
uiteindelijk moet leiden tot een kabi-
netsbeslissing, pas te voeren nadat het 
definitieve rapport van de Commissie 
Preventie Rampen was verkregen. Dat 
rapport wacht ik af. Evenals alle ande-
re stukken zal ik ook dat rapport aan de 
Kamer overleggen. Deze toezegging is 
gedaan en er wordt geen enkele toe-
zegging ingetrokken. Ook de toezeg-
ging om het regeringsstandpunt, wan-
neer dat is vastgesteld, onmiddelli jk 
aan de Kamer bekend te maken, zal ik 
nakomen. Ik acht het niet anders dan rede 
lijk, zoals de zaak nu gelopen is en ge-
zien de belangstelling die de Kamer 
hiervoor heeft, om toe te zeggen dat 
verhuizing niet zal plaatsvinden voor-
dat wij samen over de aangelegenheid 
hebben gesproken aan de hand van de 
bekendmaking van het regerings-
standpunt. Ik moet wel zeggen, dat 
een eenvoudig telefoontje de heer 
Drees ook deze informatie had kunnen 
opleveren en dat wi j ons dan veel ti jd 
hadden kunnen besparen. Het lijkt mij 
goed om pas als het regeringsstand-
punt bekend is en alle rapporten ter 
beschikking zijn, hierover te discussië-
ren. Ik ga dan nu ook niet in op de ma-
teriële 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 toezeg-
ging nog eens uitdrukkelijk bevestigt. 
Ik wil mede namens de mede-onderte-
kenaars van de motie zeggen dat de 
motie niet in stemming behoeft te 
worden gebracht, omdat de Minister 
de motie materieel heeft overgeno-
men. 

De tweede opmerking van de Minis-
ter 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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men, is onduideljk. Dat is ook opge-
merkt door mevrouw Groensmit en 
door verschillende anderen. 

Minister Gruijters: Wat is er dan on-
duidelijk 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 begre-
pen 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 mis-
schien 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 vol-
ledig 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 aan-
dacht heeft. De zaak is op 3 juni in de 
commissie behandeld. Ik meen dat het 
goed is, dat ook plenair volkomen dui-
delijk wordt, hoe de zaken staan en 
hoe de afspraken van de Minister met 
de Kamer zijn. Maar goed, voor de eer-
ste helft van de toezegging van de Mi-
nister ben ik erkentelijk en de motie is 
hierbij ingetrokken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Drees c.s. over de verhuizing van 
ambtenaren naar Westraven (13 339, 
nr. 8) is ingetrokken, maakt zij geen on-
derwerp van beraadslaging meer uit. 

D 
Minister Gruijters: Ik begrijp nu einde-
lijk 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. 

Minister Gruijters: Dat wens ik toege-
licht te horen. 

De heer Roethof (PvdA): U hebt zich 
er destijds ook al op beroepen dat de 
zaak niet meer teruggedraaid kon wor-
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den, omdat er al 10 verdiepingen ston-
den. Daarover hebben wi j uitvoerige 
discussies gehad. Er zijn al vragen 
over deze zaak gesteld in 1970. 

Minister Gruijters: Maar dat is niet de 
strekking van mijn opmerking ge-
weest. Ik kan op een gegeven moment 
best wel zeggen dat iets wat de Kamer 
wil niet kan, maar de heer Drees be-
toogt, dat ik van het reces gebruik zou 
willen maken om gedane toezeggin-
gen in te trekken zonder dit eerst mee 
te delen. Daar gaat het om. 

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 verstrek-
ken van inlichtingen over buitenlands 
recht (Trb. 1968,142) (13 745); 

Goedkeuring van de op 7 juni 1968 
te Londen gesloten Europese Over-
eenkomst nopens het verstrekken van 
inlichtingen over buitenlands recht 
(Trb. 1968,142) (13 746, R 1012); 

Wijziging van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering in verband 
met de op 7 juni 1968 te Londen tot 
stand gekomen Europese Overeen-
komst nopens het verstrekken van in-
lichtingen over buitenlands recht 
(13 747). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in de 
eerste alinea van het formulier van af-
kondiging 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 goed-
keuring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

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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ropese Gemeenschappen gemeen 
hebben (13 817). 

Hierbij zijn tevens aan de orde: 
Verslag betreffende de uitwerking 

en de toepassing van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economi-
sche Gemeenschap en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie over 1974 
(13 498); 

Brief van de Minister van Buiten-
landse Zaken ten geleide van het Rap-
port van de Adviescommissie Europe-
se Unie (13 426); 

motie-Patijn over ontwikkeling van 
de Europese Gemeenschap (13 426, 
nr. 5); 

motie-Waltmans over vergroting 
van de invloed van het EuropeseParle-
ment op de samenstelling en de werk-
wijze van de commissie (13 426, nr. 6); 

gewijzigde motie-Patijn over rol van 
de Europese Raad en de Raad van Mi-
nisters(13 426, nr. 9); 

gewijzigde motie-Patijn over het ver-
lenen van volledige parlementaire be-
voegdheden aan het Europese Parle-
ment (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 wil len 
voorleggen waarvoor de Staatssecre-
taris en ik ons geplaatst zien. 

De behandeling van de vragen heeft 
meer tijd gevergd dan wi j hebben ver-
ondersteld. Het is vrijwel zeker, dat de 
behandeling van het wetsontwerp ca . 
anderhalf a twee uur in beslag zal ne-
men. 

Voorts staat Staatssecretaris Brink-
horst voor de verplichting - t e zamen 
met Staatssecretaris Mertens, die in 
dit geval beiden de Nederlandse Rege-
ring 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 verzoe-
ken, het agendapunt af te voeren en 
voor de behandeling ervan een nader 
ti jdstip vast te stellen, na het reces. 

D 
De heer Notenboom (KVP), voorzitter 
van de bijzondere commissie: Mijn-
heer de Voorzitter! Het parlement was 
gereed om dit wetsontwerp te behan-
delen. 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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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 ver-
zocht, om heel begrijpelijke redenen, 
meen ik - dit is de unanie meningvan 
degenen uit de commissie die ik heb 
kunnen raadplegen - dat aan dit ver-
zoek moet worden voldaan, al is het 
jammer. Ik zou u daarom willen ver-
zoeken, 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 betreu-
renswaardige 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 behoef-
te aan een openbare politieke discus-
sie over de situatie in Europa. Wij heb-
ben 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 bedis-
cussieerd 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 wor-
den 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 be-
noemd. Daarover doen allerlei verha-
len 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 eni-
gerlei parlementaire controle. De Con-
seil 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 Staats-
secretaris om een uur of drie in 
Luxemburg moet zijn voor het triparti-
te overleg is voor mij niet doorslagge-
vend. Laat mijnheer Mertens dan maar 
beginnen. De heer Brinkhorst kan wel 
wat later komen. Vliegtuigen en ande-
re verbindingsmiddelen zijn er ge-

noeg! Nogmaals, mijnheer de Voorzit-
ter, ik vind het hoogst betreurenswaar-
dig. 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 zeg-
gen zou zijn, op de woorden van de 
heer Berkhouwer maar omdat bij 
voortzetting van deze discussie de 
Staatssecretaris sowieso te laat zal ko-
men. 

De heer Berkhouwer (VVD): Laat hij 
maar te laat komen! Het gaat erom, 
dat wi j als parlement niet te laat ko-
men. 

De Voorzitter: Ik stel voor, overeen-
komstig het advies van de Regering en 
de voorzitter van de bijzondere com-
missie 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 di lemma helpt. Anderzijds be-
grijp ik de wens van de heer Berkhou-
wer. Daarom verklaar ik mij gaarne be-
reid om zo snel mogelijk na de Europe-
se Raad in de vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken te verschijnen, bij 
voorbeeld in de week van 20 juli. 

De heer Berkhouwer (VVD): Daar heb-
ben wij niets aan. Wij moeten een poli-
tieke 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 ge-
schorst 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, respectie-
velijk ondervoorzitter heeft benoemd 
de leden Van Houwelingen en Wieren-
ga. 

Ook deel ik aan de Kamer mee, dat 
de bijzondere commissie voor de Wet 
op de Vermogensaanwasdeling 
(13 965) tot haar voorzitter, respectie-
velijk ondervoorzitter heeft benoemd 
te leden De Gaaij Fortman en Van 
Amelsvoort. 

Tenslotte deel ik aan de Kamer me-
de, 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. 

Op verzoek van de Commissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen stel ik 
nader voor de behandeling van de No-
ta Studiefinanciering (12 778) - omdat 
de voorbereiding niet tijdig zal zijn vol-
tooid - om te wisselen met de behan-
deling van de Nota Naar een structuur 
voor de ontwikkeling en vernieuwing 
van het primair en secundair onder-
wijs (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 ge-
opend. 

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 toe-
neemt. 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 wil len 
die uitbreiding echter geleidelijk doen 
plaatsvinden en daarom hebben zij 
een amendement ingediend om het 
bedrag voor de zogenaamde bik-
krachten 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 ver-
sterking van de fractiebureaus. Zij heb-
ben daartoe een amendement inge-
diend. 

Weer andere leden, waartoe ik mij-
zelf reken, achten het onjuist op dit 
moment, waarop wij bezig zijn met ge-
weldige bezuinigingen, over te gaan 
tot uitbreiding van bik-krachten of frac-
tiebureaus. Zij volgen het voorstel van 
het Presidium. 

Voor alle duidelijkheid wil ik er nog 
bij zeggen dat alle leden van onze frac-
ties 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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Ook met de uitbreiding van de per-
soneelsformatie van de Kamer zelf 
moet, naar ons oordeel, grote terug-
houdendheid betracht worden. Wij 
vrezen dat de Wet van Parkinson, die 
voor administratieve organisaties 
geldt, voor parlementen dubbel geldt, 
gelet op de ervaringen van het Euro-
pees Parlement. 

Wij vrezen dat hier zoiets gaande is 
met het PARAC, gezien de voorgestel-
de verdubbeling van functionarissen. 
Wil het Presidium ons nog eens heel 
duidelijk maken dat dat nodig is? Men 
kan redeneren dat onze informatiever-
werking de wassende stroom niet kan 
bijhouden, dat automatisering van de 
informatiestroom snelle reproductie 
mogelijk zal maken, dat hierdoor min-
der ti jdrovend zoekwerk, ook van de 
fractiemedewerkers, noodzakelijk zal 
zijn en dat men de studie over de wen-
selijkheid 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 onder-
zoek 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 her-
inner eraan dat de commissie huisves-
ting Tweede Kamer heeft voorgesteld, 
een speciale functionaris aan tetrek-
ken ten dienste van de nog in te stellen 
bouwbegeleidingscommissie. Wan-
neer kan die commissie overigens 
worden ingesteld? Uit persoonlijke er-
varing weet ik dat de werkzaamheden 
voor de voorbereiding van de nieuw-
bouw 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 voorberei-
dingsfase zijn vele besprekingen nodig 
met toekomstige gebruikers en allerlei 
instanties. Daarom willen wij het voor-
stel van het Presidium op dit punt als 
noodzakelijk aanmerken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet 
nalaten, te vragen hoe het met het par-
keervraagstuk 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 waar-
op er toch veel leden in het kamerge-
bouw moeten zijn, zoals in de periode 
vóór de behandeling van de Troonrede 

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 ondersteu-
nende diensten bevordert en de belan-
gen 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 spre-
ken dan de afspraak was. Ik zal deson-
danks proberen te sprinten en zal daar-
om maareen viertal onderwerpen aan 
de orde stellen. 

In de eerste plaats wil ik spreken 
over het restaurant van de Tweede Ka-
mer. De antwoorden van het Presidi-
um op de door mij gestelde vragen zijn 
over het algemeen niet erg tot tevre-
denheid 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 nood-
zakelijk en niet kostenbesparend zul-
len zijn. In de toelichting van het Presi-
dium heb ik ook geen argumenten ge-
lezen die deze stelling weerleggen. In 
ieder geval wil ik wel zeggen, dat naar 
de geldomzet gemeten de omzet aan-
zienlijk 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 kof-
f ief 1,25 kost, terwijl de koffie uit de 
automaat een kwartje kost. De omzet 
vermindert dan dus met enkele dui-
zenden 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 veroorza-
ken. Dat vergroot het exploitatietekort 
van het restaurant nog meer. Ik krijg 
graag een duidelijke motivering van 
het Presidium waarom het hiertoe wi l 
besluiten. Ondanks de vorig jaar ge-
maakte afspraken zijn de koffieauto-
maten overigens nog niet geplaatst. 

Een tweede opmerking in verband 
met het restaurant betreft de functie-
verzwaring van de directeur der dien-
sten. Gesteld wordt dat in verband met 

het feit dat de stichting als zodanig 
wordt opgeheven en het restaurant als 
dienst wordt gebracht onder de direc-
teur der diensten het pakket van de di-
recteur der diensten wordt verzwaard. 
Er wordt een zeer summiere toelich-
ting gegeven. Kan een nadere om-
schrijving van het takenpakket worden 
gegeven? Kan ook een taakomschrij-
ving van de plaatsvervangend directeur 
worden gegeven? 

Ik heb al iets gezegd over de omzet-
vergroting. Er is verleden jaar een aan-
zienlijke prijsverhoging van 20% door-
gevoerd. 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 inkomensposi-
tie van de betrokkenen en de prijzen in 
het kamerrestaurant een oplossing te 
bieden.'. Die passage is mij niet duide-
lijk. Kan hierop een nadere toelichting 
worden gegeven? Is de maaltijdver-
goeding alleen bestemd voor het ge-
bruik van maaltijden in het kamerres-
taurant of kan men de maaltijden ook 
buitenshuis gebruiken? 

Bij een personeelsbestand van een 
kleine 200 leden bedraagt de maaltijd-
vergoeding f 261.000 per jaar. Kan 
hierop nadere toelichting worden ge-
geven? Het komt neer op ongeveer 
f 1300 per personeelslid per jaar. De 
massamedia stellen wel eens, dat de 
tekorten op het restaurant worden ver-
oorzaaktdoorde kamerleden; zij be-
schouwen dit als een verkapte subsi-
die. Vanwege de hoge prijzen in het 
kamerrestaurant wordt ertoe bijgedra-
gen, dat de tekorten kunnen worden 
gedrukt. 

Ik wil het stichtingsbestuur, dat thans 
zal worden geliquideerd, uitdrukkelijk 
dank zeggen. Als ik het goed heb gele-
zen, zal het in de vorm van een commis-
sie weer terugkeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweede 
punt betreft het PARAC. In het voorlo-
pig verslag heb ik al laten merken, dat 
onze fractie erg ambivalent staat 
tegenover het ontwikkelen van opzet-
ten van PARAC. In voorgaande jaren is 
inderdaad ten principale het besluit 
genomen voor het maken van die stu-
die. Het ontwikkelen van een plan was 
daarbij inbegrepen. Dat betekent, dat 
het studieproject moet worden afge-
maakt en dat daarna de Kamer zal die-
nen te beslissen, wat er dan aan de 
hand van de beschikbare gegevens 
verder zal moeten gebeuren. De kos-
ten 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 t i jd positief zou beslissen tot 
ingebruikneming van PARAC, moeten 
de jaarlijkse kosten worden geraamd 
op f 2 af 2,5 min. Ik baseer dit bedrag 
op de gegevens uit het beknopte ver-
slag van de bijeenkomst te Rome van 
november 1973. Onze ambivalentie 
berust op drie gronden. In de eerste 
plaats vragen wi j ons af, of het cen-
trum inderdaad zal bijdragen aan het 
beter kunnen uitoefenen van de con-
trolerende functie van het parlement. 
Indien deze vraag positief wordt be-
antwoord, en inderdaad besloten zal 
worden tot het oprichten van een bu-
reau, kunnen wij dan te zijner t i jd al-
leen maar iets anders doen dan ja zeg-
gen? Is neen zeggen dan niet uitgeslo-
ten, 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 min. voor de ja-
ren 1977/1980. Verder wordt vermeld 
dat na overleg met het Presidium en 
de fractievoorzitters op 7 april is geant-
woord dat dit niet goed mogelijk lijkt 
en dat in de afgelopen jaren tussen het 
Presidium en het departement geen 
enkel contact is geweest over meerja-
renramingen of afspraken, zodat dan 
ook, wat het aandeel van de Kamer be-
treft, deze ramingen geheel voor reke-
ning van de Minister kwamen.Desal-
niettemin 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 cen-
trum en de uitgaven, die daarmee sa-
menhangen. Als het centrum opge-
richt wordt, kan het van invloed zijn op 
de personeelsomvang van de docu-
mentatieafdeling van de bibliotheek of 
van het archief. Wij zijn van mening, 
dat wi j geen beslissingen moeten uit-
stellen 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 om te 
bezien of wi j tot deze oprichting moe-
ten overgaan - ik denk aan een termijn 
binnen een jaar - waarbij de resultaten 
zo snel mogelijk aan de Kamer werden 
meegedeeld, zodat wij tot besluitvor-
ming kunnen komen. 

Ik wi l nu reeds zeggen, dat wi j de 
verhoging van het budget van het 
PARAC - de uitbreiding van het perso-

neel en het onderzoek - te hoog vin-
den. Collega Evenhuis en ik hebben ter 
zake een amendement ingediend. 

Bekend is dat wij enige ti jd 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 moe-
ten zijn. Toen daaraan geen gevolg 
werd gegeven, is dat mede een reden 
geweest voor ons om tegen het wets-
ontwerp te stemmen. Collega Frans-
sen 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 wi j hebben het van-
daag over de raming der uitgaven der 
Kamer en niet over de inkomsten der 
Kamer. Ik wi l thans slechts meedelen, 
dat wi j bij de behandeling van de rijks-
begroting-1977 bij hoofdstuk II een 
amendement zullen indienen, beogen-
de 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 ge-
middelde parkeer- en bewakingskosten 

In het voorlopig verslag hebben wi j 
al onze vreugde uitgesproken over het 
steeds beter functioneren van de afde-
ling Voorlichting. Deze afdeling ver-
zorgt ookde public relations. Ik ben blij 
te hebben gelezen dat het Presidium 
althans in grote lijnen achter de ge-
dachten 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 stre-
ven, dat in het algemeen zeer goed is 
gevallen. Ik meen dat mede dank zij 
mijn fractievoorzitter Drees tegen-
woordig ook het Binnenhof toeganke-
lijk 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. Bo-
vendien is de entree van Binnenhof la 
en Ib helemaal aangepast aan deze 
tijd. Nu doet de vreemde situatie zich 
voor, dat wi j de bezoekers van dit huis 
de toegang via het Binnenhof weige-
ren. Vroeger hadden grote villa's twee 
ingangen. De een was voor de bewo-
ners en de bezoekers en de ander was 
voor leveranciers, wat duidelijk werd 
gemaakt met een bordje waarop 

stond: Leveranciers achterom. Hier 
gebeurt eigenlijk zo'n beetje hetzelfde. 
De bezoekers moeten via een grote 
omweg langs gebouwen en gepar-
keerde 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 
wi j op het ogenblik onze jassen plegen 
neer te hangen, zou kunnen worden 
ingericht als wachtkamer voor de be-
zoekers. De andere wachtkamer zou 
dan eventueel kunnen worden ge-
bruikt voor het neerhangen van onze 
jassen. Wij scheppen hiermee een si-
tuatie, 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 bij-
drage die wij aan dit debat leveren me-
de in het teken staan van mogelijke be-
perking van de stijging van de uitga-
ven, ofwel in het kader van wat in kabi-
netstermen posterioriteiten worden 
genoemd. Met het woord 'mogelijke' 
bedoel ik afremming van de uitgaven-
stijging en eventueel ombuiging van 
het beleid waar dat zonder al te zeer de 
voortgang van de werkzaamheden te 
belemmeren of zonder het niet nako-
men 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 volksvertegenwoor-
diging en medewetgever en contro-
leur van het regeringsbeleid is, achten 
wi j het toch noodzakelijk dat ook de 
Kamer haar uitgaven kritisch beziet. 
Bovendien behoeft dit kritisch bezien 
niet alleen te worden beschouwd te-
gen de achtergrond van de feitelijke f i -
nanciële situatie van 's landsfinan-
ciën, maar ook de prioriteiten en de ur-
gentie daarvan moeten op zich zelf 
worden gewogen. Zij mogen ook wor-
den bezien tegen de ontwikkeling van 
het uitgavenbeleid in de personele en 
in de materiële sfeer, zoals dat in de af-
gelopen 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 tijdelij-
ke medewerkers betrof, enig opzien 
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Evenhuis 

wekken. Dat lijkt een wat tegendraadse 
ontwikkeling. 

Ik wi l in dit verband over de formatie 
nog twee vragen van meer informatie-
veaard stellen. Het vorige jaar werd de 
formatie voor 1976 geraamd op 146 
personen. Nu komen wi j 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 be-
staande formatie voor 1976 zijn opge-
nomen? Hetzelfde geldt eigenlijk voor 
de stenografische dienst. Het vorige 
jaar werden geraamd voor 1976 32 
personen en nu komen wij in de feite-
lijke formatie voor 1976 36 personen 
tegen. De gemengde commissie van 
toezicht heeft een uitbreiding geadvi-
seerd en dat advies is blijkbaar uitge-
voerd volgens de brief die wij nu 
hebben. Waarom was dat dan niet in 
de oorspronkelijke formatie voor 1976 
opgenomen? 

Om mijn opmerkingen over de uit-
gavenproblematiek niet enkel bij 
woorden te laten, zal ik inhoudelijk wat 
concreter worden. Allereerst wil ik iets 
zeggen over het parlementaire auto-
matische informatiecentrum, in een 
begrijpelijke term PARAC geheten. Na 
kennisneming van de diverse informa-
ties 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 ti jd te verdubbelen. Het stand-
punt 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 er-
varing op te doen met deze functiona-
rissen 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 overwe-
ging, dat een gezamenlijke aanpak met 
de departementen tot de mogelijkhe-
den kan behoren, is misschien aanwe-
zig, maar niet al te overtuigend. Im-
mers, een totaal systeem is, ondanks 
een integrale aanpak in PARAC-ver-

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 begrij-
pen, dat dat een probleem op zichzelf 
is. De vraag is bovendien, of op een 
gegeven moment het aantal functiona-
rissen, als die brede opzet wordt geko-
zen, 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 ja-
ren nodig hebben om tot een voldra-
gen voorstel te komen.'. 

Wat het fatale tijdsbestek van een 
studieperiode van drie jaar betreft, 
hebben wi j eveneens twijfels. Wij er-
kennen dat er een onderling verband 
tussen de verschillende gegevens be-
staat, maar dat buiten een periode van 
drie jaar het verband verloren zou 
gaan, is betrekkelijk. Ook al is de tijds-
factor soms essentieel - dat geldt ze-
ker voor bepaalde soorten weten-
schappelijk onderzoek en voor bepaal-
de geprononceerde technologieën -
het verband wordt juist bepaald door 
de aard van de gevraagde gegevens. 
Zeker geldt dit laatste voor parlemen-
taire werkzaamheden en gegevens, 
omdat dat verband juist vaak wordt 
bepaald door gegevens, die zich uit-
strekken 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 amende-
ment ingediend op grond van onge-
veer dezelfde overwegingen als die, 
welke ik zoeven in verband met het 
PARAC noemde. Mogelijke werkzaanv 
heden in het kader van het organisa-
tie-onderzoek zijn ons na het antwoord 
van het Presidium minder duidelijk ge-
worden. Immers, uit de nota naar aan-
leiding van het verslag kan men lezen, 
dat het organisatie-onderzoek aanvul-

lend werkt op de arbeid van - het getal 
in het midden gelaten - de aan te stel-
len PARAC-functionarissen, terwijl wij 
uit de brief kunnen lezen, dat het on-
derzoek in de plaats moet kunnen ko-
men van eventueel niet t i jdig aan te 
stellen deskundig eigen personeel. Be-
staat er wel voldoende duidelijkheid 
over dit organisatie-onderzoek? Hoe 
moeten wi j ons de stuurgroep auto-
matische informatieverwerking in de-
zen voorstellen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag 
nog even bij de beperking van de uit-
gavenstijging blijven. Een voorstel van 
het presidium om in de formatie een 
plaatsvervangend directeur der dien-
sten 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 veiligheids-
dienst 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 door-
slaggevend voor. De argumenten lijken 
een beetje bijeengegaard. Onzes in-
ziens ontbreekt de samenhang. De sa-
menhang wordt al uitgebreid met een 
man. Dus de feitelijke bezetting daar-
van kan geen argument zijn. Boven-
dien worden de veiligheidsaspecten 
van het gehele Binnenhof beoordeeld. 
Daarom kan enige zin niet worden ont-
zegd aan de redenering dat het tevens 
nuttig is, de afwikkeling van de organi-
satie van de veiligheid eerst eens op 
de juiste merites te beschouwen. Wat 
de bouwfunctionaris betreft, geldt ei-
genlijk hetzelfde. Het is nuttig, de ver-
dere ontwikkeling rond de nieuw-
bouwplannen eerst wat af te wachten. 
Bovendien zou ik mij kunnen voorstel-
len dat de kwaliteit van de nieuw-
bouwbegeleider in technische zin an-
dere 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 ra-
ming aan te brengen. Wij zien daarvan 
echter om technische redenen af, om-
dat daarvoor geen post op de raming 
staat. Daarom doen wij dat bij motie. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Even-
huis, 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 voorgestel-
de personeelsformatie is voorzien in 
de aanstelling van een plaatsvervan-
gend Directeur der Diensten; 

overwegende, dat op dit moment het 
takenpakket van een eventuele plaats-
vervangende Directeur der Diensten 
nog vaag en onvolledig is; 

spreekt als haar mening uit dat niet tot 
de aanstelling van een dergelijke func-
tionaris moet worden overgegaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende 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 wi j erg veel 
waardering hebben voor de werk-
zaamheden 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 activi-
teiten van het presidium ten gunste 
van de promotie van het parlement. 
Mede daarom is de afdeling voorlich-
ting in de afgelopen periode mogelijk 
wat sterker over het voetlicht getreden 
en heeft haar best gedaan, het parle-
ment naar buiten toe ook meer bekend-
heid te geven. De actie met de bouw-
plaat moge een eerste bescheiden be-
gin zijn geweest, maar is een alleszins 
te waarderen aanzet geweest. 

In dit verband wi l ik mij in een be-
paald opzicht aansluiten bij wat de 
heer Verwoert heeft gezegd in de vorm 
van een vraag. Hebben de huidige in-
gangen, zoals deze op het ogenblik 
aan het Binnenhof gestalte krijgen 
(Binnenhof 1A aan de ene kant en Hof-
cingel aan de andere kant) een defini-
tieve vorm of heeft daarover nog ver-
der beraad plaats? 

Een ander aspect betreft de veil ig-
heid. Een verdere ontwikkeling van de 
beveiliging van het Binnenhof dient 
onzes inziens onverminderd voort te 
gaan. Sommige ontwikkelingen elders 
in binnen- en buitenland geven daar-
toe helaas aanleiding. Het is duidelijk 
dat de grootst mogelijke effectiviteit 
van de beveiliging gewenst is. Daarom 
kunnen wi j instemmen met de reorga-
nisatie van de beveiliging, die zich 
over het gehele Binnenhof zal uitstrek-
ken. Aangezien niet alleen het Parle-
ment bij deze reorganisatie is betrok-
ken, doch juist ook andere instanties 
die aan het Binnenhof zijn gevestigd is 

nogal wat overleg nodig. Dat zal onge-
twijfeld tijd vergen. Daarom stel ik de 
vraag, hoeveel t i jd voor de reorganisa-
tie van deze beveiliging is uitgetrok-
ken. Wie is hiervoor verantwoordelijk? 
Hoe zal de begeleiding van deze 
reorganisatie van de kant van het Presi-
dium plaatsvinden? 

Wat het aantal fotocopieën betreft, 
lijkt de gang van zaken nogal veront-
rustend te zijn. De activiteiten nemen 
toe. In de brief wordt daaraan de nodi-
ge 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 bl i j f t" 

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 achter-
grond 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 hoofdin-
houd van hetgeen ik zou wil len zeggen 
overga - e e n hoofdinhoud die ik ter 
wille van de ti jd beperk tot die punten 
waarvan onze fractie van mening is 
dat daarop de vinger moet worden ge-
legd - wi l ik graag een woord van 
waardering uitspreken voor de activi-
teiten van het Presidium van het afge-
lopen jaar voor de goede gang van za-
ken in dit huis. Dat woord van waarde-
ring wi l 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 voortge-
zet over de sociaal-economische poli-
tiek zijn twee thema's, twee doelstel-
lingen herhaaldelijk genoemd; de 
noodzaak van het streven naar een be-
perking van de overheidsuitgaven en 
de doelstelling van het bevorderen 
van een selectieve groei. Beide the-
ma's hebben ook een betekenis voor 
het gesprek dat wij nu hebben. Ik wi l 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 

posterioriteiten heeft aangegeven. Wij 
willen van onze kant een aantal aan-
duidingen in die richting geven. Wij 
menen dat het in deze tijd van bijzon-
dere betekenis is als het Presidium en 
de leiding van diensten zoekt naar het 
gewoon verspillen van energieën ar-
beid en zich richt op het voorkomen 
van onnodige uitgaven. In detoel ich-
ting op de raming is al met zorg gewe-
zen op de stijging van het aantal foto-
copieën. 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 uit-
zendbureaus. 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 telefone-
ren. 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 tele-
foontje 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 telefoon-
toestellen in dit gebouw zouden wor-
den geblokkeerd zodat deze gesprek-
ken bij de centrale zouden moeten 
worden aangevraagd. Als wij diezelfde 
maatregel zouden nemen voor alle in-
terlokale gesprekken dan zou wel moe-
ten 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 onkos-
tenvergoeding 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 ge-
mak, omdat het vaak om collectieve 
activiteiten gaat. Het lijkt mij echter al-
leszins redelijk om die kosten voor re-
kening te brengen van de kamerleden 
persoonlijk. 

Ik kom dan tot de vraag of er meer 
kan worden gestreefd naar het voorko-
men van overbodige vergroting van 
het aantal personeelsleden. Er zijn wat 
ons betreft daarbij zeker twee twijfel-
punten. Het is de vraag of het verstan-
dig is om op dit moment te besluiten 
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tot uitbreiding van de veiligheids-
dienst door het aanstellen van een 
tweede veiligheidsfunctionaris. Er zijn 
besprekingen gaande over integratie 
van de bewakingsdienst voor alle ge-
bouwen rond het Binnenhof. Dat zou 
wellicht een besparing op het totaal 
kunnen betekenen. Er moet in ieder 
geval nog worden gesproken over ver-
rekening van kosten. Wil het Presidi-
um in die situattie nog wachten met 
het aanstellen van een tweede veilig-
heidsfunctionaris voor rekening van 
de Kamer? 

Verder denken wij in dit verband aan 
de kwestie van het aanstellen van een 
plaatsvervangend directeur van dien-
sten. Het argument dat door de uitbrei-
ding van de zorg van de directeur tot 
het restaurant het aantal mensen dat 
onderzijn leiding valt groter wordt, 
vinden wij niet zo verschrikkelijk indruk-
wekkend. 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 infor-
matiecentrum. Om onze vragen wat 
pregnant samen te vatten, wi l ik vra-
gen of een zo grote ploeg gedurende 
een aantal jaren nodig is, alleen om uit 
te zoeken of wi j 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 exter-
ne instantie was opgedragen die er 
niet zo'n direct belang bij heeft? Wij 
hebben ernstige twijfels en zouden 
graag een nadere motivering verne-
men. Dat geldt zeker voor het voorstel 
om voorlopig f 1 50.000 uit te trekken 
voor het daarnaast ook nog inschake-
len van een extern organisatiebureau. 

Een andere mogelijkheid tot beper-
king van kosten zou kunnen zijn een ei-
gen bijdrage van de kamerleden door 
het meewerken aan een bevriezing 
van de schadeloosstelling van de ka-
merleden, ook in het kader van het 

streven naar vermindering van inko-
mensverschillen. Dat zou f 800.000 in 
een jaar kunnen opleveren. Ik wi l daar 
op dit moment geen concreet voorstel 
van maken, maar ik wil wel herinneren 
aan het verzoek dat onze fractie verle-
den week aan de Minister van Binnen-
landse Zaken heeft gericht om met 
spoed te komen met een algemeen 
voorstel dat is gericht op het vermin-
deren van de topsalarissen, inclusief 
die van de kamerleden. Ik wil ook her-
inneren aan de mededeling die wij 
daarbij hebben gevoegd dat, als het 
niet binnen afzienbare ti jd zou zijn ge-
beurd, wij met een initiatiefontwerp 
zouden kunnen komen. 

Ik kom dan tot de selectieve groei. Ik 
wil dit vertalen in: de mogelijkheid 
scheppen voor een betere controle 
van het parlement, juist in deze t i jd, 
waarin de overheidsactiviteit wordt 
uitgebreid. In feite wordt de controle 
van het parlement op de overheidsac-
tiviteit steeds moeilijker. Wij worden 
overstroomd met belangrijke nota's 
die moeten worden verwerkt. Wij vin-
den dat er zeker geen reden is om het 
streven, in dat opzicht de mogelijkhe-
den te vergroten, af te remmen. Men 
zou tenminste de groei van de kosten 
moeten bijhouden. Vandaar dat ik een 
amendement heb ingediend om de 
post 'bureaubehoeften' voor de frac-
ties - onder andere door de stijging 
van de portokosten is het niet voldoen-
de - met f 5000 te vergroten. 

Ik heb ook graag mijn naam gezet 
onder een voorstel uit de kring van het 
CDA om over te gaan tot uitbreiding 
van de mogelijkheden van de fracties 
tot het aanstellen van personeel. Het 
bedrag dat daarvoor wordt gevraagd, 
is nog iets hoger dan dat in het amen-
dement, dat ik aanvankelijk had inge-
diend en ik meen dat dit een goede 
zaak is, omdat behalve de argumenten 
die ik daarvoor eerder al heb aangevoerd, 
bovendien de verandering van de 
trendberekening voor ambtenaren, 
die in de pen is, in het geval van het 
fractiepersoneel tot een structurele 
verlaging zou leiden, omdat de reden 
om tot een verandering van de trend-
berekening te komen bij het over-
heidspersoneel, niet geldt voor het 
fractiepersoneel. 

Dan kom ik bij ons voorstel om nu 
verder te gaan met de geleidelijke uit-
breiding van de mogelijkheden voor 
de individuele assistentie voor kamer-
leden. Wij herhalen ons voorstel van 
verleden jaar, dat toen door een kleine 
meerderheid van de Kamer nog werd 
afgewezen, om nu in het kader van die 
uitbreiding over te gaan tot het moge-
lijk maken, dat kamerleden een volle 

assistent aanstellen. Ik herhaal de ar-
gumenten die mijn fractiegenoot De 
Ruiter verleden jaar daarvoor heeft ge-
bruikt. In mijn fractie althans wordt 
van die mogelijkheid vrijwel volledig 
gebruik gemaakt en ik weet ook wel ze-
ker dat in een aantal gevallen initiatie-
ven, die onze mensen hebben geno-
men, zeker niet mogelijk zouden zijn 
geweest zonder die assistentie. Dat 
niet iedereen er gebruik van maakt is 
overigens naar onze mening geen re-
den voor degenen, die dat niet doen, 
om hun collega's die wel menen met 
deze assistentie hun werk beter te kun-
nen doen, die mogelijkheid te onthou-
den. Wat niet wordt opgenomen, 
wordt ook niet uitgegeven en als ik dus 
met een amendement kom, dat in to-
taal een bedrag van f 2 min. behelst, 
dan zou dat aanmerkelijk minder kun-
nen worden als de mening van de te-
genstanders van dit voorstel, dat er zo 
weinig gebruik van zou worden ge-
maakt, inderdaad opgaat. Ik ben het 
eens met de heerTilanus, als hij zegt 
dat hij niet zou weten waar die mensen 
in dit huis te werk kunnen worden 
gesteld, gegeven de ruimte. Ik meen, 
dat de meerderheid van de BIK-krach-
ten ook bij de kamerleden thuis werkt. 
Het zou overigens niet een uitbreiding 
van het aantal mensen in dezelfde or-
de van grootte behoeven te beteke-
nen, maar wel een verruiming van de 
tijd dat zij werken. Ik wi l herhalen wat 
wij al hebben gezegd bij de behande-
ling van de nieuwbouwplannen, na-
melijk dat wi j een aandrang op het Pre-
sidium willen uitoefenen om in de tus-
sentijd te blijven zoeken naar voorlopi-
ge ruimte voor de Kamer. 

Ten aanzien van de BIK-krachten 
heb ik nog een drietal opmerkingen. 
Zou het Presidium het niveau van deze 
fu ncties nog eens willen bekijken? Wij 
kunnen ons niet aan de indruk onttrek-
ken, dat de hoogte van het BIK-bedrag 
is ingesteld op een functieniveau, dat 
in een vrij groot aantal gevallen niet 
klopt met de praktijk en dat het functie-
niveau in feite hoger ligt. Wil het Presi-
dium ook bekijken hoe de BIK-krachten 
meer zekerheid kan worden gegeven 
inzake het niet abrupt afbreken van 
hun dienstbetrekking op het moment 
dat het lidmaatschap van het kamerlid 
vervalt? Wil het Presidium voorts na-
gaan of het mogelijk is voor degenen 
die naar deze functie solliciteren, wat 
voorlichtingsmateriaal te maken, op-
dat zij wat meer zekerheid hebben 
over de voorwaarden waaronder zij 
hun werk vervullen? 

Voorts wil ik graag aandringen op 
een groei in effectieviteit door meer 
overleg hier in huis. Allereerst dring ik 
aan op een bewust streven van het 
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Presidium om te komen tot meer werk-
overleg voor degenen die hier wer-
ken. 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 mi-
nimalistische 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 oplos-
sing voorde spanning die er bestaat 
tussen het recht op betrokkenheid van 
personeelsleden bij de beleidsvoorbe-
reiding en de uitsluitende verantwoor-
delijkheid van de politieke organen 
voor de beleidsbeslissing. Ik denk dat 
er meer mogelijk is dan alleen de hoof-
den van diensten te vragen een opga-
ve te verstrekken ten behoeve van het 
opmaken van de raming van de Ka-
mer en het aan hun inzicht over te la-
ten of zij daarbij anderen betrekken. Ik 
zou het Presidium echt wil len 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 com-
missie niet gevraagd heeft om bespre-
king van de raming van de Kamer. Ik 
denk dat ook hier het Presidium een ei-
gen initiatief zou kunnen nemen. Ik kan 
mij overigens ook niet aan de indruk 
onttrekken dat het functioneren van de 
bijzondere commissie beter zou kun-
nen. Het feit dat er in de nota naar aan-
leiding van het verslag is medege-
deeld dat er een werkgroep is ge-
vormd om in dat opzicht de mogelijk-
heden voor meer overleg te bekijken, 
wijst daarop ook. Ik zou wil len vragen 
of het niet mogelijk is de taak van die 
werkgroep wat te verruimen en daarbij 
de vraag aan de orde te stellen in hoe-
verre het mogelijk is te komen tot 
meer medezeggenschap ook in ande-
re, technisch-organisatorische beslis-
singen in huis, zoals de voorstellen die 
de directeur der diensten aan het Pre-
sidium voorlegt ten behoeve van het 
opstellen van de Kamer. Ook wi l ik 
aandringen te komen tot meer over-
legmogelijkheden voor iedereen in dit 
huis. Wij hebben nog steeds het pro-
bleem 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 rege-
lingen zijn, die in feite gelden voor ie-
dereen die hier in huis werkt. Tot nu 
toe had alleen het kamerpersoneel via 
de bijzondere commissie een moge-
lijkheid om hierover te overleggen. Ik 
zou het Presidium daarom willen vra-

gen na het reces spoed te betrachten 
met het overleg tussen vertegenwoor-
digers van de fracties, het fractieperso-
neel 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 huis-
houding van de Kamer en alles wat er-
omheen zo allemaal gebeurt dan wil ik 
namens onze fractie zeggen dat, zoals 
het hier gaat, het nergens gaat. Wij be-
doelen hier allerlei globale dingen 
mee. Er zijn er ook wel aan het Presidi-
um bekend. Sommige wantoestan-
den hebben wij ook bij vorige be-
handelingen van ramingen der Kamer 
in het geding gebracht. Omdat het hier 
gaat zoals het nergens gaat, is het na-
tuurlijk gebleven zoals het was en is er 
niets veranderd. 

Nu deed de heer Verwoert een 
mooie uitspraak: leveranciers achter-
om. Maar daarvoor was dan wel een 
heel geldige reden, want achterin de 
villa waren de keuken en de dienstbo-
de, zodat het brood en de margarine 
op de juiste plaats terechtkwamen. 

De heer Verwoert (DS'70): De room-
boter! 

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 ge-
bruikt 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 au-
to's. 

Wel wi l ik zeggen dat wij er slecht 
over tevreden zijn, niet alleen op da-
gen dat er Kamer is. Ook op andere da-
gen 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, wan-
neer bij een grote fabriek de werknemers 
geen plaats zouden hebben om hun 
auto bij of op het fabrieksterrein te par-
keren. Ik wijs erop, dat op zaterdag-
middag er wel eens personeel voor 
werkzaamheden moet zijn, zoals in dit 

gebouw vaak op niet-kamerdagen ka-
merleden voor werkzaamheden ko-
men. Men krijgt dan een bekeuring en 
vindt 's avonds de bon onder de rui-
tenwisser; men kreeg een procesver-
baal 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 wi j-
zen, 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, ter-
wij l 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 ech-
ter aan het onlangs uitgegeven foto-
boek met de foto's van kamerleden en 
medewerkers. Dit is in strijd met ons 
streven naar bezuiniging. De heer Pop-
p e - v a n een grote partij - wees er 
reeds op. Het fotoboek is groter en an-
ders dan de voorgaande. Hierdoor kost 
het al meer. Bovendien waren er reeds 
fotoboeken. Deze konden met vervang-
bladen 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 ge-
maakt. Dit noemt men voorl ichting! Ik 
heb ter zake geïnformeerd. Het was de 
bedoeling van deze mensen, aange-
steld door het Presidium, de Kamer 
dichter bij het volk te brengen. Ik zou 
een voorstel willen doen dat een gerin-
gere stijging van kosten betekent, een 
voorstel tot bezuiniging: op elke kamer-
dag 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 snel-
Ier en veel dichter bij het volk, en bo-
vendien op een veel goedkopere ma-
nier. 

Aan de boekjes waren ook andere 
bezwaren verbonden. Er waren meer 
fouten gemaakt. Dit kan altijd voorko-
men, maar als men ze blijft uitgeven 
en men zegt, dat het de bedoeling is, 
de Kamer dichter bij het volk te bren-
gen, dan wijs ik erop, dat dit niet de 
juiste manier is. 

Ik wi l nog een voorbeeld noemen: 
lang niet alle medewerkers en mede-
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werksters van de geachte afgevaardig-
de de heer Beuker staan erin, ook een 
heel grote nalatigheid! Een aantal me-
dewerkers van hem staat erin, maar 
niet allemaal. Zo zijn er meer zaken 
waar wij bezwaren tegen hebben om-
dat zo'n boekje het volk verkeerd voor-
licht. Daarom willen wij ook kritiek uit-
oefenen op de huishouding der Ka-
mer, 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 wi j 
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 gespro-
ken, mijnheer de Voorzitter. Als er bij 
voorbeeld een boodschap moet naar 
Binnenhof 4 dat daar het een en ander 
veranderd moet worden wat de behui-
zing betreft dan hebben wij daarvoor 
geen directeur nodig met een salaris 
van f 50.000 - ik noem nu maar een be-
drag - , 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 hele-
maal niets mee, maar het houdt wel 
een bezuiniging in. Het Presidium, dat 
bestaat uit de grootste partijen - ten-
minste, het bestond daaruit, daar is in-
middels verandering in gekomen, om-
dat er een partij is die kleiner is gewor-
den - 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 verande-
ring 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 beta-
len 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 ge-
sproken met de directeur van het res-
taurant om dienaangaande een voor-
stel te doen aan het Presidium om ook 

aan kamerleden het eten en drinken te 
verstrekken in het restaurant op bon-
nen, 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 wi j er bezwaar tegen hebben 
om het eten en drinken te betalen, 
maar toen ik hoorde dat wij bij ons res-
taurantje, achter, voor een kop thee 
f 2,75 moesten betalen, heb ik gezegd; 
Dan heb ik het niet meer nodig. Sinds-
dien heb ik voor mijzelf - wél voor be-
zoekers - 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 ti jd 
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 Presidi-
um - meedoen aan ergerlijke, grote af-
zetterij. 

Ik heb het gehad over Binnenhof 1A, 
4 en 5. Wij vinden dat dat de toegan-
gen zouden moeten zijn tot het ge-
bouw, omdat dat de voorkant is. De te-
genwoordige 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 Pre-
sidium zich daartegen nooit heeft ver-
zet, dat het dit allemaal neemt. Dat 
hoort het bestuur van een vereniging 
niette doen. Als bestuur hoor je er-
voor 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 wil len. 

Zo willen wi j ook altijd nog graag dat 
Binnenhof 4 weer open gaat. Indertijd 
zat het vast op het aantal bodes. Er zijn 
echter verschillende bodes bijgeko-
men. De zaak is bovendien inzoverre 
gemoderniseerd dat de portiers de 
deuren niet meer open en dicht behoe-
ven te doen, waarmee ook weer por-
tiers uitgespaard worden. Daarom 
blijft het onze wens om zo dicht moge-
lijk bij waar wi j wonen ook in en uit het 
gebouw te kunnen. 

De hoofdzaak zijn echter de uitgaven. 
Wij hadden verwacht dat het Presidi-
um alles zou doen om de uitgaven zo 

veel mogelijk te drukken, maar dat is 
niet het geval. Wel ben ik een aantal 
verhogingen van bedragen tegenge-
komen, bijvoorbeeld bij het rijtje be-
dragen voor de buitenlandse aangele-
genheden. Tegen dat hele rijtje heb-
ben 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 be-
windsman toevallig dezelfde dag in 
Brussel moet zijn. Zo belangrijk vinden 
wij dat dus ook niet. Wij hebben daar-
tegen zoveel bezwaren dat wij aan de-
ze Raming weer niet onze goedkeuring 
kunnen geven. 

Er zal nu een plaatsvervangend di-
recteur komen. Dat zou niet zo erg zijn 
als de directeur weg zou gaan en er ie-
mand voor in de plaats zou komen die 
goed boodschappen kon doen en die 
overal goed kon vertellen wat het Pre-
sidium wilde, dan kon het bovendien 
voor de helft van het geld. In dat geval 
zouden wij ervoor zijn. Nu zien wi j er 
echter helemaal geen verbetering in. 

Wij zien verder niets in die extra kos-
ten voor het PARAC van twee miljoen 
per jaar. Wij herinneren ons nog de tijd 
dat wij de kamerstukken zo op volgor-
de konden leggen dat er geen moeilijk-
heden waren. Dat is al een stuk ver-
slechterd nu ook het aantal kamerstuk-
ken sterk is toegenomen. Indertijd kon-
den wi 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 ma-
ken en als het kan de zaak terugdraai-
en. Dat is altijd onze visie geweest. Dat 
nemen wij ook niet terug. Zo zal de bij-
drage 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 werk-
zaamheden 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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Koekoek 
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 ge-
beurt, is het een bijzonder ongelukkige 
situatie als veiligheidsmensen zich van 
het ene naar het andere gebouw moe-
ten 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 bespre-
kingen aan het voeren is en dat die 
voor u belangrijker zijn dan hetgeen ik 
vertel. Dat is een reden voor mij om 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 Re-
gering 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 eer-
dere gelegenheid hebben wij al ge-
zegd, dat wat ons betreft de schade-
loosstelling bevroren kan worden als 
de kamerleden hun werk maar beter 
kunnen doen. Dat beter doen van het 
werk is niet afhankelijk van de verho-
ging van ons inkomen maar wel van 
vergroting van de mogelijkheid om er 
fatsoenlijke stafkrachten op na te nou-
den, die behoorlijk worden betaald in 
relatie tot wat zij in dienst van de over-
heid betaald zouden krijgen. Het zijn 
van fractiemedewerker mag geen lief-
dewerk oud papier zijn. 

In de argumentatie van het Presidi-
um heb ik een nadere adstructie ge-
mist voor de keuze van een plaatsver-
vangend directeur der diensten in de 
plaats van een functionaris gespeciali-
seerd op het terrein waarop in de toe-
komst de meeste werkzaamheden zul-
len 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 na-
bije toekomst in samenwerking met de 
Rijksgeneeskundige Dienst een zoda-
nige regeling wordt getroffen dat 
naast kamerleden en kamerpersoneel 
ook de medewerkers van de fracties in 
aanmerking komen vooreen vri jwil l i -
ge bedrijfsgeneeskundige keuring? 

Een volgende vraag betreft de rege-
ling voor fractiepersoneel dat bij even-
tueel ontslag na verkiezingen drie 
maanden volledig salaris kan worden 
uitgekeerd onverlet de normale rech-
ten op uitkering inzake de WW. 

Is het mogelijk om in het komende 
jaar een aanzet te geven tot de instel-
ling 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 ractiemedewer-
kers inzake een regeling voor maaltijd-
vergoedingen? 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 die-
nen ons inziens de rechtspositie te ver-
krijgen die werknemers in semi-over-
heidsdienst genieten, dat wi l zeggen 
aangepaste salariëring, pensioenvoor-
zieningen, geen maaltijdvergoedingen 
maar maaltijden tegen kostprijs, ge-
neeskundige keuring en personeels-
overleg. Het zal duidelijk zijn dat wi j vin-
den dat de fracties naast betere mede-
werkers ook meer medewerkers nodig 
hebben, niet alleen in de administra-
tieve maar ook en vooral in de beleids-
voorbereidende sfeer en die moeten 
worden gesalarieerd volgens de amb-
tenarenschaal. 

Ik zou bijna worden verleid tot het 
wijden van een hele beschouwing aan 
maaltijdvergoedingen, bonnensyste-
men en dergelijke, maar daar is al het 
nodige over gezegd. Psychologisch 
vind ik wel van gewicht dat je wel kof-
fie-en thee-automaten kunt aanschaf-
fen, zoals die op vele plaatsen functi-
oneren met een liederlijk slechte kwali-
teit, maar ik weet niet of dat wel de op-
lossing 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): Mijn-
heer de Voorzitter! Verleden jaar heb-
ben wij gesteld, dat het restaurant als 

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 koffie-
kamer op nr. 5. Hier blijkt, dat de verle-
den jaar door ons naar voren gebrach-
te argumenten in de praktijk hun waar-
de hebben bewezen. 

Wij zijn tegenstanders van het uit-
breiden van het PARAC met vier men-
sen. Hetzelfde is het geval met betrek-
king 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 restau-
rant staat onder leiding van een be-
kwaam man. Ik zie het eerder als een 
versterking voor dan als een belasting 
van de huidige directeur. Wanneer het 
argument terzake van bouw en her-
bouw naar voren worden gebracht, 
dan zal het Presidium moeten zoeken 
naar een technisch man, die in tijdelij-
ke dienst moet worden genomen. Wij 
zullen dan ook de motie nr. 15 steu-
nen. 

Ik verbaas mij erover, dat juist die 
fracties, die zo pleiten voor de 1 %-ope-
ratie, zich hier presenteren als frequen-
te 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 om-
dat wi j de 1 %-filosofie tot de onze ma-
ken, maar omdat wi j 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 tegenstel-
ling tot de voorstellen en het beleid in-
zake lonen en salarissen - voor verho-
ging van lonen en salarissen. Dan is 
het dan ook duidelijk dat wij de moge-
lijkheid tot loon- en salarisverhoging 
open willen stellen voor de fractieme-
dewerkers. 

Het voorstel, gedaan onder nummer 
12, om het onderdeel Bureaubehoef-
ten te verhogen, vinden wij daarom 
wel aanvaardbaar. Het zal dan ook on-
ze 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 Presidi-
um. Dat geldt dan heel in het bijzonder 
- zo vertaal ik het - voor de vijf leden 
die niet in de eerste plaats de mogelijk-
heid hebben om al hun tijd daaraan te 
besteden, in tegenstelling tot de Voor-
zitter 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 gewo-
ne 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 kwa-
liteit in de gelegenheid ben, daarvan 
een kleine opsomming te geven. Als 
wij alleen maar kijken naar het aantal 
bladzijden van de Handelingen en ver-
slagen van openbare commissieverga-
deringen, meen ik te kunnen zeggen 
dat er sprake is van een sterke toene-
ming 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 herinne-
ring brengen, dat er in landen met een 
parlementaire democratie geen land is 
te vinden beneden 20 miljoen inwo-
ners, dat zo'n klein parlement heeft als 
Nederland. Ook wanneer wi j 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 ge-
kenmerkt door een vrij groot aantal 
fracties. Ook dat legt een buitenge-
woon zware druk op ieder lid afzonder-
lijk. 

Vergelijk ik daarnaast nog het aantal 
krachten, dat ons behulpzaam is - ik 
heb daarvan geen direct vergelijkings-
materiaal - dan meen ik dat wij in Ne-
derland niet kunnen zeggen dat wij 
ons op dit punt erg in de spullen heb-
ben gezet. 

Wanneer die aandrang komt, ge-
beurt 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 verkiezingsprogram-
ma's, althans van de grotere partijen, 

terugvindt. Bovendien is het overeen-
komstig het beleid dat de Regering 
zich voorstelde te voeren. Ook in de re-
geringsverklaring 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 moei-
lijkheden 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 op-
lossing is gevonden. Ik kan alleen 
maar zeggen dat wi j 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 aan-
drang om het gebouw beter te beveili-
gen. 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 ge-
maakt in overleg met de gemeentepo-
litie en met de rijkspolitie. De heer Tila-
nus zal zich zeker herinneren dat bij de 
nieuwbouw is gesteld dat men de in-
gangen voor bezoekers zou moeten 
scheiden van die voor Kamerleden, 
omdat het anders buitengewoon 
moeilijk zou zijn tot een goede contro-
le 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 ef-
fectieve 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 wi j 
wellicht toch een beetje de voet op de 
rem kunnen zetten, heel in het bijzon-
der voor wat de internationale ge-
sprekken 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 

men in dit gebouw een bepaald num-
mer draait, wat vanuit elke cel kan ge-
beuren, heeft men verbinding met de 
stad. Als men die eenmaal heeft, dan 
heeft men toegang tot het internati-
onale telefoonnet. Wij hadden al in het 
Presidium afgesproken dat wi j nog 
eens zouden nagaan, of wij op dat 
punt iets zouden kunnen doen ter be-
perking van internationale gesprek-
ken. 

Uiteraard is er een opmerking over 
het parkeren gemaakt. De heerTilanus 
heeft gevraagd hoe het nu precies met 
het overleg over het parkeren zit. Ver-
tegenwoordigers van de degenen die 
hierin rond het Binnenhof zijn geïnte-
resseerd - behalve wi j zelf, de Raad 
van State, de Eerste Kamer en Binnen-
landse Zaken - zijn een aantal maan-
den geleden bijeen geweest. Zij heb-
ben toen het nader overleg met de ge-
meente Den Haag in handen gelegd 
van de Minister van Binnenlandse Za-
ken. Ik heb onlangs nog eens geïnfor-
meerd, hoever dat overleg was gevor-
derd. Op dat moment was het overleg 
nog niet afgerond. De heer Tilanus en 
ook anderen kunnen zich ervan verze-
kerd achten dat wij bij voortduring op 
onze hoede zijn. Wij zullen proberen 

- de belangen van de leden zo goed mo-
gelijkte 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 na-
tuurlijk heel anders. Wij zijn hier mid-
den in een stad, in een monument. Wij 
kunnen niet zomaar aan parkeerruimte 
maken, wat wij misschien wil len. 

Ik heb goede nota genomen van de 
opmerkingen van de heer Verwoert 
over de parkeerkosten, die wel worden 
gemaakt maar wij niet behoeven te be-
talen. 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 ex-
tra 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 be-
zien. Het is niet altijd gemakkelijk een 
precieze scheiding te maken tussen 
wat men mag beschouwen als alge-
mene commissiekosten en persoonlij-
ke kosten. Ik meen dat hij gelijk heeft 
als hij zegt, dat wij bij de aanvaarding 
van een nieuwe regeling voor de reis-
kosten ook hebben bedacht, dat de 
mogelijkheden, die de leden zelf heb-
ben, daarmee zijn vergroot. 
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Vondeling 

Het fotoboekje heeft de aandacht ge-
trokken 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 ge-
probeerd 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 voor-
komt. 

Over de veiligheid is in het bijzonder 
met de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Justitie enige ti jd gele-
den overleg geopend. Ik heb vanoch-
tend nog eens geïnformeerd naar het 
ti jdstip, waarop wij antwoord zullen 
krijgen op de brieven, die wi j daarover 
hebben verstuurd. Dat zal hopelijk bin-
nen 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 l iggen, 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 lei-
den, dat wi j , althans wat de formatie-
plaatsen betreft, hier voor de Kamer tot 
een vergroting daarvan zouden moe-
ten komen, omdat de verantwoorde-
lijkheid voor de veiligheid van het ge-
hele Binnenhof in formele zin bij ons 
zou kunnen komen te liggen. Het is 
dan gewoon een kwestie van onder-
verdeling van kosten, die maakt, dat 
de Kamer daarmee niet extra wordt 
belast. Ik hoop dan ook dat men zich 
door dit antwoord bevredigd voelt. 

Er zijn - d a t is niet voor de eerste keer 
- nogal wat vragen over het documen-
tatiecentrum gesteld, die betrekking 
hadden op de vergroting en automati-
sering ervan. Men heeft gevraagd: 
Was dit nodig? Ik merk op dat wi j nu 
juist bezig zijn met een studie daar-
over! Niet alleen een studie naar de 
vraag, óf het nodig is, maar ook een 
studie, die eventueel een antwoord 
moet geven op de vraag, hoe dat dan 
zou moeten, wie het zou moeten doen, 
wat de kosten zouden moeten zijn, wie 
bij de opzet worden betrokken, kortom 

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 na-
tuurlijk 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 bedrij-
ven, die zich in het dagelijks verkeer 
met de buitenwereld bevinden, een 
documentatiecentrum hebben, dat 
vollediger en gemakkelijker toeganke-
lijk is dan dat van ons. Dat geldt uiter-
aard alleen voor het terrein, waarop zij 
zich bewegen. Ik wil een voorbeeld ge-
ven. Op de afdeling van het register, 
dat wi j hierop het ogenblik kennen, 
hebben wij een register, dat uitslui-
tend betrekking heeft op de Handelin-
gen. Als wij in de Kamer een wetsont-
werp behandelen, vindt men in de re-
gisters met trefwoorden aangegeven 
datgene wat in de Handelingen, dus 
hier in deze Kamer, door kamerleden 
en door Ministers over dat wets-
ontwerp 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 bevredi-
gende wijze is afgedaan, zal men moe-
ten wachten totdat de een of andere 
uitgever daarvan een boekwerk maakt, 
zodat een en ander wat beter toegan-
kelijk wordt. Wij weten ook wel uit het 
vooronderzoek, dat eigenlijk hetzelfde 
kan worden gezegd van de departe-
menten. Het is gewoon niet waar -
was het maar zo - dat men op de de-
partementen een gemakkelijk toegan-
kelijk 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 het-
geen wij bezitten en aantrekken , maar 
dat wij nooit weten, of dat behoorlijk 
volledig is. 

Ik wil er nog eens op wijzen, hoeveel 
studiewerk er in Nederland gebeurt. Ik 
heb hiervoor mij het jaarboek van 
1974 van de Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onder-
zoek. Dat bevat een 250 a 275 voor-
beelden van studies waarbij de bedra-
gen, die deze hebben gekost, vermeld 
staan. Dat gaat dan om bedragen van 
f 162.000, f 50.000, f 300.000, enz. De-
ze studies zijn dan verricht op terrei-
nen, waarvan men zich kan afvragen, 

of studies daarop wel zo nodig zijn. 
Onze mening is dat het zeer nodig is, 
dat er een instelling is, die gaat onder-
zoeken of op de een goede wijze de do-
mentatie wordt verzameld met betrek-
king tot het werk, dat wi j hier doen. 
Mijn persoonlijk antwoord is, dat dit 
niet het geval is. Het zou echter nader 
onderzoek vergen om 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 plaats-
vinden. Er zullen honderden gesprek-
ken moeten worden gevoerd met dien-
sten, afdelingen en universiteiten om 
precies na te gaan, wat dan wèl de op-
lossing zou kunnen zijn. Dan staat het 
over een aantal jaren de Kamer geheel 
vri j , 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 me-
ning is dat dit niet verantwoord is. Het 
betoog van de heer Evenhuis heeft mij 
daarin nog eens gesterkt. Hij heeft ge-
zegd, dat hij hierover met enige 
schroom het woord voerde. Dat geeft al 
aan, dat wij niet precies weten, hoe de-
ze situatie precies is en wat de moge-
lijkheden 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 hier-
mee 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 Ka-
mer denken en ik hoop daarvan van-
daag 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 kwa-
liteit daarvan. In een aantal gevallen 
hebben de bewindslieden naar mijn 
mening gelijk. Ik heb gewoon twee se-
ries vragen eruit gelicht. Ik heb bij 
voorbeeld vragen van de leden Roet-
hof en Hartmeijer, namelijk welke cri-
teria worden gehanteerd voor het uit-
geven van herdenkingspostzegels. Als 
men zou willen onderzoeken wat daar-
over 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 moge-
lijk om uit te zoeken - maar ook in de 
witte stukken is gezegd in het verkeer 
tussen Kamer en Regering. Als die ge-
gevens 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 wei-
licht een beetje anders hadden moeten 
worden gesteld, gelet op de feiten die 
dan al beschikbaar zouden zijn. Het-
zelfde geldt bij voorbeeld voor de vra-
gen van mevrouw Epema-Brugman 
over chemische bestrijdingsmiddelen. 
Ik weet niet of zij die mogelijkheid 
heeft benut, maar als hetgeen ik zoë-
ven heb opgemerkt mogelijk is, zou 
dat naar mijn mening de kwaliteit van 
het werk en het gemak ervan aanzien-
lijk 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 Voor-
zitter! Mede uit eigen ervaring kan ik 
opmerken dat hetgeen geldt voor de 
Kamer ook geldt, maar waarschijnlijk 
in iets mindere mate, voor de departe-
menten. Deze hebben vaak voor zich-
zelf wel een redelijk nauwkeurig docu-
mentatiesysteem, 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 herin-
nert zich dat het wel eens aan de orde 
is geweest. Het ontbreekt echter - ik 
durf welhaast te zeggen - o p ieder de-
partement - aan een sluitend documen-
tatiesysteem zodat men ook veel ti jd 
nodig heeft en veel kosten moet ma-
ken om de vragen te beantwoorden en 
daarbij ook wel eens fouten maakt. 

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De voorzitter van het Presi-
dium heeft gezegd dat hij mijn verhaal 
in het verlengde van zijn redenering 
kan plaatsen. Ik zou het andersom wi l-
len 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 vanwe-
ge het onderlinge verband tussen de 
verschillende gegevens. In mijn ver-
haal heb ik dat juist bestreden met na-
me voor het parlementaire werk, om-
dat talloze gegevens zich uit kunnen 
strekken over die periode van de drie 

jaar heen en waaruit ik de conclusie 
heb getrokken dat het tijdsbestek van 
drie jaar nogal willekeurig was geko-
zen. De vragen die de heer Vondeling 
naar voren heeft gebracht, onderstre-
pen dat veel meer dan dat zij dat be-
strijden. 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik mag wellicht even het volgen-
de 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 Houwe-
lingen, die ook op dat terrein werk-
zaam is geweest, de directeur die bij 
Binnenlandse Zaken voor de automati-
sering 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 eigen-
wijs 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 ge-
val tot geval daarover eerst het advies 
van deze deskundigen zal worden ge-
vraagd. Men moet niet verbaasd zijn 
dat een breed opgezet onderzoek en-
kele 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 be-
drijf. Wij zouden het plezierig vinden 
als wij niet langer dan een jaar of drie 
nodig zouden hebben om de resulta-
ten van dit onderzoek te zien. Feitelijk 
doen wij in het parlement praktisch 
niets aan onderzoek ten eigen behoe-
ve. 

De heer Nooteboom: Ik wil iets vragen 
over het voorbeeldje van de kwaliteit 
van de schriftelijke vragen. Is de Voor-
zitter 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 demon-
stratie van alertheid ten aanzien van 
de betreffende materie achter? Zo ja 
dan slaat de door de presidium-voor-

zitter gegeven analyse niet op de prak-
tijk. Is het niet zelfs veelal zo dat je het 
antwoord op weet. Het gaat er niet om 
weten om te weten welke vragen moe-
ten 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 
wil len betogen dat men die vraag niet 
zou moeten stellen. Het gebeurt gere-
geld - e n naar mijn mening heeft dat 
een heel goede functie - dat hier vra-
gen worden gesteld waar men zelf het 
antwoord op weet. Het gaat er niet om 
dat het betreffende lid het antwoord 
weet; het gaat erom dat de burgers het 
antwoord komen te weten op die vra-
gen waar zij het antwoord niet op heb-
ben. Wij moeten dan trachten te fun-
geren 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. Daar-
voor 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 pri-
oriteit die het nodig maakt om 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 stel-
len van vragen, dan ik hier nu naar vo-
ren 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 moge-
lijk de gegevens te krijgen die daar-
voor nodig zijn. Ik maak mij sterk dat 
de leden, die nu hebben gesproken 
over bijvoorbeeld het parkeren, wei-
licht 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 be-
steden 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 moeilijk-
heid 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): Waarschijn-
lijk was het gemakkelijker geweest, als 
u een heel concreet voorbeeld had ge-
nomen van de verhoging van de bij-
drage van het Rijk in de mijnpensioe-
nen. Ik heb mij 't lazarus gezocht, in 
Heerlen, op het ministerie en in de Ka-
mer. 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 heb-
ben om de gegevens, die wi j nodig 
hebben om ons werkte 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 gele-
genheid zal vinden, dat in het komen-
de jaarte behandelen. Dan zullen wi j 
voor een geheel nieuwe situatie ko-
men te staan, want dan zal al datgene 
waarover de Regering beschikt, voor 
zover dat niet strijdig is met de belan-
gen van de staat ook ter beschikking 
moeten staan van de burgers en in de 
eerste plaats van de vertegenwoordi-
gers van die burgers en dat zijn wi j . 
Dat zal met zich brengen, dat wij tot 
nieuwe systemen zullen moeten ko-
men, al was het alleen maar vanwege 
het ruimteprobleem. Men moet hier 
eens zien, hoe wij proberen het ar-
chiefprobleem op te lossen. Ook dat 
zou aanzienlijk kunnen worden verge-
makkelijkt, wanneer wi j gebruik zou-
den 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 voor-
zitter van het Presidium dan nog vra-
gen 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 afgeslo-
ten - dan komt het waarschijnlijk ook 
beter gedocumenteerd aan de orde, 
omdat dan de resultaten van het on-
derzoek bekend zijn - maar op de 
vraag of het voor het verkrijgen van 
duidelijkheid over de wenselijkheid en 
nuttigheid van dat centrum nodig is, 

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 onder-
zoekwerk gedaan en, naar ik aanneem, 
de heer Poppe ook wel. Men weet 
nooit precies tevoren, hoeveel ti jd 
men nodig zal hebben en tegen welke 
problemen men aanloopt om een be-
paald 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 Presi-
dium 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 be-
paalde tijd klaar komen, het beslist no-
dig is. Wij wil len ons daarbij doen ad-
viseren door mensen, die op dat ge-
bied deskundig zijn, deskundiger dan 
wi j . 

De heerTilanus (CHU): Mijnheer de 
Voorzitter! Is ook een argument waar-
om een verdubbeling van het aantal 
personeelsleden moet plaatsvinden, 
gelegen in het feit dat het niet allen de-
zelfde deskundigen zijn en dat een 
aantal mensen nodig is dat in verschil-
lende vakken deskundig is, zodat zij 
met elkaar een soort van mozaïek vor-
men? 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! Als ik op al die vragen het ant-
woord zou weten, dan behoefden wi j 
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 Voor-
zitter! Ik ben ervan overtuigd dat dat zo 
is en ik ben ook blij dat de heer Tilanus 
dat noemt. Erza ldusop verschillende 
terreinen onderzoek moeten plaatsvin-
den 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, wi j zelf wel het on-
derzoek zouden kunnen verrichten. 
Dan zouden wij daarvoor geen des-
kundigen nodig hebben. 

Nu kom ik aan het voor het onder-
zoek benodigde bedrag. Ik kan mij best 
voorstellen, dat men een bedrag van 
een paar honderdduizend gulden voor 
een onderzoek heel wat vindt, maar 

dat is gewoon niet waar. Voor een der-
gelijk bedrag kan men maar heel wei-
nig krijgen. Als wij het moesten uitbe-
steden, zouden wi j daarvoor grote be-
dragen op tafel moeten leggen. Ik mag 
u eraan herinneren, dat wij een aantal 
jaren geleden een bedrijfs-organisato-
risch onderzoek hebben uitbesteed, 
waarvoor wij ongeveer 4 ton hebben 
moeten betalen. Ik heb toch wel de in-
druk dat dat een betrekkelijk eenvou-
dig onderzoek was. Ik wijs er wel op 
dat, als het voorstel van de heer Poppe 
ten aanzien van de BIK-krachten door-
gang vindt, het ongeveer 2 miljoen 
gulden méér kost. Ik geef toe, dat daar-
door de armslag van de kamerleden 
wordt vergroot, maar datgene wat wi j 
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 bij-
na 4 ton . Ik wil niet beweren dat dit on-
redelijk 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 ge-
tallen die men hierbij in acht moet ne-
men, inclusief de sociale lasten enz. 

De heer Poppe (PvdA): Ik wil graag 
nog onderstrepen dat het voornaam-
ste bezwaar voor ons niet ligt in het 
geld. Bij ons ligt het bezwaar in de eer-
ste plaats in de overweging dat wi j ons 
niet aan de indruk kunnen ontrekken 
dat er in feite al wordt voorbereid. 
Straks komen wij misschien voor de si-
tuatie 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 verlei-
den tot een herhaling van de discussie 
die wij verleden jaar hebben gehad. Ie-
der van de drie mensen die hiervoor 
zijn aangetrokken, heeft uitdrukkelijk 
vernomen dat hun benoeming uitslui-
tend gold voor de periode van de stu-
die. Dat is helemaal vastgelegd; zij we-
ten dit. Ik wil de Kamer graag de ga-
rantie geven dat de Kamer dan volle-
dig vrij is om 'ja' of 'neen' te zeggen te-
gen het resultaat van het onderzoek. 

Dan kom ik tot een heel ander hoofd-
stuk, namelijk het restaurant. Er is 
door de heer Verwoert gezegd, dat die 
prijzen zo omhoog zijn gegaan. Wij 
hebben heel uitvoerig uitgelegd waar-
om 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 aan-
leggen. Het geeft toch geen pas, dat 
wi j lagere prijzen zouden rekenen voor 
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de consumpties op kosten van de be-
lastingbetaler 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 toege-
staan zijn aan andere particuliere in-
stellingen. 

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 ge-
maakt. Ik heb wèl gezegd, dat geen en-
kel 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 wi j een achterstand had-
den. 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 gelegen-
heden 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 dank-
baar 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 be-
zwaar tegen maken dat de heer Ver-
woert, die op dit punt toch wel deskun-
dig is, zulk soort vergelijkingen maakt. 

Er is gevraagd, of het mogelijk is dat 
men ook maaltijden buitenshuis nut-
tigt. 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 het-
zelfde 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 men-
sen hebben dat op onregelmatige tijd-
stippen werkt. Daarvoor is nu eenmaal 
een bepaalde vergoedingsregeling ge-
troffen. 

De uitzendkrachten. Ik geef toe, dat 
dit een nogal aanzienlijke omvang 
heeft gekregen. Dit heeft vrijwel ge-
heel 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-auto-
maten. Dit heeft veel langer geduurd 
dan wij dachten. Er moeten namelijk 
vrij ingrijpende voorzieniningen wor-
den getroffen, warmwaterleidingen, 
afvoeren en dergelijke. Wij wonen hier 
nu eenmaal in een monument. De 
werkzaamheden moeten met grote 
omzichtigheid gebeuren. Wij zijn daar-
bij afhankelijk van de Rijksgebouwen-
dienst. Het spijt mij ook dat het zo lang 
duurt, maar wij zitten er echt achter-
aan. 

Met betrekking tot het punt van de 
fractiemedewerkers hebben wij al ge-
zegd, 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 ge-
zegd, namelijk dat het niet mogelijk is, 
de fractiemedewerkers goed te beta-
len. Dit is geheel aan de fracties. Er 
wordt een bedrag voor beschikbaar 
gesteld. Wie men hiervoor wil aantrek-
ken en wat men wi l 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. 

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

De heer Vondeling: Ik zou mij een be-
toog van de heer Waltmans kunnen in-
denken waarin hij zou hebben gezegd, 
dat ook zijn fractie, die zo klein is, om 
deze reden ten minste voor elk depar-
tement afzonderlijk een wetenschap-
pelijk 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 stern-
mingen zal het duidelijk worden, dat 
wij op het standpunt staan, dat er een 

aangepaste wetenschappelijke staf 
moet zijn, zowel voor de fracties als 
voor de kamerleden individueel. De 
heer Vondeling heeft heel goed begre-
pen, dat ik dit eigenlijk had wil len zeg-
gen. 

De heer Vondeling: De heer Waltmans 
heeft ervoor gepleit, ook de fractieme-
dewerkers onder het geneeskundig 
onderzoek te laten vallen. Wij zullen dit 
nader bezien en ons hierover laten ad-
viseren. 

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 Ka-
mer zich op één lid na met het betref-
fende voorstel heeft verenigd. Na en-
kele jaren wijzigt echter het karakter, 
men gaat andere eisen stellen enz. De 
heer Waltmans wi l , dat ieder kamerlid 
persoonlijk over een wetenschappelijk 
medewerker beschikt. Destijds ging 
het om enige eenvoudige administra-
tieve hulp. Daarmee heeft de Kamer 
zich verenigd. Het is aan de Kamer, te 
besluiten om dit u i t te 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 geno-
men omdat het misschien niet juist 
meer is. 

De heer Vondeling: Dan moeten wij 
maar weer een nieuwe commissie in-
stellen! 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 ver-
schillende mogelijkheden, leder ka-
merlid staat het vri j , voor het beschik-
bare geld gedurende één maand per 
jaar een zeer hoog gekwalificeerde 
kracht aan te trekken, dan wel gedu-
rende het gehele jaar iemand aan te 
trekken voor enkele avonden in de 
week. Uit het vorige onderzoek is ge-
bleken 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 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 Ka-
mer over dit onderdeel. Als bij de 
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Vondeling 
stemmingen blijkt dat dit nu weer zo is, 
zou mijns inziens het volgende dienen 
te gebeuren. Als het amendement-
Poppe wordt aangenomen, zijn wij 
voorlopig van de problematiek af. In-
geval het mede door mij ondertekende 
amendement wordt aanvaard zou ik 
het Presidium willen vragen, het zo te 
interpreteren dat het kennelijk de be-
doeling van de Kamer is te komen tot 
één BIK-kracht, in termijnen. Uitein-
delijk is dat de bedoeling van het 
amendement dat ik heb ingediend. Ver-
leden 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 amende-
ment ligt royaal over te nemen in de ra-
mingen voor volgend jaar. 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! Onze positie is natuurlijk niet het 
Presidium tegenover de Kamer, als een 
soort dualistisch systeem. Zoals de 
heer Koekoek al heeft gezegd, zijn wi j 
een soort dagelijks bestuur. Ook in 
het Presidium leven over de wijze, 
waarop kamerleden het beste gehol-
pen zouden zijn, verschillende gedach-
ten. Als er echter tonnen mee zijn ge-
moeid, moet de Kamer dat zelf weten, 
omdat het voor ons niet altijd even ge-
makkelijk is precies af te wegen hoe 
sterk de gevoelens zijn. Wij zullen he-
lemaal niet het gevoel hebben dat wij 
een nederlaag hebben geleden, wan-
neer 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. Van-
daar dat ik zeg: Maak het ons gemak-
kelijk. 

De heer Vondeling: Wellicht is het Pre-
sidium volgend jaar anders samenge-
steld dan thans. Daarom kunnen wij 
nu geen uitspraken doen, waarmee wij 
een volgend Presidium en een volgen-
de Kamer definitief zouden binden. 

De heerTilanus (CHU): De heer Schol-
ten zegt nu wel dat de meerderheid 
van de Kamer er zo over denkt, maar 
dat zal nog moeten blijken bij de stern-
mingen over de amendementen. 

De heer Vondeling: Dat is volkomen 
juist. 

Gewezen is op het overleg met be-
trekking tot de mogelijkheid voor men-
sen 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 op-
merkingen van de heer Poppe over het 
werkoverleg. Wij hebben een bijzon-
dere commissie die ettelijke malen per 
jaar gedurende uren en uren verga-
dert over alle zaken die ons gemeen-
schappelijk 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 inge-
nomen of iets heeft afgewezen. Dat is 
zeer beslist niet het geval. Als van de 
zijde van de vakorganisaties wordt ge-
zegd dat men zich buitengewoon 
zwaar heeft moeten inspannen, be-
hoeft dat niet altijd een volkomen 
evenwichtige weergave van de werke-
lijkheid te zijn. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb twee op-
merkingen gemaakt. Allereerst heb ik 
aangedrongen op werkoverleg. Daar-
bij heb ik niet geduid op het overleg 
met de bijzondere commissie. Het 
werkoverleg is het overleg van de indi-
viduele personeelsleden over hun za-
ken. Ik heb erop aangedrongen om bij 
de voorbereiding van de volgende Ra-
ming naar een mogelijkheid te zoeken 
om ook de individuele personeelsle-
den 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 vertegen-
woordigend overleg namens de col-
lectiviteit 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 aanlei-
ding van het verslag dat juist in de bij-
zondere 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 ledenor-
gaan 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 com-
missie te vergroten. 

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 ter-
mijn vragen. 

De heer Vondeling: Er kan hier nog 
een heleboel verbeterd worden, daar-
van ben ik overtuigd en daarvoor zul-
len wij ons dan ook blijven inspannen. 

Bij de begeleidingscommissie voor 
de bouw doet zich op het ogenblik het 
probleem voor dat wij nog in afwach-
ting zijn wie daarvoor wordt aangewe-
zen door de fractiemedewerkers. Om-
dat zij niet een homogene groep vor-
men zullen wij nog even geduld moe-
ten hebben. Ook daar zitten wij echter 
achteraan. 

Als men kennis wil nemen van de 
taakomschrijving van de directeur en 
eventueel de plaatsvervangend direc-
teur dan is de mogelijkheid daartoe 
natuurlijk aanwezig. Dat is een kleinig-
heid. Als de heer Verwoert vanochtend 
eventjes naar de griffie was gelopen 
dan had hij zich daarvan kunnen over-
tuigen en geen beslag hoeven te leg-
gen op onze nationale ti jd. 

Wat betreft de voorlichting hebben 
wi j 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 ja-
ren daaraan wellicht nog iets kan wor-
den verbeterd. Ook daar volgen wij 
echter de weg van de geleidelijkheid. 

Wij zijn voor elke tip tot bevordering 
van de zuinigheid die ons wordt gege-
ven dankbaar. Dan moeten ze echter 
niet al te algemeen zijn. De heer Koe-
koek noemde het Presidium een soort 
Dagelijks Bestuur. De heer Koekoek is 
in zijn vroeger bestaan stellig lid ge-
weest van een aantal landbouwcoöpe-
raties... 

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 ver-
eniging, die het in beginsel toch niet 
slechter behoeft te doen dan een parti-
culiere organisatie, kent men een da-
gelijks 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 Ka-
mer aan de orde is, maar dan moet 
men ogenblikkelijk naar een van de le-
den van het Presidium of naar de di-
recteur hollen om daarin verbetering 
te brengen. 
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Vondeling 

De rem op het maken van fotocopie-
en heeft hierin bestaan dat als deze uit-
gaan 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 be-
zuinigingen. Ik blijf mij toch wel wat 
stoten aan de gedachte dat kamerle-
den topsalarissen zouden hebben. Dat 
is heel beslist niet het geval in Neder-
land. Op grond van de geweldige in-
spanningen, die de kamerleden moe-
ten leveren, en de grote verantwoor-
delijkheden die zij dragen, is er gezien 
tegen de achtergrond van het totale 
beloningssysteem in Neder land" ik 
spreek er niet over, of daarin ove-
rigens verandering moet komen - ve r -
houdingsgewijs geen reden om de sa-
larissen 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 ge-
schorst 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 voorzit-
ter zijn weinig argumenten aange-
voerd. De voorzitter heeft erop gewe-
zen, dat wi j in een monument wonen 
en dat warmwaterleidingen moeten 
worden aangelegd. Dat wist ik verle-
den jaar ook al. Vanwege het feit, dat 
daar automaten zullen worden ge-
plaatst, gaat Binnenhof 5 ons gewoon 
geld kosten. De omzet zal daar aan-
zienlijk dalen. 

Een verhoging van 20% van de prij-
zen is natuurlijk een kolossale verho-
ging. Zo achter liepen wij toch niet. Ik 
zou graag nader de gronden willen ho-
ren, 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 be-
grepen, dat hij dit liever vandaag dan 
morgen heeft. Aan de hand van een 
aantal voorbeelden heeft hij toege-
licht, dat wij helemaal niet goed voor-
zien zijn van documentatie. Ik heb in 

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 bevei-
liging. Dat is inderdaad een belangrijk 
aspect. Bij verplaatsing van de toe-
gang voor de bezoekers naar 1a of 1b 
is die veiligheid voldoende gegaran-
deerd. 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. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ver-
woert, Waltmans en Nooteboom 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de Ra-
ming der voor de Tweede Kamer in 
1977 benodigde uitgaven; 

kennis genomen hebbende van de 
omstandigheden, waaronder de Twee-
de Kamer haar gasten via de ingang 
Hofcingel 2 ontvangt; 

in overweging nemende, dat de Twee-
de Kamer optimale gastvrouw voor 
haar gasten dient te zijn; 

dat de hoofdingang, eventueel samen 
met de ingang Binnenhof 1b, voldoen-
de capaciteit heeft om de totale bezoe-
kersstroom te verwerken; 

dat het onhoffelijk is, gasten van de 
voordeur naar de achterdeur te verwij-
zen; 

dat het voor bezoers van de Kamer 
niet zonder gevaar is om langs de ge-
vels van het gebouw over een parkeer-
plaats heen de achteringang te zoe-
ken; 

nodigt het Presidium uit, ervoor te zor-
gen, dat de wachtkamer aan de Hofcin 
gel 2 wordt gemaakt tot jassenkamer 
voor de Kamerleden en dat de huidige 
jassenkamer een wachtkamer voor be-
zoekers wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende 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? 

Dat zou namelijk betekenen dat de le-
den van het parkeerterrein met hun 
tassen, enz. helemaal om zouden moe-
ten lopen. 

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 in-
gang moet dan toch openblijven en 
dan moet'er iemand als portier bij blij-
ven. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Gezien die jassenkamer bij Hof-
cingel 2 zou je juist kunnen verwach-
ten, dat de leden nog meer service krij-
gen. 

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

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De voorzitter van het Presi-
heeft geargumenteerd op grond van 
de gestelde schriftelijke vragen. Als wij 
tevoren al het antwoord zouden ken-
nen op vele schriftelijke vragen dan is 
de Kamer in de regel goed geïnfor-
meerd, met name als het aantal vra-
gen 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 voor-
zitter ervan naar voren heeft gebracht 
over het PARAC. Ik was door het ant-
woord van het Presidium niet over-
tuigd; in een bepaald opzicht ben ik er-
van geschrokken. Nu is duidelijk naar 
voren gekomen - dit is door de Voor-
zitter benadrukt - het aspect van de re-
latie 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 heb-
ben, dat wij hierover ook van gedach-
ten wisselen met de Regering. Het kan 
namelijk essentiële informatie betref-
fen, die ook voor de Regering van be-
lang kan zijn. Ik ben dan geneigd te 
zeggen, dat hier veel meer aan de orde 
is dan wij eigenlijk uit de brief naar vo-
ren kunnen halen. Ik acht een princi-
piële discussie met de Regering over 
de zaak - of wij dat moeten doen en, zo 
ja, hoe - noodzakelijk, voordat de stu-
die 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 bepaal-
de 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 beschik-
king zullen moeten hebben, verhou-
den 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 - om met Ro-
mein te spreken - dan het eenduidige, 
wat uit het antwoord van het Presidi-
um op onze vragen naar voren komt. 

Als ik dit alles op een rij zet, consta-
teer 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 on-
volkomen zijn. De laatste onvolkomen-
heid hangt samen met de fase, waarin 
informatieverstrekking als zodanig op 
dit moment in de wetenschap is aan-
gekomen. Als wij het bezien zoals het 
naar voren is gekomen, dan zou het 
wel eens kunnen zijn dat de vraag, of 
wi j een automatisch informatiecen-
trum zullen opzetten minder in het ge-
ding is dan een antwoord op de vraag, 
hoe wi j dat zullen gaan doen. Afgezien 
daarvan is het beeld van de tijdsfase 
essentieel. 

Er is nu anno 1976 geen of onvol-
doende aanleiding, in vergelijking met 
de beperkingen die wi j ons allen moe-
ten opleggen, voor de Kamer om zich 
te ontzien en het automatische infor-
matiecentrum buiten de beperkingen 
te houden. Zet de drie nieuwe mensen 
nu aan het werk, verdubbel het aantal 
het komende jaar niet. Bezie eens rus-
tig 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 Even-
huis, 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 beno-
digde uitgaven binnen de personeels-
formatie is voorzien in de aanstelling 
van nog eens 4 functionarissen, die 
werkzaamheden moeten verrichting in 
het kader van het Parlementair Auto-
matisch Informatie Centrum (PARAC); 

overwegende, dat nog slechts sinds 
kort door het Presidium is besloten ge-

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 PA-
RAC-activiteiten mee moeten wegen 
binnen het kader van het posterioritei-
tenbeleid; 

spreekt als haar mening uit, dat aan-
stelling van de 4 in de raming voor 
1977 opgenomen PARAC-functionaris-
sen achterwege dient te blijven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
De heer Koekoek (BP): Mi jnheerde 
Voorzitter! Het Presidium heeft een 
paar dingen laten liggen, wat mij ook 
helemaal niet verwondert. Ik zou toch 
wel graag wil len 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 ho-
ren 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 ge-
bruikt. Hij zei: Als wi j over de moeilijk-
heden bij het parkeren een goede do-
cumentatie hadden gehad, dan kon-
den wi j misschien wel een uur over de-
ze moeilijkheden spreken. Als wi j het 
op deze manier wil len doen, maken wi j 
het hoe langer hoe moeilijker. Ik ben in 
de pauze nog even in de fotokopieerin-
richting geweest om een fotokopie te 
maken. Aldaar is het drie keer warmer 
dan hier. De ruimte is veel te klein om 
daar met vier man te werken. Wij heb-
ben moeili jkheden, maar hoe minder 
wi j die vastleggen hoe beter het is. Nu 
kan ik alleen maar spreken wat de par-
keergelegenheid betreft over de moei-
lijkheden, die wij ondervinden en die 
wi j krijgen. Als wi j nu een documenta-
tie in het leven gaan roepen, hetgeen 2 
min per jaar extra kost - dat is natuur-
lijk al fout - dan kan ik daarnaar toe 
gaan en zoveel documentatie verza-
melen 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 om-
streeks 1980 helemaal zou zijn afge-
rond - ik baseer mijn gegevens op het 

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 wi j 
dan nog helemaal vrij zijn, maar ik er-
vaar dat alle uitbreidingen niet ophou-
den. Ik heb ervaren, dat er op een zeker 
moment een directeur is benoemd, 
terwijl enige tijd later een vervangen-
de directeur werd benoemd. Ik heb er-
varen, dat iemand voor de voorlichting 
is aangetrokken, die na verloop van 
tijd een tweede man heeft aangetrok-
ken, terwijl deze na verloop van tijd 
een derde heeft aangetrokken. Ik heb 
de ervaring, dat als wij hieraan begin-
nen, deze ontwikkeling zich voordoet. 
Wij wil len daaraan niet meewerken. Zo 
komt men immers uiteindelijk tot het 
hoge bedrag, wanneer wi j de docu-
mentatie ten slotte zullen hebben zoals 
wi j wil len. 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 
wi j dan nog veel meer tijd tekort ko-
men. De voorzitter van het Presidium 
heeft dat met een voorbeeld ook toe-
gegeven. 

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 ach-
terom te sturen tussen die auto's door. 

De heer Verwoert (DS'70): Als wi j 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 komtten-
slotte uit de motie-Drees voort. Als 
meer verstandige mensen ertegen 
hadden gestemd, zoals wi j , 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 zeg-
gen dat de kleedkamer in wachtkamer 
moet worden veranderd. Ik vraag mij 
af, hoe vaak die kleedkamer al van be-
stemming is veranderd. Die is al op zo-
veel plaatsen geweest! Nu zit zij weer 
verkeerd en moet weer naar een an-
dere kant verhuizen. Ik stel voor dat wij 
eerst maar eens een wachtkamer in or-
de 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 
wi j 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 be-
stemmen. Wij hebben zo'n groot ver-
trek dat het op een voordeliger manier 
kan dan DS'70 wi l , want DS'70 denkt 
helemaal niet aan echte bezuinigin-
gen. De ruimte is daar groot genoeg 
voor kleed- en wachtkamer. De praktijk 
zal het leren. Ga maar kijken in de ge-
wone wachtkamers, waar de bezoe-
kers met de kamerleden meekomen, 
die op de gereserveerde tribune zitten. 
Die ruimte kan in tweeën worden ge-
deeld en dan hebben wij geen over-
dreven hoge kosten. Ik zou dat nu eens 
als bezuinigingsproject aan het Presi-
dium 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 spre-
ken over de vergelijking van de voor-
zitter van het Presidium van een ver-
eniging met een coöperatie. Zo'n ver-
gelijking gaat natuurlijk helemaal 
mank, want met een coöperatie kan 
men dit niet vergelijken. Het was na-
tuurlijk mooi bedacht, dat begrijp ik 
wel. Ik ben toevallig nooit lid van een 
coöperatie geweest. Ik dacht meer aan 
een voetbalvereniging, een sportver-
eniging of een gymnastiekvereniging. 
Het is hier geen zaak, geen onderne-
ming! 

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 geble-
ven! Daarom heb ik geen corporatie 
bedoeld. Bij de corporaties zijn inder-
daad altijd directeuren. Maar deze 
hebben dan altijd een dagelijkse taak. 
Zij hebben dan iets heel anders te 
doen dan boodschappen over te bren-
gen van het presidium. Daarin wordt 
namelijk een keer in de week of in de 
veertien dagen gesproken; daarna 

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 presi-
dium is hier echter altijd aanwezig. Zo-
dra er iets gebeurt, is het presidium 
aanwezig. In zoverre gaat de vergelij-
king dus niet op en blijf ik staande nou-
den, 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 voor-
stel 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 werkzaam-
heden van de directeur voor de direc-
teur bijzonder moeilijk zal worden 
wanneer wij de eerste stappen ter zake 
van de nieuwbouw gaan zetten. Het is 
zelfs bij de allereerste stappen ge-
wenst, dat daarbij van de kant van de 
Kamer een begeleiding komt. Van vele 
zijden is tegen ons gezegd dat, wan-
neer wij voor ons een gebouw laten 
maken - daarop komt het neer; wij zijn 
niet zelf de opdrachtgevers; wij zijn 
daarbij vanzelfsprekend zeer nauw be-
trokken; vandaar ook de begeleidings-
commissie - het dan wenselijk is, dat 
iemand daaraan al de tijd kan geven, 
die dat werk vergt. Wij hebben ge-
dacht, dat er een mogelijkheid was, tot 
een dergelijke combinatie te komen. 
Afgezien van de zeer snelle groei van 
de andere werkzaamheden van de di-
recteur, is dat toch wel de hoofdreden 
geweest, die ons ertoe heeft gebracht, 
dit voorstel aan de Kamer voor te leg-
gen. Wij zijn van mening dat het ope-
nen van deze mogelijkheid wenselijk 
blijft. 

De heer Poppe (PvdA): Mag ik dit ant-
woord 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 nieuwbouw-
plannen 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 direc-
teur dan zou kunnen assisteren gedu-
rende de jaren, dat nodig is. 

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 hele-
maal geïnstalleerd zijn. Gedurende die 
tijd zal het naar onze mening nodig 
zijn, een dergelijke functionaris aan te 
trekken. Ik kan eigenlijk wel bevesti-
gend antwoorden op wat de heer Pop-
pe met betrekking tot dit punt heeft op-
gemerkt. 

Ik kom aan nog enkele andere pun-
ten. Dat betreft in de eerste plaats de 
kwestie van het Buitenhof, waarover 
de heer Verwoert nog heeft gespro-
ken. Dit is al een oud onderwerp. Wij 
hebben daarover uitvoerige inlichtin-
gen gegeven. De Kamer heeft toen ge-
legenheid gehad, zich daartegen te 
verzetten. Dat is toen niet gebeurd. Wij 
moeten erg zuinig zijn met onze man-
kracht. 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 wi j hebben gedaan. 
De betrokken man die daar zat, is in-
middels op de Vijverhof werkzaam. 
Wanneer straks de automaten daar 
zullen zijn geplaatst, zullen wij ook op 
dat punt nog enigszins kunnen bezui-
nigen. 

De heer Koekoek heeft nog eens ge-
zegd dat hij tegen een beter documen-
tatiecentrum is. 

De heer Koekoek (BP): Niet tegen een 
beter, maar wel tegen een duurder. 

De heer Vondeling: Ik heb het gevoel 
dat het documentatiecentrum waar-
over wi j 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 erger-
nis van de heer Verwoert! 

De heer Vondeling: De heer Koekoek 
gebruikt er in ieder geval een Merce-
des 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 doel-
matiger 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 ko-
men, dan was dat al heel veel. In die si-
tuatie moet de heer Koekoek ook zien 
dat wij proberen tot een modern opge-
zet 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 ver-
dient het de voorkeur om de hoofdli jn 
van het debat aan te houden. Ik wi l ui-
teraard geen lid de mogelijkheid ont-
zeggen om te antwoorden op een ge-
maakte 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 Kamerge-
bouw maar komen wel zelf met de au-
to naar de Kamer. Ik vind dat nergens 
op lijken. Laten zij zelf eens het voor-
beeld geven en met de bus en trein rei-
zen. 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 be-
zwaar maken tegen auto's vind ik on-
oirbaar. Meer wil ik er niet over zeg-
gen. 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! Met betrekking tot het docu-
mentatiecentium wil ik nogmaals op-
merken dat wi j dat natuurlijk in zeer 
nauw overleg doen met de Directie 
Overheidsorganisatie en Automatise-
ring van het Departement van Binnen-
landse Zaken. Langs die weg hebben 
wij natuurlijk ook de contacten met de 
departementen. Wij hebben op dit 
punt al overleg gevoerd met de Staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken die 
er in het bijzonder mee is belast. Men 
moet nu niet denken dat wij iets op ei-
gen 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 el-
ders zijn in de overheidsdienst en dat 
wij dingen zouden gaan doen, waar-
van later zou blijken dat het ergens an-
ders 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 

betoog in eerste termijn. Dat leidde tot 
mijn mening dat het wel eens nuttig 
zou zijn om over de aard van een der-
gelijk systeem met de Regering van ge-
dachten te wisselen. 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! De geachte afgevaardigde moet 
van mij aannemen dat dit ook werke-
lijk is gebeurd. Bij het allereerste be-
gin, nu zo'n drie jaar geleden, zijn be-
trokken de mensen van de departe-
menten. Ook de heer Buurman is er 
vanaf het allereerste begin bij betrok-
ken geweest. Ook op het Departement 
van Algemene Zaken weet men waar-
mee wij bezig zijn. Wij kunnen het bo-
vendien 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 wil len bedenken dat de heer Zou-
tendijk 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 
wi j twijfelen, dan zullen wij het natuur-
lijk 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 
wi j daarover uitvoerig zijn geadvi-
seerd, de taken zijn toegelicht enz. Wij 
menen thans dat de noodzaak aanwe-
zig is. Van geval tot geval zal het moe-
ten worden aangetoond. 

De argumentatie ten aanzien van de 
langere duur was inderdaad niet zo bij-
zonder sterk. Als het langer duurt, zul-
len er in het algemeen wat extra kos-
ten zijn, maar dat is toch niet het over-
wegende 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 ter-
mijn moeten weten welke ruimte er-
voor moet worden gereserveerd in 
een eventueel nieuw gebouw. 

De heer Vondeling: Dat is het niet al-
leen. 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 on-
geveer op moet instellen, omdat het 
een van de ondernemingen is waar-
mee wij het geheel zullen moeten uit-
voeren. 

De heer Verwoert (DS'70): Stel dat de 
afdeling-PARAC erin slaagt met in-
gang van 1 januari 1977 acht perso-
neelsleden 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 amende-
ment ingediend. Ik zal mijn mening 
daarover nog geven, nadat ik de me-
ning van de leden van het presidium 
hierover heb geraadpleegd. 

Ik wil dan nog een algemene opmer-
king maken met betrekking tot de 
wachtkamer. De heer Koekoek was 
van mening dat in de eerste plaats ge-
zorgd moest worden voor een goede 
wachtkamer bij de publieke tribune. 
Hij heeft daar volstrekt gelijk in. Dank-
zij de goede zorgen van de afdeling 
Voorlichting zal hij weten, dat wij daar 
op korte termijn een begin mee ma-
ken. Ik zie de heer Koekoek 'neen' 
schudden; hij heeft kennelijk niet ken-
nis 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 Rijksgebouwen-
dienst aankan, hetgeen verband houdt 
met de begroting van die dienst. Op 
zeer korte termijn zal met die verbou-
wing 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 daar-
voor t immerlui en schilders hebben. 
Die ruimte staat al een jaar leeg. Laten 
wij hopen dat dit in het reces klaar 
komt. Dat is een verantwoorde uitga-
ve. 

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 amen-
dement 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 ge-
bruik 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 ge-
bruik maakten, zou daarvoor een be-
drag in de plaats moeten komen en 
zouden wij met een aanvullende be-
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groting moeten komen. Vandaar dat 
wi j hebben gezegd: laten wij dan lie-
ver het bedrag noemen. Ik zal het ech-
ter de heer Evenhuis gemakkelijk ma-
ken. 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 doorte 
laten gaan. Als die motie wordt aange-
nomen en u nu die f 150.000,■ weg-
geeft, dan hebt u helemaal niets meer 
over. Dat zou ik bepaald jammer vin-
den. 

De heer Vondeling: Wij doen dat ook 
in het vertrouwen - want ik begrijp wel 
dat er bezwaren zijn - dat de kamer-
meerderheid toch het voorstel van het 
Presidium zal volgen. 

Het zal duidelijk zijn, dat wij het 
voorstel van de heer Scholten met be-
trekking tot de BIK-krachten ter beoor-
deling 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 uiter-
aard 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 be-
zien, ook in het licht van het onder-
werp dat nog op de agenda van de Ka-
mer staat. Het ligt niet voor de hand 
dat ook met betrekking tot deze zaak 
het Presidium een advies geeft. Het-
zelfde geldt voor het voorstel van de 
heer Poppe met betrekking tot de bu-
reaubehoeften 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, name-
lijk 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 documenta-
tiecentrum. Wij vragen de Kamer, ons 
op zijn minst het voordeel van de twi j-
fel te gunnen en ons de ruimte te ge-
ven om in de loop van het volgende 
jaar de mogelijkheden te vergroten om 
de studie te bekorten en te intensive-
ren. 

Dan rest nog de motie van de heer 
Verwoert over de ingangen van het ka-
mergebouw. Ik moet de Kamer drin-
gend vragen om aan het verzoek van 
de heer Verwoert geen gevolg te ge-
ven. Wij hebben hier nogal wat met de 
ingangen getobd. De Kamer weet dat, 
wil len wij de veiligheid vergroten, wi j 
het aantal ingangen zo klein mogelijk 
moeten houden. Er is destijds, ander-
halfjaar geleden, op ruime schaal aan 
alle kamerleden voorlichting gegeven 
over hetgeen wij van plan waren. Ie-
dereen heeft toen daarover zijn me-
ning kunnen zeggen. Wij hebben na 
zorgvuldige overweging en na inscha-
keling van zeer velen die in dit gebouw 
werkzaam zijn, een keuze gemaakt. Ik 
wi l niet beweren dat die keuze vol-
strekt ideaal is, maar ik begrijp de heer 
Verwoert niet als hij nu, terwijl wij 
hiermee nog nauwelijks enige erva-
ring 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 in-
gangen 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 uit-
breiding in van het aantal ingangen 
voor individuele bezoekers. 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik begrijp de geachte afgevaar-
digde niet. Vanuit zijn fractie is er in 
het afgelopen jaar bij herhaling op ge-
wezen, dat wi j ten aanzien van de vei-
ligheid van personen in Nederland en 
de versterking van de politie maatre-
gelen moeten nemen. Wij hebben 
voorstellen gedaan op aanraden van 
zowel de gemeentepolitie als de rijks-
politie. Daarvoor is deze oplossing 
gevonden. De eerste de beste gelegen-
heid neemt de heer Verwoert te baat 
om er weer verandering in te brengen. 
Ik moet zeggen dat ik dit geen conse-
quente 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 ge-
sloten. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
alle amendementen voldoende onder-
steund. 

Ik stel voor de in verband met de be-
handeling van de raming noodzakelij-
ke 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-Even-
huisc.s. (stuk nr. 10). 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voor-
zitter! 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 ge-
zegd, 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 hetamende-
ment-Evenhuis c.s. (stuk nr. 10) door 
het Presidium is overgenomen, maakt 
het geen onderwerp van beraadsla-
ging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel 10 wordt geen beraadsla-
ging 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 Voorzit-
ter! 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 amen-
dement, dat betrekking heeft op verho-
ging van de post 'personeelsuitgaven 
fractie' is ingetrokken. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Poppe c.s. (stuk nr. 11) is inge-
trokken, 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 ge-
voerd. 

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 bren-
gen in de bijzondere commissie 13 965 
(VAD). 

Ik meen dat hiertegen geen bezwaar 
bestaat. 

Ik benoem tot lid van deze commis-
sie 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 bij-
zondere commissie 13 932 (R1037) be-
noem het lid Van der Spek als plaats-
vervanger van het lid Van Rossum. 

De vergadering wordt te 16.52 uur ge-
schorst 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 voorge-
nomen verplaatsing van de NEHEM. 
Vervolgens wil ik diegenen danken, 
met wie wij in de achter ons liggende 
dagen over deze ingewikkelde proble-
matiek goede gesprekken hebben ge-
had. Ik kan heel kort zijn, met name 
omdat in de laatste tien dagen vele as-
pecten van deze zaak en de hierbij be-
horende argumenten en overwegin-
gen de revue zijn gepasseerd. Ik wil 
ook kort zijn in verband met het feit, 
dat de Kamer nog een overvolle agen-
da heeft af te handelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het sector-
structuurbeleid 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 toege-
daan, dat voor het vervullen van de be-

treffende essentiële taak de NEHEM 
noodzakelijkerwijs in Den Haag of om-
geving gevestigd moet zijn. Voor het 
overgrote deel van de leden der drie 
fracties blijven, na alle discussies en 
beraadslagingen, twee wezenlijke be-
zwaren bestaan tegen de voorgeno-
men 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 welover-
wogen gekozen voor vestiging buiten 
de randstad, in hét bijzonder voor ves-
tiging in 's-Hertogenbosch. Communi-
catie en contact zijn voor een zeer 
groot deel afhankelijk van het door ie-
dere instantie en op alle niveaus aan-
vaarden van de taak en de verantwoor-
delijkheid van de NEHEM en van de 
bereidheid en juiste instelling inzake 
een tijdig en open overleg van dege-
nen, die hiertoe zijn geroepen. Hier-
voor 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 ti jdig, 
goed en open plaatsvindt. Het derde 
argumenten van degenen die vóór 
aard van het werk. Dit is over het gehe-
le land gespreid. De noodzakelijke re-
laties voor het bepalen van beleid en 
voor het nemen van beslissingen zijn 
niet alleen in Den Haag gevestigd, 
maar ook in Rotterdam, in Amster-
dam, 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 pro-
bleem behoeft te zijn. Ten vijfde: als er 
al op zeer korte termijn contacten no-
dig zijn, dan is er in ons land een goed 
telefoonnet, er zijn adequate telexver-
bindingen en het is zelfs mogelijk, tele-
fonisch te vergaderen. In de zesde 
plaats: het consequent volgen van de 
argumenten van degenen die vóór 
vestiging in Den Haag zijn zou verei-
sen, dat hier één groot gebouw wordt 
neergezet waarin allen die direct of in-
direct met elkaar te maken hebben 
worden gehuisvest. Ik neem aan dat 
niemand hieraan denkt. 

Ik kom tot het tweede wezenlijke be-
zwaar. Gegeven de opvatting dat vesti-
ging in Den Haag en omgeving niet 
noodzakelijk is, is een verplaatsing van 
de NEHEM niet te rijmen met het be-
leid 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 

van rijksdiensten en spreiding van ac-
tiviteiten over het land, is heel nadruk-
kelijk het waarom en hoe van die sprei-
ding overwogen. Daarbij is ingecalcu-
leerd dat er bezwaren zijn en dat offers 
moeten worden gebracht. Ze zijn mee-
gewogen en afgewogen tegen de vele, 
vooral immateriële voordelen van die 
spreiding. Het kan dus nooit zijn, dat 
men bij dit soort zaken een 100%-situ-
atie realiseert. Ervaren is reeds dat de 
discussie van de laatste dagen laat 
zien hoe sterk sprekend de sociaal-
psychologische aspecten bij de sprei-
ding zijn. Reacties van ambtenaren, 
van de vakbeweging en van de PTT-
vrouwen wijzen daarop. Waarom zou-
den belangrijke diensten van sommige 
departementen, bijvoorbeeld van So-
ciale Zaken, gescheiden kunnen zijn, 
zoals nu het geval is; waarom zou een 
centrale directie van de PTT, het topor-
gaan 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 verantwoordelijk-
heden voorzien apparaat als de NE-
HEM naar een regio worden gebracht, 
alwaar een deel van de nodige relaties 
is gevestigd? De Minister van Econo-
mische Zaken is degene, die zijn in-
stemming moet betuigen met de wijzi-
ging van de statuten van de NEHEM 
waarmee Den Haag de vestigings-
plaats 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 verplaatsingsbe-
sluit niet te geven. Wij wachten met 
spanning op zijn antwoord. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer ds Voorzit-
ter! Ik spreek een woord van dank voor 
de zorgvuldige consultaties die de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Zeil 
met andere leden van deze Kamer 
heeft wil len ondernemen om tot een 
nadere oordeelsvorming te komen 
over de vestigingsplaats van NEHEM. 
Naar het mij voo rkomt - het blijkt ook 
weer uit zijn betoog - zijn er drie ele-
menten in het geding: het functione-
ren van NEHEM zelf, het spreidingsar-
gument en de belangen van de provin-
cie Noord-Brabant en de gemeente 
's-Hertogenbosch in het bijzonder. 

Wat het eerste betreft, heeft de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Zeil 
zijn argumenten nog eens aange-
voerd. Op één ervan, dat naar mijn ge-
voel onjuist is en wezenlijk is voor het 
hele betoog, wil ik nu ingaan. Hij merk-

Tweede Kamer 
24 juni 1976 

Raming 
NEHEM 4942 



Lubbers 
te op dat in 1972 bewust is gekozen 
voor 's-Hertogenbosch als vestigings-
plaats voor de NEHEM en dat die lijn 
verder moet worden aangehouden. De 
NEHEM - e n daar gaat het om - was 
echter doodgelopen en functioneerde 
niet zoals ze moest functioneren. Voor 
de NEHEM moest een andere opzet 
worden gekozen. Het relevante punt 
bij NEHEM is eigenlijk maar in zeer be-
perkte mate de vestigingsplaats. Het 
relevante punt is: hoe moet de NEHEM 
functioneren. Dat is ruim een jaar gele-
den onderwerp van diepgaand beraad 
geweest en daaruit zijn conclusies ge-
trokken. Een van de zeer belangrijke 
conclusies was dat het onverantwoord 
is een onderscheid te maken tussen 
sectorbeleid en steun aan individuele 
bedrijven. Je kan niet zorgvuldig steun 
aan individuele bedrijven geven als je 
dat niet doet vanuit een sectorvisie en 
omgekeerd kan je geen geloofwaardig 
sectorbeleid voeren als je niet betrok-
ken bent bij de steun aan individuele 
bedrijven. Daarmee was dan ook een 
gigantisch probleem geschapen. 

Wij hebben toen moeten besluiten 
een bureau voor bijzondere bedrijfs-
problemen op te richten. Dat functi-
oneert op dit ogenblik en heeft uiter-
aard nauwe relatie met de sectordirec-
ties op mijn departement onder het di-
rectoraat-generaal voor de industrie, 
die dat oorspronkelijk zelf deden. Ui-
teraard bestaat er een nauw contact 
met het Departement van Sociale Za-
ken en met het Departement van Fi-
nanciën, waarmee men zeer periodiek 
om de tafel zit om die zaken te bekij-
ken. 

Op zichzelf is dat een heel goed 
systeem, dat echter niet tegemoet 
komt aan de essentiële functie van de 
integratie met NEHEM. Als men dit uit-
gangspunt deelt - ik heb eigenlijk 
nooit argumenten gehoord die daar te-
genin kunnen worden gebracht - blijft 
als alternatief nog over het bureau bij-
zondere bedrijfsproblemen naar Den 
Bosch te brengen. Dan krijgen wi j ech-
ter weer andere problemen, onder 
meer door de banden die er nu nog 
zijn - geleidelijk aan proberen wi j dat 
meer te verzelfstandigen - met de an-
dere beleidsonderdelen. Dit lijkt mij de 
kern van de zaak. 

Men mag dus niet zeggen dat de 
NEHEM een soort rijksdienst is die, 
evenals andere diensten, eigenlijk over-
al moet kunnen functioneren. Wij zijn 
echter bezig te proberen van de 
NEHEM iets te maken en ook iets te 
doen aan de vaak bekritiseerde niet juis-
te behandeling van individuele bedrij-
ven, die vaak leidt tot concurrentiever-
valsing. 

Laten wij duidelijk zijn. Men heeft 
om de NEHEM heen gespeeld. Vanuit 
het bedrijfsleven gaat men niet naar 
de NEHEM omdat die in Den Bosch zit. 
Men vraagt zich af: waar worden in 
concrete gevallen de besluiten geno-
men? Is dat in Den Haag, dan gaan wij 
pro forma naar de NEHEM, maar dan 
stevenen wij al heel snel naar de de-
partementen. 

Ik houd de stelling staande dat het 
voor het functioneren van NEHEM van 
zeer groot belang zou kunnen zijn als 
geleidelijk aan het bureau bijzondere 
bedrijfsgevallen daarin geïntegreerd 
kan worden. Dat is een heel moeizaam 
proces - wij hebben nu niet de tijd dat 
tot in alle details doorte praten - maar 
het is heel wezenlijk zulks te doen. 

Is dit nu niet tegen het spreidingsbe-
leid van de Regering in en moeten wij 
niet aan dat spreidingsbeleid vasthou-
den en consequent zijn in die dingen? 
Op die laatste vraag zeg ik volmondig 
ja, je moet consequent zijn. Naar mijn 
gevoel betekent dat dat in gevallen 
waarin het gaat om een afweging tus-
sen de belangen van het personeel 
aan de ene kant en maatschappelijke 
belangen aan de andere kant, je heel 
zorgvuldig met die personeelsbelan-
gen moet omgaan, maar niet moet 
aarzelen de maatschappelijke belan-
gen de doorslag te laten geven als die 
zwaar genoeg zijn. Dat is hier ook aan 
de orde. 

Natuurlijk moet er een zorgvuldige 
afweging zijn. Natuurlijk moet men 
zich afvragen wat de betekenis ervan 
is voor de mensen die het aangaat. Ik 
geloof niet dat dit alleen in getallen op 
te vangen is. Ik kan hier wel zeggen dat 
het om twintig mensen gaat, maar 
voor die twintig mensen is het natuur-
lijk erg belangrijk. Daarvoor heb ik alle 
begrip. 

Ik vind het nu wat merkwaardig om 
het spreidingsbeleid als argument te 
gebruiken om te zeggen dat niet aan 
de belangen van deze twintig mensen 
gekomen mag worden. Integendeel, in 
de spreidingsdiscussie gaat het juist 
altijd om het afwegen van de belangen 
van de mensen die geraakt worden te-
gen een bepaald geobjectiveerd maat-
schappelijk belang. Dat is naar mijn 
gevoel de kern van de spreidingsdis-
cussie. 

Nogmaals, ik heb er alle begrip voor 
dat staf en personeel voor hun eigen 
belangen opkomen. Daar hebben zij 
groot gelijk in. Het is ook mijn uitdruk-
<elijk uitgangspunt dat bij een vesti-
gingsplaats in de regio Den Haag daar-
aan alle aandacht wordt gegeven. Ik 
vind het echter niet helemaal zuiver 
die discussie nu als het ware om te 

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 wer-
ken. Ik moet zeggen, dat wij dat wel 
moeten doen. Natuurlijk heb ik hier-
over 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 pro-
gramma's. Ik heb gisteren mijn betoog 
afgesloten met de opmerking dat het 
allemaal neerkomt op een stuk micro-
problematiek. Wij zullen ons daarin 
hard op moeten stellen. Als wij die 
hardheid mentaal niet met elkaar kun-
nen opbrengen, ziet het er heel zorge-
lijk 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 perso-
neel - 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 der-
gelijke 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-Bra-
bant. Ik geloof dat die betekenis ver-
der 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 ge-
vestigd. 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 aanspre-
ken 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 activitei-
ten zo goed mogelijk door het land 
worden gespreid, vind ik het heel re-
eel. En dat zal, laten wij wel wezen, er-
gens anders wel pijn doen, want dat 
betekent altijd dat de activiteiten die 
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daar komen ergens anders niet gebeu-
ren. Echter, het harde beleid dat wij 
met elkaar wil len 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 wi j hebben bewust geko-
zen voor de twee zaken die ik in de in-
leiding tot dit debat heb genoemd. 

Er is destijds bewust voor Den 
Bosch gekozen. De Minister heeft ove-
rigens gelijk dat nadien,en zeker in de 
nabije toekomst, de taak van de NE-
HEM 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 wor-
den gevestigd. De Minister heeft in dit 
verband gesproken over een zeer peri-
odiek contact. Dat wordt niet ontkend, 
maar men kon ons geen indicatie ge-
ven van de omvang en het aantal van 
de contacten noch van de leiding noch 
van de staf. Overigens zijn die contac-
ten 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 or-
gaan dat zijn zetel alleen kan verplaat-
sen met instemming van de Minister 
van Economische Zaken. Wij vinden, 
dat daar waar de Overheid mogelijkhe-
den heeft tot beïnvloeding van het ei-
gen beleid - een beleid dat door de 
meerderheid van de Kamer wordt ge-
steund - zij die verantwoordelijkheid 
moet nemen. De Minister heeft ge-
zegd: 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 Ne-
hem 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 verant-
woordelijkheid van de Nehem moet 
aanvaarden. 

De staf heeft bepaald niet over de ei-
gen positie gesproken. Deze heeft uit-
sluitend gesproken vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid.Bovendien weet 
de Minister dat wij ook hebben ge-
sproken met de Raad van Toezicht, 
waarin overigens een niet onbelang-

rijk gedeelte tegen deze overplaatsing 
was. 

Mijnheer de Voorzitter! Het ant-
woord van de Minister is niet overtui-
gend; het spijt mi j , dat ik dit moet zeg-
gen. Onze vraag om zijn medewerking 
te onthouden aan de uitvoering van 
het verplaatsingsbesluit heeft hij niet 
beantwoord. Ik zie mij daarom ge-
noodzaakt 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 ver-
plaatsing van de Nederlandse Her-
structurerings Maatschappij (NEHEM) 
van 's-Hertogenbosch naar's-Graven-
hage; 

van mening, dat voor het optimaal 
functioneren van de NEHEM in het ka-
der van het uitgestippelde sectorstruc-
tuurbeleid een vestiging in 's-Graven-
hage of directe omgeving niet noodza-
kelijk is; 

voorts van mening, dat daarom een 
verplaatsing van de NEHEM zoals 
voorzien niet past in het door de Rege-
ring voorgestane beleid om tot sprei-
ding van activiteiten over het gehele 
land te komen en uit dien hoofde de 
geloofwaardigheid van het spreidings-
beleid aantast; 

dringt er bij de Minister van Economi-
sche Zaken op aan, zijn medewerking 
te onthouden aan de uitvoering van 
het hogergenoemde verplaatsingsbe-
sluit, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

D 
De heer Van Aardenne (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! De reden van de 
mogelijke overplaatsing van de Ne-
hem ligt in het functioneren, eventueel 
zelfs het succes van de Nehem. De 
communicatie met vele departemen-
ten in Den Haag wordt voorop gezet. 
Daartegenover kan worden inge-
bracht, dat er veel communicatie met 
bedrijven en organisaties door het ge-
hele land plaats moet vinden, waarbij 
Den Haag niet de direct aangewezen 
vestigingsplaats is. Met name het on-
afhankelijk 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-

tuurlijk wel van het grootste belang -
dit is een contra- argument - dat de 
departementale besluitvorming inder-
daad kan worden beïnvloed door de 
Nehem. Dat gebeurt toch wel gemak-
kelijker, indien men dichtbij het be-
sluitvormingscentrum zijn zetel heeft. 
Als men dit afweegt, dan zal men tot 
de conclusie komen, dat het in de hui-
dige situatie, waarbij dat besluitvor-
mingscentrum in de nabijheid moet 
zijn (men moet er binnen kunnen lo-
pen) 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 uit-
voering en de onderlinge taakverde-
ling niets verandert, waag ik te betwij-
felen. Het gaat immers niet om de toe-
vallige vestigingsplaats, maar om de 
essentie van de taakvervulling. 

Mijnheer de Voorzitter! Het andere 
argument betreft het spreidingsbeleid. 
Ik heb in de uiteenzetting van de Minis-
ter wat gemist. Hij heeft gezegd, dat 
ter zake van het spreidingsbeleid de 
maatschappelijke belangen en de per-
soneelsbelangen tegen elkaar moeten 
worden afgewogen. Het laatste is bij 
de Nehem eigenlijk niet aan de orde. 
Dat wordt door de staf ook niet ge-
vraagd. Ik mis in deze stellingname 
van de Minister de afweging van het 
dienstbelang. Verleden jaar heeft dit in 
de debatten hier een grote rol ge-
speeld. 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 sprei-
dingsbeleid nieuwe diensten - ik mag 
de Nehem toch wel met een dienst 
vergelijken - in de regio worden ge-
vestigd. Daarvoor zou ook een proce-
dure 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 medewer-
king van het departement die niet opti-
maal 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 overplaat-
sing 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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Wierenga 
gesteld, met name in het betoog van 
de directeur van de NEHEM dat op ve-
le leden van mijn fractie grote indruk 
heeft gemaakt. 

Het eerste is de onafhankelijke posi-
tie van de NEHEM die in gevaar zou 
komen als de zaak in Den Haag zou 
worden gevestigd. Het is een argu-
ment, 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 Minis-
terie van Economische Zaken in het-
zelfde gebouw, bewezen heeft dat zo'n 
stelling niet opgaat en dat die vrees 
niet behoeft te bestaan. 

Het tweede argument is dat het sla-
gen van de NEHEM als instrument 
voor herstructurering het noodzakelijk 
maakt dat het in Den Haag is geves-
tigd. Een meerderheid van mijn fractie 
onderschrijft de mening dat overheve-
ling van taken van het Ministerie van 
Economische Zaken naar de NEHEM 
meer een kwestie is van wederzijdse 
wil dan van vestigingsplaats. De Mi-
nister heeft gezegd, dat de NEHEM 
niet van de grond komt. Dat komt wei-
licht omdat onvoldoende taken van EZ 
naar de NEHEM zijn overgedragen. 
Het goede functioneren van de NE-
HEM in en binnen het besluitvor-
mingsproces omtrent de sectorstruc-
tuurpolitiek is ook een kwestie van we-
derzijdse wi l en niet van vestigings-
plaats. Ook op dit punt heeft de Mi-
nister het slagen van de NEHEM in 
handen indien hij een grotere bijdrage 
verleent, dan in het verleden mis-
schien wel eens is gebeurd, aan de 
participatie van de Nehem in het be-
sluitvormingsproces. 

Ik wil erop wijzen dat het opbouwen 
van een goed relatiepatroon met niet 
alleen Haagse en randstedelijke in-
stanties en instellingen aan de orde is 
maar ook met allerlei instellingen uit 
andere delen van het land. Ik denk aan 
ontwikkelingsmaatschappijen, econo-
misch-technologische instituten en in 
randprovincies geconcentreerde be-
drijfstakken. 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 gro-
te problemen heeft met de overbren-
ging 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 sprei-
ding van economische activiteiten, 
voor spreiding van rijksdiensten, voor 
de vestiging van nieuwe en groeidien-
sten, met name in de regio, voor een 

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 spreidingsbe-
leid ten principale ondergraven, onbe-
grijpelijk maken voor de buitenstaan-
der en dit in de toekomst waarschijn-
lijk 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 be-
spreking 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 ge-
bruikt in het kader van het CBS toen 
men zei dat dit instituut in Den Haag 
zou moeten blijven. Met het oog hier-
op vind ik de argumenten van de Mi-
nister niet erg overtuigend. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigde de heer 
Van Zeil is eigenlijk niet ingegaan - an-
deren 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 ge-
weest: 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. Ver-
volgens zou men, als men wel die stel-
ling 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 verzoe-
ken zich te verdiepen in de procedure 
die op het ogenblik moet worden ge-
volgd bij de individuele bedrijfsproble-
men en de besluitvorming die in dat 
kader moet plaatsvinden. Een aantal 
leden van deze Kamer weet daar wel 
iets van uit allerlei incidentele ge-
vallen waar zij links en rechts betrok-
ken 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 wi j geleidelijk aan willen 
verminderen, is een zodanige com-
plexe zaak en zo geïntegreerd met an-
dere beleidsverantwoordelijken - ik 
zou haast zeggen, tot de Minister zelve 

- 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 bu-
reau-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 se-
lectieve groei staat, dat u de activitei-
ten van dit bureau wilt afbouwen in die 
zin dat u af wilt van hulp aan individu-
ele 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 be-
treft is uw hoofdargument maar van 
tijdelijke aard. 

Minister Lubbers: Het is net omge-
keerd. In de nota hebben wij die be-
leidsdoelstelling opgenomen, ervan 
uitgaande dat die zorgvuldig wordt in-
gepast juist in het sectorbeleid. Dat 
kan men wel in een nota neerschrij-
ven, maar als dan vervolgens wordt 
overgegaan tot de orde van de dag en 
de zaken hun gescheiden weg blijven 
gaan, dan komt het sectorbeleid on-
voldoende uit de verf. Het accent zal 
blijven liggen op de steun aan de indi-
viduele bedrijven via het bureau-Res-
senaar en dan krijgen wij juist datgene 
wat wi j niet wil len. Ik ben de heer Wie-
renga 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 individu-
ele bedrijven hangt ook nauw samen 
met de huidige conjuncturele situatie. 
Daar hopen wij toch ook eens ui t te ko-
men. U hebt daarover gisteren nog het 
nodige in deze Kamer gezegd. Belang-
rijk 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 redene-
ring van de geachte afgevaardigde de 
heer Wierenga zeer wel, maar ik meen 
dat het probleem niet automatisch zal 
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Lubbers 
verdwijnen, ook niet door een herstel 
van de conjunctuur. Het probleem zal 
in het beleid moeten worden opgelost. 
Vandaar dat naar mijn oordeel de inte-
gratie van deze twee zaken zeer 
belangrijk is. Eerlijkheidshalve voeg ik 
hieraan toe, dat ik ervan overtuigd ben 
dat, als hier een discussie zou plaats-
vinden over het bureau-Ressenaar, de 
conclusie zou zijn: Dat leent zich niet 
voor spreiding. Dat moet ik heel na-
drukkelijk laten meewegen. 

Ik meen dat de invalshoek van de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Aar-
denne op zich zelf interessant is. Hij 
heeft een onderscheid met het dienst-
belang gemaakt. Dat is niet zo gemak-
kelijk, gezien de ontwikkelingsfase 
waar de NEHEM nog inzit. Komende 
tot mijn slotopmerking wijs ik erop uit-
drukkelijk waarde te wil len toekennen 
aan de zelfstandige functie van NE-
HEM, maar dan in dubbele zin, niet al-
leen wat betreft de optiek, tot uitdruk-
king komend in een vestigingsplaats, 
maar ook in de realiteit, namelijk dat er 
een raad van toezicht, tripartite sa-
mengesteld, ook nadrukkelijk een ge-
heel 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 begre-
pen. Men kan natuurlijk altijd over het 
begrip 'belangrijk' discussiëren, maar 
ik stel mij op het volgende standpunt. 
Ervan uitgaande, dat het niet wel mo-
gelijk is om het bureau-Ressenaar op 
het ogenblik naar Den Bosch over te 
plaatsen, is het dan, gehoord hebben-
de 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 unani-
miteit 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 benade-
ren 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 bureau-
Ressenaar in Den Haag zal moeten blij-
ven en als er voldoende compensatie 
mogelijk is voor Den Bosch respectie-
velijk 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 geno-
men en dat de NEHEM moet blijven 
waar zij is. 

Ik zou wel eens wil len 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 khebd iem in -
derheid in de raad van toezicht slechts 
ten tonele gevoerd om duidelijk te ma-
ken dat wij ook daarnaar hebben ge-
luisterd. En dat wi j ons niet hebben ge-
baseerd op al of niet aanwezige soci-
ale aspecten, of bezwaren van de staf, 
maar ons juist hebben beperkt na alle 
gesprekken op de twee wezenlijke za-
ken, 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 el-
kaar moet zitten. Want dan heb je 
daarmee niet de absolute voorwaarde, 
dat die integratie tot stand komt. Daar-
om 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 verschil-
lenden 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 blij-
ven. Desalniettemin wijs ik erop, dat 
mensen hun eigen verantwoordelijk-
heid hebben. Dat geldt voor mij zelf, 
maar ook voor de raad van toezicht. Ik 
herhaal daarom, dat voor mij uitgaan-
de van de twee genoemde uitgangs-
punten, die relevant zijn - het bureau-
Ressenaar en de voldoende compen-
satie - 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 kun-
nen komen. Ik bepleit heel s te rk - ik 
doe het ook bij de geachte afgevaar-
d 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 verga-
dering. 

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 rijks 
begroting 1976 (Voorjaarsnota) 
(13 959), en de daarbij voorgestelde 
moties. 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
De heer Van Aardenne (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister-Presi-
dent 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 heb-
ben, maar meen niet dat dit betekende 
dat bepaalde delen van het kabinets-
beleid - ik denk bij voorbeeld aan de 
grondpolitiek, die toch geen direct ver-
band met deze zaken heeft - zo gekop-
peld moeten worden, zoals dat blijkt 
uit het antwoord op de voorlaatste 
vraag, waarin duidelijk staat dat bij 
concretisering van dit ombuigingsbe-
leid nauwlettend acht zal worden ge-
slagen op voortgang van de behande-
ling van deze andere zaken. De Minis-
ter-President heeft gezegd, dat de Re-
gering natuurlijk niet lichtvaardig gaat 
dwingen. Hij liet daarbij impliciet de 
mogelijkheid van amendering open. 
Mijn vraag is dan of de Minister-Presi-
dent 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 wi j daar-
overtoch wel duidelijkheid moeten 
hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! De doelstel-
lingen zijn door de Minister-President 
en ook andere bewindslieden nog 
eens genoemd, namelijk de inflatie- en 
werkloosheidsbestrijding en de sprei-
ding van inkomen, macht en kennis. 
De Minister-President, noch de andere 
bewindslieden zijn ingegaan op de in-
trinsieke tegenstrijdigheid, die ik daar-
in had gesignaleerd. Zij hebben bo-
vendien niet de vraag willen beant-
woorden, wat er zou prevaleren. Ik heb 
de indruk gekregen dat men het mid-
den 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 onder-
strepen. Dat is namelijk, dat bij uitvoe-
ring 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 te-
rug te dringen. Dat gebeurt niet; het 
enige dat wi j kwijt raken is de conjunc-
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Van Aardenne 
turele werkloosheid. Dat is geen won-
der, want 1980 is een conjunctureel 
neutraal jaar. Voor de werkloosheids-
bestrijding helpt het regeringsplan al-
leen maar in zoverre dat deze niet 
stijgt, maar er is geen sprake van te-
rugdringen. Vandaar dat de omvang 
van de operatie door ons is bekriti-
seerd. 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 maxi-
mumoperatie is. Wel heeft de Rege-
ring niet alleen een smalle marge, 
maar zelfs helemaal geen marge, want 
een aantal sprekers van de zijde van de 
in een toekomstig CDA wellicht sa-
menwerkende partijen hebben gesteld 
dat het een min imum is. Welnu, als 
min imum en maximum samenvallen, 
zit er geen enkele rek meer in en dat 
kan dan nog wel problemen geven. 
Wat dat betreft, zal het kabinet het mis-
schien toch wel betreuren dat de mo-
tie-Andriessen zogenaamd alleen naar 
de geest is uitgevoerd. Ik praat niet zo-
zeer over de datum, want daarvoor 
kan men nog begrip hebben. Ik wijs er-
op dat die motie juist naar de geest 
vroeg dat er in 1976 nog wat zou ge-
beuren opdat 1977 niet zulke proble-
men zou geven. Wij weten dat er in 
1977 natuurlijk een enorme aanzet 
komt en dat in dat jaar een 1 % erg 
moeil i jkte 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 mis-
schien nog onderuit kunnen, want er 
wordt in feite om een onderzoek ge-
vraagd en een onderzoek kan ook een 
negatief resultaat hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Over het f i -
nancieringstekort is vrij uitvoerig ge-
debatteerd. 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, zo-
als dat in de regeringsplannen wordt 
voorzien. Wij moeten niet vergeten, 
dat als de operatie slaagt - ik heb daar 
vraagtekens bij gezet door de risico-
factoren die ik nu niet behoefte herha-
len - het bedrijfsleven inderdaad meer 
geld van de kapitaalmarkt zal opne-
men, hetgeen spanningen met zich 
kan brengen. Als de Minister van Fi-
nanciën 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 financië-
le wereld afmeten. Ik heb dat echter 
niet gevolgd, maar de avondbladen 
zullen ons dat wel melden. 

Ik kom nu op, gemakshalve aange-
duid, de structuurnota. De Minister 
van Economische Zaken is op mijn kri-
tiek ingegaan en heeft gezegd dat men 
wel kan stellen dat er geen visie is, 
maar dat er tenminste wel een duide-
lijke 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 ar-
beidsmarkt. Dat zijn naar mijn mening 
twee zeer essentiële punten waarme-
de wi j rekening moeten houden. Daar-
van is ook de koers die wordt ingesla-
gen 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 zeg-
gen nivelleringswoede - die dit kabi-
net steeds kenmerkt en die wellicht het 
bereiken van dat einddoel zal kunnen 
belemmeren. Dat is echter bij ontbre-
ken van een geformuleerd doel niet 
eens geanalyseerd en kan dus ook niet 
worden weerlegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Het interrup-
tiedebatje 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 ou-
de instrumentarium en met de instru-
menten 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 geconsta-
teerd 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 ver-
waarlozen. Dat betekent extra aan-
dacht voor het opvullen van de op het 
ogenblik braakliggende produktieca-
paciteit, hetgeen een lastenverlichting 
betekent, ook voor de burger. Dat be-
tekent een uitgangspunt voor 1980 
waarbij het bedrijfsleven een betere 
rentabiliteitspositie zal hebben, waar 

de inflatie geringer zal zijn en ook het 
financieringstekort geringer en op zijn 
retour zal zijn. De kans op investerin-
gen, 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 te-
rug zullen lopen. De Minister van Fi-
nanciën vindt de uitwerking te gering, 
gezien de offers die de collectieve sec-
tor brengt. Wat betreft de doelstelling 
enz. lopen wi j een heel eind parallel, 
maar de Minister heeft een andere po-
litieke afweging. Men moet die offers 
ook zien op langere termijn. Op lange-
re 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 regerings-
plan - 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 ge-
dachte dat juist de oorzaken van een 
latere groei moeten worden weggeno-
men, 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 in-
groeien. Wat dat betreft is ons plan 
een beter alternatief. 

De geachte afgevaardigden de he-
ren Dolman en Aantjes hebben het 
voorstel gekarakteriseerd als ten koste 
gaande van de zwakkeren in de sa-
menleving. 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 ge-
vraagd, 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 es-
sentieel 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 lie-
ver gezien dat wij het méér hadden 
kunnen terugbrengen. Er zijn nu een-
maal grenzen aan de mogelijkheden. 
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Van Aardenne 
Juist door de stijging van het nati-

onale 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 middeninko-
mens, is omdat juist deze groepen, die 
vaak niet kunnen profiteren van allerlei 
voordelen in de tertiaire inkomensher-
verdelingen, in de achter ons liggende 
jaren zwaar zijn getroffen. Dat zien wi j 
ook weer in antwoord 158 bij de kin-
derbijslag 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 kabi-
net 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 ontwikke-
lingshulp. Natuurlijk moet men ook 
daar zaken afwegen, maar op een ge-
geven ogenblik moet men een keuze 
maken. 

Wij hebben het overigens ook op 
prijs gesteld, dat duidelijk van rege-
ringszijde is verklaard dat het georga-
niseerd overleg ook wat het militaire 
personeel betreft zal worden ingescha-
keld. 

Wat in het algemeen de mogelijke 
ombuiging op het gebied van de amb-
tenarensalarissen betreft, moet ik zeg-
gen dat ik nog niet helemaal uit die cij-
fers ben gekomen, waarover ik bij de 
behandeling van de Voorjaarsnota een 
vraag had gesteld. Misschien wil de 
Minister van Financiën daarop nog in-
gaan. 

Ik wil nog één opmerking maken aan 
het adres van de geachte afgevaardig-
de de heer Dolman. Hij heeft een aan-
val 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 voorop-
stel, 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 wi l -
len spreken over het feit dat wij toch 
wel een wat merkwaardig kabinet heb-
ben, gelet op de discussie over de 
hoofdpunten van het beleid, zoals het 
terugdringen van de werkloosheid, de 

noodzaak van groei en van bijstelling 
van de collectieve sector en het niet la-
ten ondermijnen van het sociale zeker-
heidsstelsel. 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 wi l 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 er-
kentelijk, hoewel ik het niet in alles met 
hem eens ben. Ik zal er nu niet in de-
tails op ingaan. Als ik de Minister goed 
heb begrepen, moet ik concluderen, 
dat met name daar waar dit kabinet in 
zijn bezuinigingsbeleid meent inko-
menspolitieke elementen te moeten 
inbouwen, de sterke verschillen begin-
nen. 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 aan-
pak 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 al-
tijd een horizontale herverdeling tot 
doel heeft gehad. Het kabinet stelt nu 
heel duidelijk afschaffing van de kin-
deraftrek 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 doorge-
voerd, het verdwijnen van de kinderaf-
trek een feit is. Dan meen ik dat het 
weinig zin heeft om weer te gaan filo-
soferen over allerlei andere alternatie-
ven. Het enige waarop het kabinet wil 
doorfilosoferen is: een verdere uitwer-
king 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 confessi-
onele partijen de plannen voor 1977 
aanvaard. Volgens mij impliceert dit 
zonder meer een zich neerleggen bij 
het verdwijnen van de kinderaftrek. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Licht u 
dat nog eens nader toe, mijnheer Riet-
kerk. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik heb het toe-
gelicht, maar u luisterde niet. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik luis-
terde 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 zo-
danig. Ik stel dat dan studies naar al-
ternatieven weinig zin meer hebben 
omdat het duidelijk is, dat, als je een-
maal in 1977 de kinderaftrek hebt doen 
verdwijnen, het bijzonder weinig lo-
gisch is, dat je die in 1978 weer ten to-
nele voert. Met andere woorden: je 
hebt je dan neergelegd bij het doen 
verdwijnen van de kinderaftrek. Dit is 
mijn stelling. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat be-
strijd ik, maar ik kom er straks wel op 
terug. 

De heer Rietkerk (VVD): Dan hebben 
ook alle alternatieve studies weinig zin 
meer. 

Ik wi l nog een enkele opmerking ma-
ken 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 inten-
ties in diskrediet te brengen.Daarmee 
heeft hij gelukkig het effect van zijn op-
merkingen 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-pro-
gramma, met een pakket van mogelijk-
heden zijn gekomen in relatie met an-
dere desiderata, maar dat wij nu met 
allerlei concrete maatregelen zijn ge-
komen, die hebben opgeteld en met-
een willen realiseren samen met be-
perkingen 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 op-
stellen van wensen vooreen verkie-
zingsprogramma. 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 wi j 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 zwakke-
ren 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 opmer-
kingen te beperken tot die zaken, die 
hiertoe nog aanleiding geven, ove-
rigens ruimte latend voor mijn colle-
gae. 

Met betrekking tot het punt van de 
late indiening van de nota heeft de Mi-
nister-President gezegd, waarom naar 
zijn oordeel het tijdstip dat het is ge-
worden door de omstandigheden ge-
rechtvaardigd is. Hij heeft dit geplaatst 
in het licht van de conjuncturele om-
standigheden c.q. van de conjuncture-
le inpassing van de operatie. Hierover 
wil ik niet in discussie treden. Wij zijn 
nu eenmaal op dit tijdstip terechtgeko-
men en van hier uit moeten wi j wer-
ken. De grote moeilijkheid is, dat de 
Kamer op dit moment wordt gedwon-
gen, 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 in-
zicht in de cumulatieve inkomenseffec-
ten. Dit kan ons later opbreken, name-
lijk wanneer wij met de feitelijke door-
werking ervan worden geconfron-
teerd. Voorlopig ben ik bereid, het er-
op 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. 

Ik heb met belangstelling vernomen, 
dat de Minister-President met waarde-
ring heeft kennis genomen van mijn 
opstelling ten aanzien van de samen-
hang, zoals ik haar in eerste termijn 
zorgvuldig heb verwoord. 

De Minister van Financiën heeft 
waardering uitgesproken voor de ge-

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 zon-
nig of somber tegen de economische 
ontwikkeling in de komende jaren kan 
aankijken, en in de tweede plaats, dat 
wij hebben getracht, tot een afgewo-
gen en evenwichtig oordeel over de 
regeringsplannen te komen, een op-
stelling waarover de Minister van Fi-
nanciën - wiens taak op dit moment 
niet gering is; zijn taak is aanmerkelijk 
moeilijker dan toen hij begon -z ich 
niet mag beklagen. Dat ook onze zorg 
groot is, is hem gebleken. Mijn colle-
gae zullen dit bevestigen. 

Het komt ook tot uitdrukking in de 
mate, waarin wij bereid zijn, ten aan-
zien van zaken die in de maatschappij 
moeilijk en gevoelig liggen mede-ver-
antwoordelijkheid 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 sal-
do niet zo groot'. 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Peijnenburg heeft 
terecht een aantal opmerkingen ge-
maakt over het macro-economisch ka-
der. 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 za-
ken kunnen staan die deze fracties -
concreet - niet steunen? 

De heer Peijnenburg (KVP): Dit zal 
moeten blijken. 

De heer Dolman (PvdA): Dan wi l ik het 
wel zeggen: wij hebben twijfel uitge-
sproken aan de WAO, aan het kostwin-
nersbegrip, aan de investeringen bij 
de overheid, aan de ambtenarensala-
rissen en - de andere richting uit - aan 
de defensie. Wat de beide eerste be-
treft, 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 opge-
teld lijkt het mij, dat de concrete twi j-
fels aan uw kant iets groter zijn dan de 
onze. 

De heer Peijnenburg (KVP): Ik heb uit 
uw betoog begrepen, dat u het begro-
tingsbedrag niet voetstoots aanvaardt, 
dat u de 1 % als een maximum be-
schouwt, dat u de 1,5% als een mini-
mum ziet en dat u in feite toch knaagt 
aan de omvang van de operatie zoals 
de Regering zich haar heeft voorge-
steld. 

De heer Dolman (PvdA): Ik heb mijn 
twijfels in concreto uitgesproken. Uit-
gedaagd 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 daar-
naast 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 aangege-
ven. 

De heer Peijnenburg (KVP): Mijn colle-
ga Van Leeuwen kondigt al aan, mijn-
heer de Voorzitter, dat zij daarop graag 
zal ingaan. Het betreft zaken waarover 
zij met de heer Dolman in debat is ge-
weest. 

De heer Dolman (PvdA): Dus van u 
krijgen wij nu verder geen commen-
taar. 

De heer Peijnenburg (KVP): Ik heb aan-
gekondigd dat er wat de werkverde-
ling 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 wi j 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 re-
lativeringen in zijn betoog in eerste 
termijn niet bedoeld zijn om zich wat 
van het kabinetsbeleid te distantiëren, 
dan neem ik daar met genoegen nota 
van. 

De heer Dolman (PvdA): Ik heb mij zo-
veel van het kabinetsbeleid gedistan-
tieerd als ik mij gedistantieerd heb. Ik 
heb dat in deze interruptie precies sa-
mengevat in 5 of 6 punten. Terwijl u in 
gebreke blijft - maar mevrouw Van 
Leeuwen komt nog aan het woord - , 
heb ik samengevat dat naar mijn me-
ning uw 6 tot 7 punten, samen in om-
vang 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 pre-
sentatie van de voorjaarsnota op zijn 
minst genomen ingewikkeld en, ster-
ker gezegd, niet voldoende inzicht ge-
vend is. Via een interruptiedebatje met 
collega Dolman en de Minister heb ik 
opgemerkt, dat weliswaar de totale ge-
saldeerde overschrijding van 750 min. 
relevante uitgaven in het licht van de 
totale bedragen waarover wi j hebben 
te beslissen lijkt mee te vallen, maar 
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dat daaronder verschuivingen binnen 
de jaarbegroting en al tijdens het jaar 
waar het om gaat van de orde van 
grootte van 3 mld. verscholen liggen. 
Dat is een groot stuk flexibiliteit waar-
op de Minister in het bijzonder wees. 
Als voor zulke grote bedragen - groot 
ten opzichte van de jaarlijkse mutaties 
bij de Miljoenennota - afwijkende fei-
telijke uitkomsten worden aangekon-
digd en lang niet altijd als gevolg van 
het beloop van uitgaven of aangegane 
verplichtingen, maar vaak als politiek 
gekozen compensatie, al dan niet ge-
concretiseerd, mogen wi j ons afvra-
gen of het begrip voorjaarsnota daar-
voor wel geëigend is. Ik realiseer mij 
dat de omvang van de compensaties 
samenhangt met het feit dat de uitga-
venlijnen die in de voorgaande jaren in 
gang zijn gezet nu kracht hebben ge-
kregen, terwij l de beschikbare ruimte 
daarvoor al weer gaat afnemen. Gas 
terugnemen heeft ook hierop grote in-
vloed. Het versterkt de noodzaak de 
ombuiging in de lastenontwikkeling 
gepaard te doen gaan met een ombui-
ging in de uitgavenontwikkeling. De 
tijdelijke lucht die het van jaar tot jaar 
aanpassen van het tekort heeft gebo-
den is in overwegende mate, zo niet 
geheel opgebruikt. Ik zou de Minister 
dan ook wil len vragen erop toe te zien 
dat de volgende voorjaarsnota duide-
lijk minder het karakter heeft van een 
instrument om tijdens het begrotings-
jaar wijziging in prioriteiten door te 
voeren. 

Ik kom op Defensie. De voorjaarsno-
ta laat niet alleen zien dat een aantal 
eerder aan dit departement toebedeel-
de ombuigingen nog steeds niet struc-
tureel tot bijstellingen op verantwoor-
de wijze hebben kunnen leiden. Er 
worden opnieuw aanzienlijke bedra-
gen aan de nog te concretiseren om-
buigingen toegevoegd. De opstelling 
van rond 2,8 mld. tot 1980 heb ik be-
streden gezien met het argument dat 
er tal van oude maatregelen in zitten 
waarover - ik citeer - soms al wel be-
paalde plannen zijn gemaakt. Het is 
het cumulatieve bedrag van oude en 
nieuwe maatregelen, zo zegt de Minis-
ter. 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 ge-
gaan bij ons ernstige zorgen ontstaan 
omtrent de juistheid , zowel politiek als 
budgettairtechnisch van deze handel-
wijze. Het kabinet ware wijs daaraan in 
de komende Miljoenennota en meerja-
renraming aandacht te besteden. Die 
zorg is gisteren ook gebleken uit de in-

terrupties van mijn collega's Van Leeu-
wen en Notenboom. 

De Minister van Financiën kan er, 
mijns inziens, niet meer vanaf komen 
met te zeggen dat voor hem de beslis-
singen, 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 be-
hoort het structureel compenseren 
van structurele overschrijdingen. 

Ik heb geen antwoord gehad op mijr 
vraag of er meer onverbonden over-
loop 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 be-
perking 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 ant-
woord 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. Wei-
licht 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): Mijn-
heer de Voorzitter! Namens onze frac-
ties wil ik beginnen met een woord 
van bijzondere dank voor de wijze 
waarop op onze opmerkingen is inge-
gaan. Dat betreft dan natuurlijk vooral 
de Minister waarmee ik op dit terrein 
het overleg heb mogen voeren. 

Ik moet een groot verzuim van de zij-
de 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 verantwoorde-
lijke 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 

Minister is een Fries en ik ken de Frie-
zen langzamerhand wat beter. Ik weet 
dat als zij iets toezeggen, dan staan zij 
daar ook voor. Misschien dat ik daar-
om die opmerking achterwege heb ge-
laten. Bovendien weet ik dat hij een 
uitstekende antenne heeft voor de 
zwakke groepen binnen de samenle-
ving 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 ant-
woord te geven op de opmerkingen 
van de heer Dolman, teneinde misver-
standen te vermijden. 

In dit debat hebben onze fracties in-
gestemd met de bezuinigingsoperatie 
tot een omvang zoals door het kabinet 
aangegeven. Ik heb niet gehoord dat 
deze omvang door de Ministervan Fi-
nanciën is bestreden. Hij vindt die ope-
ratie nodig. De heer Dolman heeft 
daarover zijn twijfels. Wij zijn de Minis-
ter van Financiën gevolgd en dan moe-
ten wij ook samen gaan staan voor die 
operatie. De operaties in de sfeer van 
de sociale voorzieningen zullen wij al-
lemaal 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 groe-
pen in de samenleving, want zij heb-
ben allemaal onze aandacht nodig. Het 
ging erom dat wij uitgaande van onze 
filosofie een aantal bedenkingen heb-
ben vrijwel gelijk aan die van de heer 
Dolman, maar dat wij onze nek hebben 
uitgestoken om daarvoor alternatie-
ven te geven in het kader van de be-
dragen nodig vanwege de miljardeno-
peratie. Ik begreep dat daarop de inter-
ventie 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 fun-
damenteel 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-demo-
cratische fracties. Zij heeft op enkele 
punten alternatieven aangedragen, 
niet op alle punten. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Op alle 
punten van de sociale voorzieningen 
hebben wi j binnen de afzonderlijke 
voorstellen alternatieven aangereikt. 
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Of wi j er uiteindelijk mee uitkomen, is 
wat anders. Wij hebben ons echter tot 
en met beijverd om dat te doen. 

De heer Dolman (PvdA): Watdesoc 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 wijzigin-
gen in het plan van de Regering. Die 
concrete wijzigingen... 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Daar 
kom ik nog op. 

De heer Dolman (PvdA): ... en die con-
crete twijfels kunnen drie dingen be-
treffen: a. concrete posten (onderde-
len);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 aange-
bracht zouden kunnen worden en 
waarom over de totale omvang in het 
geheel geen twijfels uitgesproken zou-
den 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 kri-
tiek hebt dan wi j . 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Wij 
dachten het niet, maar de heer Dolman 
vindt het waarschijnlijk wel goed, 
mijnheer de Voorzitter - ik vind alti jd: 
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 simul-
taanschaker. 

De heerPeijnenburg (KVP): Mijn in-
druk 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): ... ge-
zegd. 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 soci-
ale voorzieningen ten einde langs deze 
weg te komen tot verlaging van de ar-
beidskosten. 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 aange-
reikt: 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 heb-
ben namens onze fracties gezegd, dat 
wij de sociale verzekeringen wil len 
doen meefunctioneren in het kader 
van het inkomensbeleid. Wij hebben 
er wel een aantal kritische kanttekenin-
gen bij gezet, maar wi j begrijpen heel 
best dat in dat kader de Minister van 
Sociale Zaken ook antwoord heeft ge-
geven aan de heer Rietkerk die met 
verwerping van dit uitganspunt met 
andere voorstellen kwam. Ik wi l 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 wisse-
len. Hij zal het mij niet kwalijk nemen, 
dat ik nu niet op alle suggesties kan in-
gaan. Als vierde uitgangspunt noemde 
de Minister heel nadrukkelijk dat de te 
nemen maatregelen nergens zouden 
mogen leiden tot onaanvaardbare in-
komenseffecten, wel dat er bijzondere 
aandacht zou zijn voor de lagere inko-
mens. Als vijfde uitgangspunt nam hij 
dat er een onderlinge samenhang is 
tussen de stelsels, waarbij ook de kin-
derbijslag op een bepaalde wijze func-
tioneerde omdat er aansluiting moet 
komen op de nieuwe studiefinancie-
ring. In het kader van die vijf uitgangs-
punten heeft de Minister gezegd: Wij 
komen met evenwichtige voorstellen. 
Tijdens het debat is gebleken - dat 
doet niets af aan de waarde van djt de-
bat - hoe moeilijk het dan is in die vijf 
punten ons gehele sociale verzeke-
ringsstelsel in te passen. De Minister 
heeft op een gegeven moment ge-
zegd: 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 wi j van harte amen ge-
zegd. Wij hebben een dergelijk stelsel 
in de volksverzekeringen. De Minister 
ging echter voorbij aan onze argumen-
tatie. Wij hebben erop gewezen, dat 
wij in Nederland volksverzekeringen 
hebben - waarin op deze wijze inko-
mensoverdrachten zitten - en werkne-
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mersverzekeringen, ten aanzien waar-
van het equivalentiebeginsel wordt 
gehanteerd. Daar binnen wordt gelegd 
een relatie tussen inkomen en uitke-
ring. Wij hebben de Minister namens 
de fracties het groene licht gegeven 
om te gaan werken aan één loonder-
vingsverzekering dat wil zeggen aan 
samenvoeging van enkele werkne-
mersverzekeringen. Wij gaan ervan 
uit, dat dit een volksverzekering wordt ; 
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 zeg-
gen: Ja, maar u mag niet zeggen, dat 
voor de WWV geen premie wordt be-
taald 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 wi j al-
len 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 wor-
den 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 wil len laten zien. Dan 
zou hij zien, dat de gehele wordingsge-
schiedenis met name van de volksver-
zekeringen is gebaseerd op de intro-
ductie van de begrippen gehuwden, 
alleenstaanden of ongehuwden. Iede-
re filosofie, die voor dit aandeel werd 
gehanteerd - wij willen daarmede be-
paald wel breken - had betrekking op 
de kostwinner, het hoofd van het ge-
zin, de man die het inkomen binnen 
bracht. De tijden zijn echter veranderd. 
De heer Drees heeft met zijn argumen-
tatie in het kader van de volksverzeke-
ringen echter nog ongelijk. 

Wij komen thans tot het feitelijke 
voorstel. Het verschil van mening tus-
sen de Minister en ons blijft bestaan. 
Als men in het kader van het inko-
mensherverdelingsproces zoveel gaat 
afnemen van gezinnen met kinderen, 
dan durven wij hier duidelijk namens 
het CDA te zeggen - hoezeer dit ook in-
gaattegen onze principiële opvattingen 
over de verzekeringen - dat wij bereid 
zijn (als men de ongehuwden in het ka-
der van de operatie dan ook laat beta-
len) hiervoor onze nek uit te steken en 
dit op dit moment te aanvaarden. Wij 
hebben wel gezegd: Dan mag het kwa-
lijke onderscheid tussen in- en uitwo-
nende kinderen niet worden gemaakt. 

Aan het adres van de Partij van de 
Arbeid zouden wi j 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 voor-
beeld sprake is van een niet-kostwin-
ner. Stel, dat er man en vrouw in één 
gezin samen verdienen en dat er een 
werkloos wordt. De man verdient pak-
weg f 50 000. De vrouw, die werkloos 
wordt, krijgt dan wel de volle uitkering. 
De ongehuwde dus niet meer. Dat 
moeten wi j dan op dit moment slikken, 
omdat wi j te zamen de operatie willen 
invullen. 

De heer Dolman (PvdA): U kunt uw 
nek ook uitsteken naar wat uit die stu-
die 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 man-
nen. 

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 ti jd nodig 
heeft voor de studie, dan kunnen wij 
daarmede akkoord gaan. Men moet 
echter begrijpen, dat wij op dit mo-
ment iets moeten slikken. De onge-
huwden, in- en/of uitwonend, worden 
in een zeer nadelige positie geplaatst 
tegenover de gehuwde werkende 
vrouwen. Als zij werkloos worden, krij-
gen zij in het kader van de WW 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 uit-
komst behoeft te leiden. Wij staan 
voor de operatie, die nu al wordt uitge-
zet, ook garant. Er moet dan wel een 
verbreding worden gegeven en er 
moet worden bestudeerd hoe een leef-
tijdsgrens 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. 

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 blij-
ven meedenken hoe wij in het kader 

van de verzekeringen eruit moeten ko-
men. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de WAO 
betreft, heeft de Minister over onze 
suggestie gezegd, dat deze sympa-
thiek overkomt maar dat hij er enige 
moeite mee heeft. Wij begrijpen dit 
vanuit de theorie betreffende de 'ge-
corrigeerde 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 ui t te 
komen. Wij wil len erbij zeggen, dat wij 
ook voor dit bedrag garant staan. Wij 
willen alleen meedenken over de uit-
voering. Wij hebben gezegd: dat komt 
op den duur weer op en dat zou men 
kunnen gebruiken om het percentage 
op te hogen. Er zijn er onder ons die 
daarmee moeite hebben en die liever 
zien, zoals wi 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 han-
teren van het arbeidsongeschiktheids-
criterium, 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 ope-
ratie 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 de-
ze problematiek emoties kan losslaan. 
Dat hebben wij gisteravond even erva-
ren. Ik hecht eraan te zeggen, dat ik zal 
proberen, nu op precies dezelfde zake-
lijke wijze een aantal argumenten aan 
te voeren, op grond waarvan wij vin-
den dat - het gaat om een bedrag in de 
orde van grootte van f 1 mld. in sa-
menhang met wat wij uit de kostwin-
nersoperatie halen, waardoor een ver-
schuiving mogelijk kan zijn; voor het 
totale bedrag staan wij garant - de Mi-
nister in de adviesaanvrage enige al-
ternatieven zou kunnen inbrengen. 

Minister Boersma: Als u iemand emo-
tionele rechten toekent, vallen daaron-
der ook ministers van Sociale Zaken, 
naar ik aanneem. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): lnder-
daad. 

De heer Rietkerk (VVD): Is het juist dat 
u, door het aanvaarden van de opera-
tie-1977 ermee akkoord gaat dat de 
kinderaftrek volledig verdwijnt? 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Daar-
over 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 van-
uit 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 ge-
lijkmatig over de gerechtigden wordt 
verdeeld? Dan bent u de kinderaftrek 
toch kwijt? 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat 
hoeft niet. Voor 1977 geldt dat wel , dat 
erkennen wi j . Wij zijn akkoord gegaan 
met 1977 en wij willen bespreekbaar 
maken de jaren erna. Als wi j 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 ko-
men waar u denkt dat wij zouden moe-
ten uitkomen. 

De heer Rietkerk (VVD): U gaat dus ak-
koord met het verdwijnen van de kin-
deraftrek.... 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Voor 
1977. 

De heer Rietkerk (VVD).... voor 1977. 
Daarna gaat u dan studeren. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Wi j 
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 Mi-
nister heeft gezegd, nadat wij alle al-
ternatieven van onze kant hadden aan-
gedragen, dat hij kon begrijpen dat in 
de argumentatie van het CDA werd 
gesteld: Als wij uw systeem nemen, 
dan kunnen wij instemmen met de dif-
ferentiatie naar leeftijd, en met de dif-
ferentiatie naar kindertal, maar de dif-
ferentiatie 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 kin-
derbijslagverzekering zoals het tot nu 
toe is geweest: een oneigenlijke soci-
ale verzekeringswet, maar wel geënt 
op een stuk horizontale inkomensher-
verdeling. Wij hebben heel goed afge-
sproken, wat de Minister ook heeft er-
kend, dat dit wel terdege een uitgangs-
punt is dat in de discussie moet wor-
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Van Leeuwen 
den betrokken. Het spreekt dan eigen-
lijk vanzelf dat wij vragen, of de Minis-
ter nog eens een aantal andere alter-
natieven in de studie kan betrekken, te 
meer daar hij heeft gezegd dat een re-
levant criterium voor de studie is, dat 
de draagkrachtverminderende factor 
die het onderhoud van kinderen, ook 
voor de hogere inkomensgroepen op-
levert, in de nieuwe opzet tot uitdruk-
king kom. Ook in de wijze waarop men 
dat op een gegeven moment vaststelt. 
Wij moeten bovendien komen tot een 
evenwichtige aansluiting op het stu-
diefinancieringsstelsel. In het kader 
van een berecht stuk inkomensover-
dracht moeten wij er wel voor zorgen 
dat de solidariteit niet wordt overtrok-
ken en dat de draagkracht van bepaal-
de 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 wi j 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-inko-
men moet liggen. Daarom vragen wij 
de Minister nogmaals of hij bereid is 
het daarheen te leiden, dat onze ver-
schillende alternatieven meefuncti-
oneren, 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 ge-
reder 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 wi l dus wel terde-
ge het alternatief van een andere in-
dexatie mede in de overwegingen be-
trekken. 

Wij voeren hier altijd een uitermate 
goed gemeen overleg. Wij hebben nog 
eens getracht duidelijk te maken, van-
uit 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 toe-
staat, 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-

den krijgen. Dan had ik met hem ook 
eens een discussie kunnen aangaan 
over de brief van 18 juni. Ook mijn col-
lega's zeggen dat ik geen antwoord 
van Minister Lubbers heb gekregen. 
Misschien kan hij dat in tweede ter-
mijn doen. 

D 
De heer Beumer (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal graag na de beant-
woording door de Minister toch nog 
eens verduidelijken, waarom wij de 
een procent als minimum beschou-
wen. 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 maat-
schappelijke groeperingen van de col-
lectieve uitgaven, ook in relatie tot de 
bestedingen in de particuliere sector. 
Ik wi l er echter op wijzen dat de Rege-
ring in dit verband spreekt over een 
scharnierfunctie - een wezenlijk in-
strument wordt het genoemd - die de 
ombuiging kan hebben in een herstel-
proces. Ik wijs erop dat de Regering 
zegt dat het gaat om het op langere 
termijn scheppen van een beter funda-
ment 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 totaal-
aanpak sterk zijn beperkt, wat beteke-
nis krijgt bij een achterblijven van ont-
wikkelingen en dus ook bij het achter-
blijven 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 kwantita-
tieve invulling ten aanzien van de reële 
inkomensstijging beperkt de Regering 
het verdere gebruik ervan. Zij heeft dat 
gemotiveerd met te zeggen, dat daar-
door afwentelingseffecten zouden 
kunnen ontstaan. Zij doet dat ook door 
het financieringstekort als maximum 
te beschouwen. Dat zou ook kunnen 
ontstaan als door een geringere reële 
expansie acute inflatiespanningen zul-
len optreden. In dat geval zal er nau-
welijks 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 rand-
voorwaarden, die gelden. In de eerste 
plaats wordt de lopende rekening on-
der 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 rand-
voorwaarde fungeren. 

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 haal-
baar als het beleid gericht op verho-
ging 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 wi j tot uitdrukking hebben wil len 
brengen dat de Regering ook om die 
reden rekening zal moeten houden 
met de noodzaak van een verder ge-
bruik maken van dit instrument en dat 
zij dus ook met de noodzaak van verde-
re ombuigingen rekening zal moeten 
houden. Het komt erop neer, dat ik 
meen, dat de Regering in haar verhaal 
zelf het instrument als minimum be-
schouwt. 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 - wi j 
nemen aan dat zich dat voorshands 
niet zal voordoen ' - om dat 'voors-
hands' gaat het nu juist - 'dan zal een 
verdergaande beperking van zowel de 
groei van de collectieve lasten als van 
de vrij besteedbare inkomens onver-
mijdeli jkzijn.'. 

Daarin zit naar mijn gevoel impliciet 
de juistheid van de stelling, dat de 1 % 
als een min imum moet worden be-
schouwd en dat dit in het verhaal van 
de Regering is begrepen. 

Ik zal nog een opmerking maken 
over de 4% en 5% van het maximum-
financieringstekort, 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 ge-
bruiken 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 in-
vesteringen. Hij komt echterten slotte 
bij 4% als aanvaardbaar maximum te-
recht, terwijl de Regering voor 1980 
niet alleen hoopt maar ook moet uitko-
men op 5%. Als ik dan over de nood-
zaak 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, om-
dat de Regering in haar beschouwin-
gen heeft gezegd, dat tot 1980 een 
aanmerkelijke monetaire financiering 
nodig zal zijn. Voor ons is dat een gro-
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Beumer 
te zorg te meer, daar dezelfde zorg 
door de Regering tot uitdrukking is ge-
bracht. 

D 
De heer Van der Mei (CHU): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l beginnen met een 
woord van dank aan het adres van de 
Regering voor het antwoord dat is ge-
geven. Er zijn bijzonder veel vragen 
gesteld; om met een understatement 
te mogen beginnen: zij zijn lang niet 
allemaal beantwoord. Maargoed, de 
materie is complex, wij zullen daar-
over 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 pak-
ken. 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 be-
nadering aan het einde van zijn be-
toog. Daar benadrukte hij heel sterk -
althans dat kwam zo bij mij over - de 
betekenis van het overleg met de Ka-
mer in het kader van de ombuigings-
operatie. Dat nadrukkelijk stellen van 
het overleg in het kader van de ombui-
gingsoperatie is toch wel een bijna fas-
cinerende gedachte. Deze gedachte 
brengt mij ertoe,te stellen, dat men ze-
ker 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 ge-
maakt. De zeer moeilijke situatie, 
waarin ons land verkeert, vergt een zo-
danige houding. Welnu, komend tot 
de inhoud van de operatie zeg ik dan 
het volgende. Er worden risico's geno-
men, zoals bij elk kabinetsbeleid in een 
zodanige ernstige situatie het geval 
zou zijn. Het gaat mij er eenvoudig om, 
dat ik zwaarder til aan de risico's dan 
naar mijn mening het kabinet doet. 
Daarbij stel ik - ik haast mij dat te zeg-
gen - dat het kabinet deze risico's be-
paald niet licht weegt. In het kader van 
deze benadering interesseert de sa-
menstelling van het kabinet mij niet 
primair. Daarbij interesseert de toe-
komst 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 bei-
de. 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 

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 be-
trekking tot de ontwikkeling van 's rijks 
uitgaven en van de sociale voorzienin-
gen. Daaraan is het additionele pakket 
maatregelen toegevoegd. Welnu, 
voortredenerend in de overlegbena-
dering,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 be-
treffen de materie in de enge zin, doch 
ook de voorwaarden, waaronder de 
doelstellingen van terugdringen van 
inflatie en herstel van werkgelegen-
heid moeten worden gerealiseerd. 
Wat dit betreft, heb ik gisteren een aan-
tal kanttekeningen gezet bij de bena-
dering die de Regering heeft gekozen. 
Ter zake van de vraag, of de 1 procents-
operatie voldoende is heb ik gewezen 
op de sterke afhankelijkheid van de 
wereldconjunctuur en de onzekerhe-
den die daarin zitten. Ik heb voorts ge-
wezen - en niet alleen ik- op de pro-
blematiek 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 ge-
wezen op de noodzaak om zo spoedig 
mogelijk te komen tot een gesprek 
over verdergaande beperking van de 
lastendrukstijging. Ik kan eraan toe-
voegen de talloze vragen, ook de 
vraag wat er in 1977 gebeurt en wat er 
gebeurt met de uitvoering van de rijks-
begroting 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 Mi-
nister nu nog moet zeggen dat hij de 
begroting voor 1977 nog wi l 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 voor-
bereidingen heeft getroffen om onge-
veer 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 

gegeven kanttekeningen heb ik gepleit 
om de risico's niet te onderschatten. Ik 
heb zoveel mogelijk getracht mijn op-
merkingen een karakter te geven dat in 
overeenstemming is met de ernst van 
de situatie en de grote zorg die niet al-
leen 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 bui-
gen. Dat wordt ook niet gevraagd om 
dat thans te doen. Ik ga namelijk ak-
koord met het beginnen met de om-
buiging tot 1 % in 1977. Ik zie dat als 
een minimum, omdat er grote risico's 
zijn waarop tijdig moet kunnen wor-
den ingespeeld. Aan die visie, mijn-
heer de Voorzitter, wilden wij uiting 
geven door het indienen van een mo-
tie, die ik u hierbij overhandig. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Mei, Beumer, Peijnenburg, Van Leeu-
wen en Notenboom wordt de volgen-
de motie voorgesteld: 

De Kamer, 

van oordeel, dat verdere ombuiging 
van het stijgingstempo van de collec-
tieve lasten nodig kan zijn bij het ach-
terblijven van de groei, mede in het 
licht van de inde 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 ti jdig aanvul-
lende ombuigingsvoorstellen met be-
trekking 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): Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Van der 
Mei sprak over 1 % als min imum voor 
1977. Geldt dat voor de uitgavenkant 
of speciaal voor de lastenverlichtings-
kant? 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 
minimum 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 

Tweede Kamer 
24juni 1976 

Collectieve voorzieningen/ 
werkgelegenheid 4954 



Van der Mei 
het over feitelijke of over structurele 
drukstijging gaat. 

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 be-
tekent dat voor de uitgavenkant, want 
dat hangt natuurlijk met het financie-
ringstekort samen. Wilt u er een aan-
merkelijke uitzetting van het financie-
ringstekort 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 Econo-
mische Zaken, waar wi j met veel be-
langstelling naar hebben geluisterd. 
Wij hadden talloze vragen gesteld, 
waarop de Minister deels wel, deels 
niet een antwoord heeft kunnen ge-
ven. Dit bedoel ik uitsluitend in consta-
terende zin. De Minister kijkt op zijn 
horloge; ik heb daar alle begrip voor. 

Minister Lubbers: Ik doel op gisterena-
vond. 

De heer Van der Mei (CHU): Dat be-
grijp ik. Veel moet nog worden bestu-
deerd, verder worden ontwikkeld en 
van advies voorzien. Ik ga er thans niet 
verder op in, omdat wi j ook ruim de 
gelegenheid zullen krijgen met de Re-
gering 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 wi j op zijn minst zeer 
zorgvuldig de tussenfase moeten be-
kijken. Zal door de onzekerheden rond-
om het nieuwe instrumentarium, de 
investeringsontwikkeling niet worden 
vertraagd? Indien dat het geval zou 
zijn, kunnen wi j dit allerminst gebrui-
ken in de economische situatie waarin 
wij verkeren. Wil de Minister toezeg-
gen dat, indien niet ti jdig voor het aflo-
pen van de tussenfase het nieuwe in-
strument gereed en effectief is, er dan 
geen hiaat valt in het stimuleren van 
de investeringen, zoals dat thans ge-
beurt? 
De vergadering wordt te 18.57 uur ge-
schorst en te 20.30 uur hervat. 

De Voorzitter: Ik stel nog aan de Ka-
mer voor, de openbare commissiever-
gadering over de emancipatie op 30 
augustus a.s. zo nodig tot uiterlijk 
23.00 uur voort te zetten. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
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 zeg-
gen, van de arrogantie van dat evan-
gelie. De basis daarvoor lag al bij voor-
baat 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 wi l 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 te-
vreden. 

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is wel waar wat de heer 
Bakker zegt, maar hij moet het woord 
'evangelisten' er maar niet zo bijhalen. 
Ik begrijp zijn bedoeling en daarmede 
ben ik het wel eens. 
De heer Bakker (CPN): Onze door mij 
bedoelde evangelisten dus hebben de 
fijnzinnigheid bedacht om in een mo-
tie hun verdere plannen alvast uiteen 
te zetten, als wij het goed hebben ge-
hoord via de nek van mevrouw Van 
Leeuwen en met de handtekening van 
de heer Van der Mei als provocatori-
sche 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 opmer-
kingen over defensie als verdere vin-
gerwijzingen 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 spe-
cie gaat, in alle redevoeringen zoveel 
mogelijk omzeild. Die kern is, dat ten 
koste van lonen, voorzieningen en uit-
keringen letterlijk tientallen miljarden 
guldens worden overgeheveld naar 
het bedrijfsleven, omdat , zoals de 
structuurnota feitelijk betoogt en dui-
delijk 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 bo-
venop alle bestaande tegemoetkomin-
gen 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 be-
vestigd toen hij onlangs In de Rooie 
Haan, sprekend tegen balorige onder-
nemers, de gedenkwaardige woorden 

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 ope-
ratie. De vraag is dan ook uiteindelijk, 
waar al die overige winsten wel naar 
toe zullen gaan; zullen deze in het bin-
nenland worden besteed of zullen zij, 
zoals nu al het geval is, in groten geta-
le naar het buitenland gaan? Daarbij is 
al het gepraat over die sociaal zwakke-
ren die beschermd worden, wat wij 
hier vandaag en ook de afgelopen da-
gen 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 er-
aan moeten geloven, want dat moet 
het hebben van diezelfde arbeiders-
klasse. Daarom is het een eis van nati-
onale economie, van nationale wei-
vaart dat die weg niet gevolgd wordt. 
Daarom hebben wi j 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 vol-
doende op tafel zou brengen. Het is, 
eerlijk gezegd, een nogal kinderachti-
ge uitvlucht, want je zou het kunnen 
proberen. En dan wil len wij over het 
eventuele verschil nader praten. 

Minister Duisenberg: 'Twijfel ' was een 
beleefd woord. De kinderachtigheid 
schuilt veel meer in het feit dat met de-
ze 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 wil len. 
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 uitge-
sprongen dat hij al uit alle kanten van 
de Kamer daarvoor gecomplimen-
teerd 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 voorstel-
len doet. 

Het antwoord ligt voor de hand. Het 
VVD-plan zoals wij dit voor ons heb-
ben gekregen, is een variatie van het 
regeringsplan. Het is, met wat ver-
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schillende cijfers, op dezelfde leest ge-
schoeid. 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 vari-
atie 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 
gebouwd: je moet óf deze miljardenin-
jectie geven in de ondernemingen öf je 
zou een fatale stagnatie in de ontwik-
keling 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 me-
ningsverschil. Het meningsverschil 
gaat erover dat, als de Minister van 
Economische Zaken spreekt over be-
drijven, rendementen, winstposities, 
over investeringsmogelijkheden enz., 
hij het over alle bedrijven bij elkaar 
heeft. Hij gooit - om nu maar niet te 
spreken over het kleine bedrijf — mid-
delgrote, grote, en gigantische op één 
hoop. Hij ontwerpt vervolgens maatre-
gelen die dan juist in hun effect naar 
die grootste toe zullen gaan. Wij zeg-
gen dat het onmogelijk is om te spre-
ken over dé bedrijven, omdat èn de 
rendementspositie èn de investerings-
mogelijkheden van een multinational 
aan de ene kant en een nationaal ge-
oriënteerd toch ook redelijk groot be-
drijf aan de andere kant wezenlijk ver-
schillen, ook vandaag de dag. Dit 
wordt verdoezeld door het Planbureau 
en door het VNO, dat doet of het op-
treedt als woordvoerder van hen allen. 
Het wordt pas geopenbaard op het 
moment dat de winstcijfers op tafel ko-
men. Dan blijkt dat die zeer grote zelfs 
van de crisis nog gebruik hebben kun-
nen maken, o.a. door reorganisaties, 
om hun winstniveau op te voeren, zo-
als met alle grote multinationals in Ne-
derland op dit ogenblik het geval is. De 
kwartaalcijfers spreken daarover over-
duidelijke taal. Wij zijn niet tegen be-
drijfssteun in deze maatschappij, 
waarin wi j op dit ogenblik leven. Dit 
standpunt hebben wij ook over de 
scheepsbouw en de rederijen ingeno-
men. Maar wij willen dat het naar h e t -
zoals wij het zouden willen noemen -
modale bedrijf toegaat en niet naar de-
genen 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 ge-
worden. Het meest wereldvreemde is 
waarschijnlijk, dat met name de PvdA 
zo gebiologeerd blijkt door de heren 

Andriessen en Lubbers, dat zij zich 
hierdoor laat plaatsen in de rol van een 
soort cipier van alle loon- en uitkerings-
trekkers. 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 Voor-
zitter! 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 spra-
ke is van één grote aanval op de soci-
ale positie van de laagst-betaalden en 
de middengroepen. De heer Den Uyl 
heeft het gezegd: de gehele beperking 
op de overheidsuitgaven en de bezui-
nigingen op het terrein van de sociale 
voorzieningen hebben een scharnier-
functie. Het gaat erom, dat de Rege-
ring enorme bedragen wil overheve-
len van de gewone mensen naar de 
grote concerns. Wat de Minister-Presi-
dent heeft gezegd is waar: de Rege-
ring wil de arbeiders en beambten als 
scharnieren gebruiken om de deuren 
van de brandkasten van de onderne-
mers 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 fa-
milie wil weg trekken om hen daarna 
elders in het land verplicht te werkte 
stellen. Ik heb het genoteerd. Wij zul-
len 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 be-
paalde functies. U hebt ook gezegd, 
deze studie in overweging te zullen ne-
men. 

Minister Boersma: Ik heb het over 
rechtspraak gehad. 

De heer Meis (CPN): In ieder geval is 
dit aan de orde. Of niet soms? 

Minister Boersma: Het was aan de or-
de. 

De heer Meis (CPN): Hebt u dan ge-
zegd dat u het niet wilt doorvoeren? 
Zegt u dat straks dan, dan zijn wi j het 
weer met elkaar eens. 

Minister Boersma: Tot straks! 

De heer Meis (CPN): Mijnheer de Voor-
zitter! Vervolgens wil ik een enkele op-
merking maken over de WAO. Kenne-
lijk 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 al-
leen 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 duide-
lijk, dat er binnenskamers een aantal 
weken lang een geweldige druk is uit-
geoefend op de wankelmoedige vak-
bondsbestuurders. De ondernemers 
gingen uit van de nota van Kok en Spit, 
waarin in feite werd tegemoet geko-
men 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 loonon-
derhandelingen 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 bedrij-
ven en de beambten met de vakbewe-
ging aan banden te leggen. Dit zal ech-
ter betekenen, dat de Regering de hele 
storm van acties van de werkende 
mensen over zich heen krijgt. De loon-
eisen van de arbeiders, de georgani-
seerden en ongeorganiseerden, met 
hun vakbonden, de kaders en de leden 
in de bedrijven vormen een vaststaand 
gegeven feit. Daar helpen geen loon-
wetten 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 drin-
gend 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 vak-
bonden 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 ge-
beuren. 
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De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Ministervan Economi-
sche Zaken heeft gisteren bij het begin 
van zijn beantwoording laten blijken 
dat hij waardering heeft voor persoon-
lijke noten in een speech. Verderop in 
zijn rede heeft hij gesproken over een 
harde sociaal-economische problema-
tiek. Welnu, wat de persoonlijke noot 
betreft, wi l 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 ge-
zegd: de harde Lubbers tegen het ge-
vaar van de zachte gulden. U bent mis-
schien nog zo jong dat u niet meer 
weet wat Wim 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 ge-
weest. 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 onvolledig-
heid meer dan voldoende aanleiding 
om te reageren. Ik wil daarbij de volg-
orde van eergisteren aanhouden, na-
melijk de drie voorname macro-econo-
mische 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 fundamen-
teel een van de sterkste is. Het is erg 
belangrijk dat dit in deze Kamer wordt 
gezegd, nu nogal wat reserves de laat-
ste weken het land hebben verlaten. 
De Minister van Economische Zaken 
heeft, ook sprekende over de funda-
menteel sterke betalingsbalanspositie, 
de doelstelling geformuleerd dat het 
erom gaat die positie, die voorname-
lijk te danken is aan het aardgas, om te 
zetten in economische en sociale po-
tentie. 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 in-
vesteringssfeer als in de consumptie-
ve sfeer. Wij zijn er toch niet op uit de 
economische potentie van de Noorse 
staat of van vakantiekampen in Frank-
rijk te versterken, om maar eens een 
paar voorbeelden te noemen van be-
stedingen die recentelijk met Neder-
lands kapitaal gefinancierd zijn. Wij 
moeten onze eigen economie met on-
der andere een eigen toegespitst be-

stedingenbeleid versterken. Het spijt 
mij dat de Minister van Financiën met 
geen woord heeft gereageerd op mijn 
betoog, dat wi j erop uit zouden moe-
ten zijn geleidelijk zowel het overschot 
op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans als het tekort op de kapi-
taalrekening gelijktijdig te verminde-
ren, in samenhang en onder voor-
waarde van een binnenlands anti-in-
flatiebeleid. 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. op-
gebracht. Is dat op zich zelf een maat-
staf? Moet dat buiten beschouwing 
blijven? Neen, want het overschot op 
de betalingsbalans was per saldo on-
geveer 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. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Dolman zal de lo-
pende rekening waarschijnlijk corrige-
ren in verband met allerlei investerings-
posten (voorraadvorming). De inte-
ring op onze aardgasreserves of al-
thans een deel van die intering is de 
meest voor de hand liggende correc-
tie. 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb daar eergisteren 
over gesproken en gezegd dat wij het 
teruglopen van de aardgasbaten in de 
toekomst niet in de volle omvang naar 
ons toe zouden moeten rekenen. Ik 
meen, dat ik niet in herhaling behoefte 
vervallen. 

Minister Lubbers: Ik wil de heer Drees 
er even op attenderen, dat er op het 
ogenblik een beleid wordt gevoerd, dat 
ook nog steeds is gericht op het vin-
den van nieuwe hoeveelheden aard-
gas en dat de totaalbalans de laatste 
jaren positiefis. 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister van 
Economische Zaken voor dit argu-
ment, dat ik zelf niet bedacht had. 

Minister Duisenberg: U had nog meer 
nodig. 

De heer Dolman (PvdA): Dat geloof ik 
niet, omdat ik meen dat mijn betoog 
op zich zelf sterk genoeg was, maar 
het kan natuurlijk altijd nog sterker. 

Mijnheer de Voorzitter! Als men wil 
onderscheiden in twee sectoren is de 
vraag waarom het gaat: Hoe groot 
mag (moet) het overschot zijn? Blijk-
baar niet die 14 mld. en blijkbaar ook 

niet die 16 mld. Blijkbaar heeft het sal-
do op de lopende rekening zo zijn ei-
gen merites. Ik heb eergisteren ge-
vraagd naar een meer gekwantificeerd 
overzicht van vooruitzichten en be-
leidsmarges van het Nederlandse bui-
tenlandse kapitaalverkeer. Ik dring nu 
niet aan op zo'n uitvoerige beschou-
wing. Daarvoor is het te laat en daar-
voor is de zaak te belangrijk. Maar ik 
verwacht een meer uitvoerige be-
schouwing daarover in de miljoenen-
nota. De zaak is belangrijker dan zij 
sinds de jaren veertig is geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! De tweede 
keuze is tussen collectieve en particu-
liere middelen. Ik heb de 1 %-norm ge-
middeld over vier jaar voorshands ac-
ceptabel genoemd, maar eraan toege-
voegd, dat de drukstijging, nadat ook 
met het additionele nu gepubliceerde 
programma rekening is gehouden, 
aanzienlijk lager zal zijn en dat daar-
mee rekening kan worden gehouden. 
Vandaar mijn conclusie dat in de prak-
tijk niet voor 9 mld. maar voor een iets 
lager bedrag omgebogen zou moeten 
worden. De Minister verzet zich voors-
hands voor de volle honderd procent 
daartegen. Zijn betoog is, dat wanneer 
men die drukstijging ook in de praktijk 
toch naar 1 % laat groeien, de filosofie 
van het groeibeleid, het in-verdienbe-
leid niet meer opgaat, dat dus zo'n po-
litiek zichzelf verslaat en dat het, wan-
neer men mikt bij terugkoppeling op + 
1 % , in de praktijk meer dan dat zal zijn. 
Om alle misverstand ui t te sluiten: Ik 
heb er niet voor gepleit om dat ver-
schil tussen 0,5 en 1 % vier jaar achter 
elkaar (dus 2% over vier jaar) geheel 
op te vullen. Er zal ergens een break-
even point - ik weet er geen vertaling 
voor, mijnheer de Voorzi t ter-z i jn. Als 
men het volledige gat zou opvullen, 
dan heeft men f 6 mld. meer. Ik heb 
niet gepleit voor f 6 mld. minder om-
buiging m a a r f 3 a f 4 m l d . Ikhoud mij-
zelf aan de cijfers die ik heb genoemd. 

Ik aanvaard in dank de kwalificatie 
van zonnigheid van mijn karakter. Ik 
houd tegen, dat die zonnigheid onver-
antwoord optimisme zou betekenen. 
Men kan zonnig en tegelijkertijd realis-
tisch zijn. Ik heb vertrouwen in de eco-
nomische weersomstandigheden, 
waarbij ik er nogmaals op wijs, dat de 
wolkjes boven de zon van de ombui-
ging niet alleen van onze kant komen 
maar ook van de andere kant en dat is 
natuurlijk haar volkomen goed recht. 

In dit verband heb ik met enige be-
langstelling genoteerd dat in de zoë-
ven ingediende motie van de heer Van 
der Mei iets rustiger over de ontwikke-
ling van de overheidsuitgaven wordt 
gesproken dan in de speech, die hij in 
eerste termijn heeft uitgesproken, 
waarin hij zei, dat de Regering op zijn 
minst de bereidheid zou moeten tonen 
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Dolman 
bij de voorbereiding van de begroting 
voor 1978 de 1 % in neerwaartse rich-
t ing bij te stellen. Die precisering ont-
breekt 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 wei-
nig voor zijn doen. Wie weinig zegt, 
luistert goed. Hij heeft onze reserves, 
evenals die van de andere kant weder-
om, inzake de WAO, de niet-kostwin-
ners en de ambtenaren, goed gehoord. 
Eén feit heeft hij al zeer duidelijk be-
kend gemaakt. De ambtenaren zal in 
1977 niet worden gevraagd f 400 min., 
maar iets meer dan f 200 min. in te le-
veren. Misschien zal de verontwaardi-
ging in die kring omslaan in niet meer 
dan verontrusting en zal er weer een 
zekere gespreksbasis in het georgani-
seerd overleg aanwezig zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot het derde keuze-moment, investe-
ren of consumeren. Ik heb in het bij-
zonder gesproken over de dosering 
van het investeringsbeleid in de t i jd. 
De Minister van Economische Zaken is 
daarover zeer openhartig en duidelijk 
geweest. Hij heeft gezegd: Men moet 
beseffen dat er een ti jdsverloop is tus-
sen analyse, het bepalen van een be-
leid in grote lijnen en de invulling er-
van. Dat is erg realistisch en ik houd 
het kabinet daaraan. Men kan niet ab-
soluut van jaar tot jaar vasthouden 
aan een groeipad tot 1980. Ook de con-
juncturele bijstelling is buitengewoon 
essentieel. Ons pleidooi voor meer ad-
ditionele overheidsinvesteringen is 
van de zijde van de Regering niet of 
nauwelijks aangetast. De Minister van 
Financiën heeft weliswaar gezegd, dat 
het financieringstekort zal worden ver-
groot, maar hij mag daarbij niet ver-
wijzen 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 ar-
beidsvoorwaardenoverleg - dat wan-
neer er gekozen zou moeten worden 
tussen bestrijding van de werkloos-
heid 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 

bijzonder de bouw en de metaal, heeft 
bemoedigend geklonken, erg realis-
tisch. Ik wi l er in dit verband wel aan 
toevoegen dat de filosofie en de uit-
werking in de selectieve groeinota, 
wat het bedrijfsinvesteringsbeleid be-
treft, van de overheidsactiviteit, de 
deelname van de overheid in het eco-
nomisch leven en het actief ingrijpen 
van de overheid in het economisch le-
ven wel wat aan de magere kant is. 

Ik maak van deze gelegenheid ge-
bruik iets te zeggen over de motie-Van 
der Lek, waarin mijn fractie verschil-
lende sympathieke elementen heeft 
aangetroffen, maar die zij zal verwer-
pen op grond van de beweegreden 
waarin wordt gezegd dat de koop-
kracht van de werknemers en de col-
lectieve voorzieningen wezenlijk wor-
den 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: wi j moeten met el-
kaar uitmaken wat wij wil len. Dat is po-
litiek. 

Ik wil daaraan mijn concluderende 
opmerkingen vastknopen. Politiek is 
een beetje filosofie en in een democra-
tie, als het goed is, heel veel zaken 
doen; een beetje debatteren, een beet-
je kissebissen, maar vooral de maat-
schappij vooruitbrengen. 

Oproepende, zowel in dit debat als 
in een televisieuitzending, tot prak-
tisch handelen heb ik blijkbaar bij som-
migen in het land de indruk gewekt, en 
ook bij de apocriefe evangelist Mar-
cus, dat ik wel erg vriendelijk ben ge-
weest, 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 wi j er geen misverstand over 
laten bestaan, er komen in de komen-
de maanden en, naar ik hoop, in de ko-
mende maanden nog gevechten ge-
noeg. 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 Za-
ken gisteren in de mond heeft geno-
men 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 in-

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 er-
kend dat een budgetstelsel in de ge-
zondheidszorg eigenlijk niet goed mo-
gelijk is zonder een algemene volks-
verzekering ziektekosten. Ook dat is 
een hoofdprioriteit voor ons, ook daar 
zullen wij dagelijks voor op blijven ko-
men. 

In de praktijk, in dat gevecht, zal ech-
ter nooit iemand voor 100% zijn zin 
kunnen krijgen, iedereen zal weleens 
een beetje verlies moeten incasseren. 
De uiteindelijke maatstaf van de poli-
tiek is: is het resultaat de moeite 
waard? Welnu, de algemene samen-
hang van het regeringsbeleid is door 
alle regeringspartijen erkend. Er zijn 
gisteren en vandaag voor de behande-
ling van belangrijke wetsontwerpen 
goede, redelijke, snelle procedures af-
gesproken. Het is mede aan de Rege-
ring 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 gele-
gen, zoals de Engelsen zeggen. Wij 
staan klaar om aan de maaltijd te be-
ginnen. 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-Presi-
dent naar aanleiding van de samen-
hang van het beleid, dat hij het recht 
van amendement van de Kamer niet 
wilde aantasten. Ik wil dat graag gelo-
ven, 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 le-
den van het kabinet. Ik denk dat de Mi-
nister wel weet wie ik daarmee bedoel. 

Minister Boersma: Wie bedoelt u dan? 

De heer Verbrugh (GPV): De Minister 
van Economische Zaken en de Minis-
ter van Justitie. 

Minister Duisenberg: U bent meer ge-
wend te spreken in termen van lidma-
ten. 

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 uitga-
venstijging 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 in-
vloed van de stijgende overheidsuitga-
ven op de inflatiedruk en tegen het 
verlies van arbeidsplaatsen als gevolg 
van de sterke nominale loonstijging. 
Dezer dagen werd al de econometri-
sche studie van Den Hartog en Tjan 
genoemd, die uitwijst dat een verla-
ging van de openbare lasten een drie-
maal 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 ge-
looft dat de monetaire financiering al-
leen 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 gepro-
duceerde geld te gebruiken aan ban-
den 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 investerings-
goederen. Als het nodig is kan een ra-
dicaal kabinet ook wel verdedigen dat 
er ter wil le van zijn beleidsdoeleinden 
een beperkte distributie van bepaalde 
consumptiegoederen moet komen(zeg 
maar van de benzine). 

Verder klonk de kritiek van de Minis-
ter op hen, die zeggen dat monetaire 
financiering neerkomt op het draaien 
van de bankbiljetten pers, nogal flauw. 
Als de agent van de Minister schatkist-
papier plaatst dan verhoogt hij de li-
quiditeitenmassa. 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 wer-
king van schatkist papieruitgifte wilt 
uitleggen aan het publiek, dan zeg je: 
de bankbiljettenpers moet draaien. 

Ik heb de Minister verder op de zede-
lijke onjuistheid van het uitgavenbe-
leid wil len wijzen door evenals Minis-
ter Colijn in zijn tijd het woord 'geld-
vervalsing' te gebruiken. Dit is namelijk 
de consequentie van de monetaire f i -
nanciering. 

De Minister weerspreekt uitdrukke-
lijk dat in de stukken valt te lezen dat 

de Regering devaluatie als een reële 
mogelijkheid ziet. Ik constateer dit met 
voldoening en ik hoop, dat in de toe-
komst 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 oor-
zaak van onrust over de wisselkoers 
behoort te zijn. De woorden van dr. Zijl-
stra over de gulden, gesproken in Ba-
zel volgens het Algemeen Dagblad van 
16 juni j l . , vormen echter wel een re-
den 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 zo-
veel 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 in-
flatie onvoldoende bestreden dan zal 
devaluatie moeten volgen. Daarom 
houdt de motie, die wij hieromtrent in-
dienden, een waarschuwing in. De Mi-
nister heeft aan deze motie geen be-
hoefte, zei hij, maar aanneming ervan 
zou juist een aandrang zijn voor elk be-
leid, dat tegen de uit inflatie volgende 
devaluatie is gericht. Misschien dat de 
Minister het toch nog eens genuan-
ceerderkan zeggen. 

Ik dank Minister Boersma, dat hij 
kort inging op mijn voorstel voor de in-
voering 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 inpas-
sing en de hoogte van zo'n leeftijdsbe-
loning 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 inge-
bracht. 

Ten slotte heeft de Minister mij niet 
overtuigd, dat ik fout was toen ik zei 
dat de horizontale omslag die de kin-
derbijslag brengt, niet kan worden ge-
bruikt om verticale inkomensverschui-

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

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l beginnen met een 
woord van waardering uit te spreken 
voor de wijze waarop de bewindslie-
den 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 onvoldoen-
de voorbereiding helemaal overeind. 
Dat vinden wij een onjuiste en onwe-
zenlijke beleidsvoering, te meer daar 
de koppeling ook gehandhaafd bleef. 
Zal die hypotheek van hervormings-
en nivelleringsdrang niet een te grote 
hobbel zijn om te komen tot daadwer-
kelijke bestrijding van inflatie en werk-
loosheid? 

Geen van de bewindslieden heeft 
gereageerd op de uitgeoefende aan-
drang 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 werke-
lijkheidsgehalte van de meerkosten 
van de pijlerdam, alsmede het ant-
woord op de vraag, welke staalcon-
structiebedrijven bij de uitvoering zul-
len worden uitgenodigd dan wel aan-
gewezen. 

De verdediging van Minister Duisen-
berg in verband met de interpretatie 
van de 4%-norm voor het structurele 
begrotingstekort vond onze fractie on-
voldoende. Slechts voor een kleine pe-
riode kan een overschrijding plaatsvin-
den, 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 'onvermijde-
lijkheid' van het tekort. Dat spreekt 
boekdelen. Wij vinden dat de ombui-
gingsplannen een goede aanzet geven 
voorde bestrijding van de inflatie en 
het scheppen van gunstige voorwaar-
den voor versterking van de werkgele-
genheid. 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 hier-
bij, mijnheer de Voorzitter, overhan-
dig. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van Dis 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de No-
ta 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 uitwer-
king van de voorgenomen beleidsom-
buigingen ernstig te streven het struc-
turele begrotingstekort in 1980 niet 
groter te doen zijn dan 4 % van het na-
tionale inkomen, 

en gaat overtot de orde van de dag. 

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

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! In mijn vraag over het 
structurele spaaroverschot ging het 
vanzelf over dat deel, nadat de brood-
nodige 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 maat-
schappelijke 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 devalu-
atie niet is opgenomen. De Minister 
heeft dat gezegd; het is volkomen dui-
delijk. Wij vrezen echter, dat de ambi-
tieuze plannen alleen kunnen slagen, 
wanneer alles in meevallende zin ver-
loopt. Op dat punt verschillen wij van 
mening. Doemt bij niet of gedeeltelijk 
slagen niet vanzelf het devaluatie-

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 - onont-
koombaar, zo zegt de Minister van So-
ciale Zaken. In verband daarmee ver-
neem ik graag hoe hard de begrote be-
sparingen zijn. Zal 1977 het jaar van de 
waarheid kunnen worden? Wanneer 
kan overigens het resultaat van de stu-
dievan het CPB over de invloed van al-
le mogelijkheden tot inkomensherver-
deling op lage, midden- en hoge inko-
mens tegemoet worden gezien? Wij 
vinden die gegevens noodzakelijk al-
vorenswi j 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 af-
wijzing geconstateerd om de nieuwe 
regeling indirect te zien als een instru-
mentvan bevolkingspolitiek. Het ging 
er juist om de kwaliteit van het gezin te 
beklemtonen, zo zei men. Het draag-
krachtprincipe in het geheel van die re-
geling spreekt ons aan. Vandaar dat 
wij in dezen meer voelen voor de in de 
motie-Drees ter zake gedane sugges-
tie. 

Ik verkrijg nog graag antwoord op 
mijn vraag, hoe men het ondeme-
mingsklimaat en daarmee het vertrou-
wen van het bedrijfsleven in de over-
heid kan verbeteren? Zullen de voor-
gestelde maatregelen, waarvan lang 
niet alle naar het schijnt in dezelfde 
richting zullen werken, het beoogde ef-
fect 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 wor-
den gebruikt bij de voorbereiding van 
meer definitieve plannen. Het is hard 
nodig dat tal van gemaakte opmerkin-
gen in de studies worden betrokken, 
de nota maakt op vele punten een on-
rijpe indruk. 

De Minister-President is niet inge-
gaan op mijn beschouwing over 
gemeentelijke boycot-acties van 
bedrijven, die in andere landen wer-
ken. Gezien de steun van de partijraad 
van de PvdA aan gemeentelijke boycot-
acties 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 ge-
meenten tegen dit of dat land, of tegen 
dit of dat bedrijf met een boycot kun-
nen dreigen. We hebben net weer zo'n 

geval gehad in de Rijnmondraad in 
verband met schepen voor Indonesië. 
Dat soort van zaken zijn net zo belang-
rijk voor het klimaat in Nederland op 
economisch gebied als allerlei onder-
delen, die wij nu bespreken. 

De Minister van Financiën zei dat 
met de voorgestelde ombuigingen 'de 
grens van het maatschappelijk aan-
vaardbare is bereikt'. Ja, wat deze om-
buigingen betreft wellicht voor een 
groot deel, omdat ze nogal de zwakke 
groepen treffen. Er zijn echter tal van 
forse bezuinigingen mogelijk die min-
der 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 concre-
te bezuinigingen, maar dat de voor-
stellen van het kabinet de voornaam-
ste mogelijkheden omvatten is niet 
waar. 

De groei van het percentage collec-
tieve 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 inko-
men van de burgers. Ik zou er echter 
op willen wijzen dat, hoe ook de eco-
nomische groei zal zijn, de 1 % norm 
altijd betekent dat het percentage be-
lastingen en sociale premies stijgt. Ge-
zien het feit dat deze druk in Nederland 
in hoge mate wordt gelegd bij heffin-
gen die verband houden met het inko-
men van mensen of bedrijven leidt dit 
tot zeer hoge heffingen over het inko-
men of over een toename van inko-
men. Los van de mate van economi-
sche groei ligt hier een geweldig pro-
bleem. 

De gemiddelde druk is bepalend 
voor de vraag hoeveel iemand over-
houdt, 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 va-
rieert van overwerk tot kamerverhuur, 
alle transacties die officieel en voor 
geld gebeuren worden door de huidi-
ge hoge druk ernstig geremd. Die druk 
bevordert het zelfdoen, het doen van 
vriendendiensten voor elkaar, het ver-
schaffen 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 

Tweede Kamer 
24 juni 1976 

Collectieve voorzieningen/ 
werkgelegenheid 4960 



Drees 
wordt in de vorm van dat cha's en der-
gelijke, doch niet in de vorm van zicht-
baar geld. Ik heb hier voor mij het 
boekje van de voorlopige wetenschap-
pelijke raad voor het regeringsbeleid, 
dat net is uitgekomen over dubbeltjes 
en kwartjes. Dat stelt ook dat de tarie-
ven in Nederland geleidelijk zijn geste-
gen, doch ook de aftrekposten. Men 
zegt wel eens, dat op deze manier bei-
de groepen tevreden zijn; de ene 
groep, die hoge tarieven wi 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 gra-
tis gekregen, zoals wi j enorm veel boek-
werken gratis krijgen. Ik gooi ze voor 
de helft altijd zomaar in de prulle-
mand. Ik vind het zonde, maar heb niet 
de t i jd, ze te verkopen. 

Andere vormen zijn natuurlijk royale 
onkostenvergoedingen en versluierde 
pensioenrechten. De hoge druk in Ne-
derland is sluipend tot stand gekomen. 
Hoe absurd deze werkt, blijkt bij voor-
beeld uit een berekening in ESB van 
verleden week over echtparen, die 
vaak veel meer belasting betalen dan 
wanneer zij zouden scheiden. De be-
lastingdeskundige Hofstra gaf als 
commentaar: Tja, toen het belasting-
stelsel tientallen jaren geleden zo werd 
opgezet, kwamen er zulke hoge margi-
nale heffingen nauwelijks voor. De ho-
ge heffingen op het inkomen zijn daar-
om ook zo absurd, omdat er vaak maar 
een gering willekeurig verschil is in de-
finitie van inkomen, onkosten en kapi-
taal. Zo telt rente als inkomen hoewel 
het in feite slechts een vergoeding is 
voor de waardedaling van de hoofd-
som. 

Wij kennen in Nederland naast de 
twee grote heffingen naar inkomen, 
namelijk de loon- en inkomstenbelas-
ting en de sociale premies ook steeds 
meer subsidies, die negatief verbon-
den 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 in-
houdingen, omdat men bij studietoe-
lagen of huursubsidies weer met een 
wat ander inkomenbegrip werkt dan 
bij de belastingen. Verleden week zijn 
er in de ESB ook interessante bereke-
ningen verschenen over allerlei werk-
nemers met verschillende inkomens. 
Ik zou het op prijs stellen dat Minister 
Boersma of Minister Duisenberg daar-

over in september wat meer gegevens 
zou verstrekken. Hoe ligt het bij voor-
beeld feitelijk in Nederland voor ie-
mand 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 voorko-
men, als men deze dingen ti jdig in een 
tabel bij elkaar zet. Ik wijs er nog op dat 
het geen zin heeft, naast een progres-
sieve inkomstenbelasting andere pro-
gressieve heffingen naar inkomen in te 
voeren. Dat wordt soms gedacht, maar 
dat heeft geen zin. Als de inkomsten-
belasting 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 nut-
tig element van de beschouwing van 
Minister Boersma vond ik die over de 
maatstaven voor inkomensverdeling. 
Hij heeft gezegd dat er meer maatsta-
ven zijn. Dat is wel waar, maar dat is 
dan niet doorgedrongen tot de Voorlo-
pige Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, althans voor de men-
sen die dit boekje hebben opgesteld. 
Daarin wordt alleen maar gesproken 
over dè inkomensverdeling en dè inko-
mensongelijkheid zonder het begrip 
' inkomen' naderte verduidelijken; 
wordt er jaarinkomen bedoeld, lifeti-
me inkomen, inkomen per gezinslid. 
Zij zijn daar niet toe gekomen, alhoe-
wel die weg daarheen al was gebaand 
door de nota van Minister Boersma, 
door het boekje van het Centraal Plan-
bureau van verleden jaar en door de 
nota van het kabinet-De Jong van sep-
tember 1969. Het is er een voorbeeld 
van hoe in deftig uitziende boekjes 
heel uitgebreid wordt gerekend op ba-
sis van bijzonder slecht materiaal. Mi-
nister Boersma heeft dus gesteld dat 
er meer maatstaven voor inkomens 
bestaan. Dat is juist, maar als het kabi-
net 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 inkomensbe-
grip juist is. Ik denk aan de kinderbij-
slag die heeft te maken met de behoef-
ten, 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 belas-
ting naar draagkracht. Hij zei verder 
dat dit element achterwege kon blijven 
als het totale financiële stelsel, waarbij 
ook de overheidsuitgaven, dat ele-
ment voldoende zou opvangen. Ik ben 

het daar wel mee eens. Als die kinde-
ren volledig worden bezoldigd uit an-
dere overheidsuitgaven dan zou dat 
element vervallen. Het element, name-
lijk dat een kind de draagkracht ver-
mindert van de volwassene die voor 
hem zorgt, vervalt geenszins bij een ho-
ger inkomen van de ouder. Dat inko-
men 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 onge-
huwden of gehuwden zonder kinderen 
- en als men de dan ontstane nettover-
houding redelijk acht, is er geen reden 
om voor mensen die wel kinderen 
hebben plotseling een andere maat-
staf aan te leggen. Ik hoop dat in sep-
tember óf Minister Boersma öf Minis-
ter Duisenberg ook eens wat cijfers zal 
geven over de nettoverhoudingen per 
gezinslid, bijvoorbeeld van een hoog-
leraar en een onderwijzer, mensen 
met een wat verschillend inkomen uit 
een hoofdfunctie, al naar gelang zij on-
gehuwd 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 mis-
schien wel erg hoog was als men reke-
ning 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 be-
grip 'lifetime income' daarin niet ge-
zien. 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-bewindslie-
den - 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 lifeti-
me income en niet alleen het jaarinko-
men van bewindslieden en van oud-
bewindslieden is, misschien wel ge-
lukkig, toch hoog. 
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Drees 
Minister Boersma heeft over de soci-

ale verzekeringen gesteld dat het ver-
zekeringskarakter 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 werk-
loosheid. 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 er-
ven, heeft hij inkomen uit andere bron-
nen, hoe woont hij, welke dingen 
schaft hij aan, moet hij misschien nog 
alimentatie betalen. Met al deze din-
gen wordt nooit rekening gehouden. 
Er is wel een onderscheid tussen ge-
huwden en ongehuwden, maar er 
wordt nimmer op iemands behoefte 
ingegaan. Dat behoort helemaal niet 
bij een verzekeringskarakter. De Minis-
ter heeft gezegd dat de sociale verze-
kering voortaan rekening kan houden 
met relatieve behoeften. Dat is een uit-
holling van de sociale verzekering. 
Dan gaat het in de richting van de Bij-
standswet. 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 an-
dere dingen bij gaat invoeren, zoals er-
fenissen, kostwinnerschap enz., moet 
de individuele positie worden onder-
zocht - zoals bij de Bijstandswet moet 
- e n dat betekent het binnenhalen van 
een heilloze casuïstiek. Het is niet no-
dig aan de behoeftezijde. Daar hebben 
wi j als sluitstuk een sociale voorzie-
ning, namelijk de Bijstandswet. Aan de 
premiezijde zou het geweldige proble-
men scheppen, want dan zouden aller-
lei groepen buiten de premieheffing 
vallen. Als ze niet verzekerd zijn zullen 
ze naar ik aanneem geen premie beta-
len. Twintig jaar geleden hebben wij 
bij de invoering van de AOW ook een 
dergelijke discussie gehad. Toen heeft 
men besloten de hele bevolking er on-
der 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 inkomstenbe-
lasting of eventueel de vermogensbe-
lasting. 

Er is grote belangstelling h i e r - mis-
schien ook wel in het land - voor de 
herzieningsplannen van de sociale ze-
kerheid. Daarom is het van belang dat 
het rapport van de interdepartementa-
le commissie beschikbaar komt. De 
Minister hoeft niet te vrezen voor ver-

warring tussen een regeringsstand-
punt, bij voorbeeld over invoering van 
een algemene arbeidsongeschikt-
heidsverzekering en zo'n rapport. Ne-
derland is gewend aan ambtelijke ad-
viezen 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. Mi-
nister Boersma zal het zich herinneren, 
want hij was ook toen Minister. De 
heer Den Uyl zei gisterenavond in zijn 
huidige functie - voorzitter van de mi-
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 demissi-
onair 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 Minis-
ters. 

Minister Boersma: Oh, was dat de re-
den. 

De heer Drees (DS'70): U bedoelt dat ik 
u meer macht zou gunnen... ach, u 
hebt toch weinig neiging om die te ge-
bruiken. 

Ik nodig het kabinet uit om bij te dra-
gen aan de spreiding van kennis en 
daarover wil ikthans de volgende mo-
tie 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 inza-
ke Coördinatie en Kostenbeheersing 
van de Sociale Verzekering het denken 
over samenhangen in de sociale zeker-
heid en over mogelijkheden en gevol-
gen van wijzigingen daarin kan die-
nen; 

verzoekt het kabinet dit rapport te pu-
bliceren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende 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. 

Als ik terugzie op het debat, is duidelijk 
gebleken dat wi j te maken hebben met 
zeer nauwe samenhangen. Er is aller-
eerst de samenhang van de cijfertjes, 
die te maken hebben met het inko-
mensbeleid, het betalingsbalansbeleid, 
het begrotingsbeleid, het werkgele-
genheidsbeleid en het economisch 
structuurbeleid. Dan zijn er meer im-
materiële samenhangen. Met de sa-
menhang van de cijfertjes heeft ieder-
een rekening te houden, of hij nu links, 
of rechts, wit, het witte randje, of de 
rode kern is. De samenhang op imma-
terieel gebied is een samenhang tus-
sen de zeggenschapsverhoudingen en 
de sociaal-economische doelstellingen 
die men voor ogen heeft. De derde sa-
menhang is die tussen het sociaal-eco-
nomisch beleid en de rest van het be-
leid: de vraag, hoe vervul je de imma-
teriële voorwaarden die nodig zijn om 
de sociaal-economische doelstellin-
gen te bereiken. 

De problemen waarvoor wi j van-
daag staan, zijn van velerlei aard, aller 
eerst op de korte termijn. Wij hebben 
te maken met de bestrijding van de in-
flatie en de verbetering van de werkge-
legenheid, maar op lange termijn heb-
ben wij te maken met de grenzen van 
de groei, waar wi j tegenaan botsen. De 
Regering meent de korte-termijnpro-
blemen te moeten oplossen door 33M 
% groei van de produktie - eigenlijk 
van het nationale inkomen, maar het is 
gebleken dat dit toch wel dient te wor-
den vertaald in de zin van produktie -
die dan nodig is om door investeren 
voor arbeidsplaatsen te zorgen, om 
een reële inkomensstijging te realise-
ren en om de collectieve voorzienin-
gen te verbeteren en te stabiliseren. 

Het beleid is dan gericht op additi-
onele groei ter oplossing van deze pro-
blemen, m a a r - het ging immers om 
investeren door ondernemers - je kunt 
je afvragen: waarom investeren on-
dernemers of waarom zouden zij niet 
investeren op een zeker moment? On-
dernemers gaan investeren en dan 
vragen zij een stuk zekerheid op lange 
termijn, om daardoor de rentabiliteit 
van hun investeringen te kunnen 
waarborgen. Zij wil len 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 er-
toe bijdraagt dat ondernemers extra 
hoge rendementen vragen op hun in-
vesteringen, 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 groeibe-
leid moet wel botsen met de mogelijk-
heden op de middellange termijn. De 
punten om dat te onderbouwen heb ik 
in mijn bijdrage in eerste termijn ge-
noemd. Ik wi l nu nog slechts ter illus-
tratie 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 additi-
onele groei is dus niet de richting, 
waarop wi j te veel moeten vertrou-
wen. 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 ge-
vraagd, 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 investe-
ringen voor de toekomst. Wij menen 
dat moet worden geïnvesteerd in 
stadsvernieuwing, in isolatie van wo-
ningen en gebouwen, in verbetering 
van de energie-efficiency in bedrijven 
- daarin kan heel veel worden geïnves-
teerd - 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 moe-
ten 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 Economi-
sche Zaken mijn bedoeling in voldoen-
de mate weergeef. Het gaat daarbij om 
verkleining van de schaal van de soci-
ale en culturele verzorging en voorzie-
ningen. Dat levert werkgelegenheid 
op. Het gaat om de kleinschaligheid en 
de sociale functie van middenstan-
ders, landbouwers enzovoort. Het be-
treft ook landschapsbeheer en -verzor-
ging, meer service en minder mecha-
nisatie. Dit vergt een belangrijk deel 
van de nationale middelen en kan 
slechts worden gerealiseerd, met het 
oog op het evenwicht van de beta-
lingsbalans, bij eerlijk delen van de be-

schikbare ruimte voor de persoonlijke 
inkomens. Ik heb beweerd, dat die 
ruimte voldoende is en ik meen dat 
ook in voldoende mate te hebben aan-
getoond. Er is ruimte voor een con-
sumptie 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 be-
vestigd, toen hij hierover een opmer-
king maakte. Bij het nastreven van het 
eerlijk delen krijgen wi j te maken met 
problemen zoals de verandering van 
de consumptiepatronen, aanpassin-
gen die gevergd worden in het produk-
tie-apparaat, risico's van onrecntvaar-
digheden doorte snelle verschuivin-
gen, onrechtvaardigheden die wij niet 
wensen. Dit betekent dus dat wi j plan-
matig te werk moeten gaan, met de 
mogelijkheid om terugkoppelingen in 
het beleid aan te brengen op het mo-
ment 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 inkomensbe-
leid. Het betekent een sterke verant-
woordelijkheid van de centrale over-
heid in het inkomensoverleg. Het bete-
kent een verschuiving van geldstro-
men. Het betekent een effectieve be-
strijding van afwenteling. Het betekent 
dat voor ons het structureel maken van 
de verlichting van de directe belastin-
gen in de loon- en inkomstensfeer on-
aanvaardbaar is. 

Dit beleid hebben wij al eens neer-
gelegd 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 mo-
tie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de No-
ta over het te voeren beleid terzake 
van de collectieve voorzieningen en de 
werkgelegenheid; 

gesteld voor de keuze tussen minder 
ombuiging in de collectieve voorzie-
ningen enerzijds en de groei van het 
totale vrij besteedbaar inkomen ander-
zijds; 

van oordeel, dat bij bestrijding van de 
werkloosheid maatregelen in de col-
lectieve sector meer nadruk dienen te 
krijgen; 

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, ge-
richt op vermindering van ongelijk-
heid; 

van oordeel, dat daarvoor het nu be-
schikbaar instrumentarium niet toerei-
kend is; 

nodigt de Regering uit, met voortva-
rendheid het instrumentarium voor 
een doelmatig inkomensbeleid te ont-
wikkelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In verband met de opmer-
kingen van de Minister van Financiën 
over onze motie inzake de lastenver-
lichting hebben wi j een kleine wijzi-
ging in de tekst van de motie aange-
bracht. Deze gewijzigde motie zou ik u 
thans wil len overhandigen. 

De Voorzitter: Het lid Jansen heeft zijn 
motie (13951, nr. 14) in dier voege ge-
wijzigd, 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 verklei-
nen, 

en gaat over tot de orde van de dag.' 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Als wi j het antwoord lezen 
op de laatste schriftelijke vraag van de 
schriftelijke voorbereiding op de be-
handeling 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 wi j wel komen met zeer ingrij-
pende maatregelen. Dat moeten wij 
voorkomen, de Regering en wi j . Wij 
moeten voorkomen dat wij dan in chaos 
en paniek terechtkomen, want daar-
toe zal het leiden. Dat is de bedoeling. 
Daarom menen wij dat er een alterna-
tief 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 Mi-
nister van Economische Zaken op-
roept, is dat decentralisatie hetzelfde 
zou zijn als ondernemingsgewijze pro-
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Jansen 
duktie. Natuurlijk, binnen de onderne-
mingsgewijze produktie is sprake van 
enige decentralisatie, maar evenzeer 
moeten wij vaststellen dat binnen de-
zelfde ondernemingsgewijze produk-
tie de besluitvorming in de economie 
soms wel zeer gecentraliseerd ge-
beurt. De meest belangrijke beslissin-
gen over produceren, over het top-per-
soneelsbeleid, over het investeren 
worden bij de multinationale onderne-
mingen genomen in de hoofdkantoren 
en niet elders. Wie dat decentralisatie 
zou wil len 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 wi j spreken over decentralisatie 
bedoelen wij ook regionalisering van 
de economie. In Economisch-Statisti-
sche Berichten heb ik onlangs een aar-
dige recensie gelezen van een nieuw 
verschenen boek. Dat boek heet 'De 
winst van een democratische econo-
mie'. Daarin kan men belangrijke 
denkbeelden op dit gebied aantreffen. 
Ik noem een aantal trefwoorden uit 
een van de hoofdstukken: sociale ei-
gendom van de produktiemiddelen, 
planning in een nationaal/regionaal 
kader, een nationale inkomenspolitiek, 
beheersing van inkomensverschillen 
in bedrijven, verbetering van het me-
dedingingsbeleid. Hier wi l ik wijzen op 
de justitiecommissie van het Ameri-
kaanse Congres en haar voornemens 
om oliemaatschappijen te splitsen, en 
wel in een transportdeel, een produk-
tiedeel en een verkoopdeel. Dit zijn -
zelfs in dit land - belangrijke ontwikke-
lingen. Trouwens, het is onze ver-
wachting, dat als de democratisering 
van het bedrijfsleven voortgaat (een 
weg, die wij bezig zijn te gaan, al een 
lange t i jd, een weg die zal voortgaan) 
het uiteindelijk resultaat zal zijn, dat 
men tot schaalverkleining in de orga-
nisatie en tot splitsing van de grote 
concerns zal geraken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat zou er 
kunnen gebeuren, welke maatregelen 
moeten wij nemen, tot welke aanzet-
ten 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 be-
handeling van zijn begroting in okto-
ber 1974. Wij zouden graag een uit-
breiding van de SIR zien. Natuurlijk 
zijn hierbij de criteria aan de orde. Wij 
onderkennen met de Minister het pro-
bleem dat hij heeft wanneer de criteria 
soms moeilijk en soms niet in getallen 

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 hebgespro-
ken over regionalisatie van de econo-
mie in een nationaal kader. In de SIR 
zou het nationale kader moeten zijn 
neergelegd. Hierbij zou een aantal ver-
schuivingen naar de regio's kunnen 
plaatsvinden wanneer het gaat om de 
toepassing van een aantal criteria die 
wij nationaal zouden kunnen formule-
ren. Deze criteria zouden overigens 
naar regio's gedifferentieerd kunnen 
zijn. 

Minister Lubbers: Dus u zou eigenlijk 
de SIR wil len decentraliseren naar de 
regio's? 

De heer Jansen (PPR): Neen, ik zou de 
SIR wil len omzetten in een bouwwerk 
met daarin een aantal globale nationa-
le 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 ka-
binet 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 inne-
men. Daarvan zijn wij ons heel wel be-
wust. Vanuit deze bescheiden positie 
opereren wij in dit kabinet. 

De heer Rietkerk (VVD): Maar u komt 
er ook altijd voor op, dat men conse-
quent 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 compromis-
sen. Dat zijn wij niet. 

De heer Rietkerk (VVD): U zit niet in de 
compromissfeer. U zit op een funda-
menteel 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 zit-
ten. 

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, wan-
neer het gaat over het economisch be-
leid voor de toekomst en over datgene 
wat hiervoor nodig is, dat wij van oor-
deel zijn, dat wi j te maken hebben met 

de grenzen van de groei. Dit beleid no-
digt ons uit tot een andere wijze van 
het bedrijven van economie, tot het 
treffen van andere voorzieningen dan 
die, welke wi j op dit moment in het ka-
binetsbeleid aantreffen. De vraag rijst, 
of het beleid zoals het kabinet het 
voert - t o t 1977 - een beleid is, dat 
voor ons fundamenteel onaanvaard-
baar is. Ik heb gezegd, dat het beleid 
een aantal aspecten heeft waarvan wi j 
zeggen, dat wij ze kunnen onderschrij-
ven. Ik heb gezegd, dat wij bereid zijn, 
in hoofdlijnen de ombuigingen op het 
gebied van het begrotingsbeleid en op 
het gebied van het sociale-voorzienin-
genbeleid, zoals voorgesteld door het 
kabinet, te aanvaarden. Ik heb ook 
doen uitkomen, dat wi j het structureel 
maken van de tijdelijke verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting niet 
kunnen aanvaarden. Ik heb ook ge-
zegd, dat wi j de verhoging van de in-
vesteringsaftrek, die voorzien is tot 
april 1977, niet kunnen aanvaarden. 
Op deze wijze brengen wij tot uitdruk-
king, waar wij fundamenteel met het 
kabinet van mening verschillen. Ge-
zien de verhouding die wij tot het kabi-
net hebben, menen wi j , dat dit moge-
lijk is en mogelijk moet zijn. 

Zijn de heren tevreden met dit ant-
woord, mijnheer de Voorzitter - ik zie 
dat de heer Rietkerk het nog steeds 
niet is - dan wil ik mijn betoog vervol-
gen, 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 leg-
gen, maar toch zullen wij die keuzen 
moeten maken. Wij zullen die afwegin-
gen moeten doen, ook al kunnen wi j 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. Even-
zeer 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 heb-
ben gesproken. Ik heb mij afgevraagd: 
Hoe moet dat nu verder met de Minis-
ter en mij? Het is een beetje persoon-
lijk, moet ik zeggen. In het advies van 
de commissie van zes aan het perma-
nent overlegorgaan van de PvdA, D'66 
en de PPR, een boekwerkje waarvoor 
een van de andere nu achter de tafel 
gezeten bewindslieden medeverant-
woordelijkheid draagt, lees ik dat men 
in Nederland moet durven experimen-
teren. Men moet een vooruitstrevende 
politiek durven voeren, zo staat er. 
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Jansen 
Verder wordt gezegd: Het voldoen aan 
de diep menselijke behoefte tot ont-
plooiing en verbreking van de een-
zaamheid 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 pro-
blemen worstelt als wi j . 

In oktober 1974 heb ik gezegd: Men 
moet weten wat men wil kiezen. Dit 
wordt nu duidelijk. De keuze moet aan-
vaardbaar worden gemaakt. Daarvoor 
is een stringent inkomensbeleid nood-
zakelijk. En men moet de macht heb-
ben om te kiezen. Daarvoor moeten de 
zeggenschapsverhoudingen in de Ne-
derlandse economie grondig gewij-
zigd worden. Daarvoor verwachten wij 
aanzetten, een voortzetting van de 
aanzetten zoals de Regering die nu ge-
legd heeft. Dat is mede een antwoord 
op de vraag die de heer Rietkerk mij 
heeft gesteld over de mate waarin wi j 
het kabinet kunnen steunen. 

D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is weer een merk-
waardig debat. Hadden wij in het be-
gin 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 pro-
gram nog te overbieden. Het merk-
waardige is dat de discussie voor 
minstens 90% is gegaan over de vraag 
hoe bezuinigd moet worden en hoe-
veel 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 voor-
stelt. Als de heer Dolman hier mee-
deelt dat zijn fractie niet voor de door 
mij ingediende motie zal stemmen, 
omdat er geen sprake zou zijn van een 
wezenlijke aantasting van het collec-
tieve voorzieningenniveau en de koop-
kracht, dan vraag ik mij af wat wél we-
zenlijk 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 we-
zenlijke dingen om de koopkracht van 
de werknemers in stand te houden en 

om de groei van de collectieve voor-
zieningen 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, na-
melijk 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 ie-
der geval een wezenlijker reden om te-
gen de motie te stemmen. Hiermee 
heb ik de heer Dolman dus de gelegen-
heid gegeven zich te verduidelijken. 

De heer Dolman (PvdA): Het is niet al-
leen een politieke, maar ook een feite-
lijke reden. 

De heer Van der Lek (PSP): Het is een 
feitelijk meningsverschil over zaken. 
Het is natuurlijk niet onomstotelijk be-
wezen dat de heer Dolman gelijk heeft 
omdat hij in het goede gezelschap is 
van de overgrote meerderheid van de-
ze Kamer. 

De heer Dolman (PvdA): Natuurlijk 
niet. 

De heer Van der Lek (PSP): De bezuini-
gingen, of hoe ik ze dan ook noemen 
moet, zijn zeker minder erg dan de in-
grepen 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 ter-
zake van de kinderbijslag, al zijn die 
nog niet helemaal duidelijk. De grote 
lijn is echter aantasting van noodzake-
lijke voorzieningen, bejaardenvoorzie-
ningen, verzorgingstehuizen, onder-
wijsvoorzieningen en vooral een aan-
tasting van de vaak toch al lage uitke-
ringen. 

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 veron-
derstelde behoefte-element al een 
keer verdisconteerd is in het feit dat 
deze jongeren een jeugdloon hebben 
en dat het dus dwaas is dat behoefte-
element twee keer op dezelfde per-
soon 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 in-
grepen in de collectieve voorzieningen 
- e n aan de andere kant reëel lager 

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 kun-
nen zeggen, om direct weg te geven 
aan de ondernemers, in de hoop dat 
dat de investeringen zal aanzwenge-
len. 

Nu is het best mogelijk dat de inves-
teringen daardoortoenemen. Er is 
zelfs op een gegeven ogenblik gevaar 
voor overexpansie. Het is echter abso-
luut onzeker, en naar onze mening 
zelfs onwaarschijnlijk, dat dat arbeids-
plaatsen gaat opleveren. En het lijkt 
mij bepaald ook niet bevorderlijk voor 
de bestrijding van de inflatie. 

Dat betekent dat zonder enige ga-
rantie voor de twee voornaamste doel-
stellingen: werkgelegenheid en min-
der 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 organisa-
tie, 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 beloningensy-
steem, dat Minister Lubbers ons aan-
biedt als structureel stuurinstrument, 
een nieuw instrument, daaraan veel 
zal veranderen. Ik hoop dat nog nader 
te kunnen verduidelijken als wi j die no-
ta bespreken. 

Ondertussen zijn de loononderhan-
delingen aan de gang, dreigt er een 
looningreep en wij begrijpen niet 
waarom. Het wil er namelijk bij ons 
niet in dat ondernemers bedrijfstaks-
gewijs meer zouden betalen dan zij 
kunnen. In een kapitalistische econo-
mie - dat is niet de economie die wi j 
graag zouden zien, maar die is er nu 
eenmaal - passen alleen vrije loonon-
derhandelingen. Nu profiteren met na-
me de grote arbeidsextensieve bedrij-
ven rustig mee en in de meest grote 
mate, van die verlaagde lonen, van de 
verlaagde premielasten, van de belas-
tingfaciliteiten en van de stimulerings-
maatregelen. Dat jaagt de gemeen-
schap 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 proble-
men, verdere verspilling, chaotische 
vertoningen en de noodzaak er weer 
op dezelfde wijze, met misschien nog 
grotere afbraakprogramma's, tegen-
aan te gaan. Wij stellen daar tegen-
over een beleid, dat is gericht op wer-
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Van der Lek 
kelijke sturing van de investeringen, 
actief investeringsgedrag van de over-
heid, beheersing van kapitaalstromen. 
Met dat laatste bedoel ik meer dan er 
alleen maar voor zorgen, dat het kapi-
taal 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 na-
tuurli jk veel meer dan alleen dat. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat is na-
tuurl i jkeen moeilijk programma, dat 
enorme tegenkrachten zal oproepen, 
maar het is de enige manier om te zor-
gen, dat de inzinking, de chaos en de 
verspill ing in ons huidige produktie-
systeem niet wordt afgewenteld op 
de schouders van de werkende bevol-
king. Het is ook de enige manier om tot 
de befaamde spreiding van kennis, in-
komen en macht te komen. Daarvan is 
nu geen sprake. Volgens ons is dit be-
leid niet nodig en niet effectief. Het is 
een machteloos buigen voor de absur-
de eisen van het systeem. De Regering 
kan zich wel verbeelden dat zij de 
maatschappelijke ontwikkeling stuurt, 
maar in feite wordt de Regering ge-
stuurd ... om een boodschap. 

D 
De heer Honig van den Bossche (BP): 
Mijnheer de Voorzitter! Het zal deze 
bewindslieden beslist niet verwonde-
ren, dat hun antwoord inzake deze no-
ta's voor de Boeren-Partij geen aanlei-
ding is om haar in eerste termijn inge-
nomen standpunt te wijzigen. Integen-
deel. 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 toe-
komst wel weer zal blijken dat deze be-
leidsvoorstellen 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 sa-
menhang met de gestelde immateriële 
voorwaarden, die aan deze voorstellen 
als een goed recht en als logisch ge-
volg zijn verbonden, zullen de investe-
ringen en ook de rendementen van het 
bedrijfsleven nog sterker dalen. 

De Minister-President wees met ver-
ontwaardiging de beschuldiging af, 
dat dit kabinet zou leven bij vri jbli jven-
de nota's. Wie zich zelf zo nadrukkelijk 
excuseert, beschuldigt zich zelf! Deze 
nota is dus beslist niet vrijbli jvend. 
Laat dat de KVP en de CHU duidelijk 
gezegd zijn! 

Ik herhaal dat de Minister-President 
duidelijk betoogde dat de samenhang 

met de gestelde immateriële zaken, zo-
als VAD en ondernemingsraden, met 
deze beleidsvoorstellen niet alleen een 
goed recht maar ook een logisch ge-
volg is. Het is dus wel degelijk, zoals ik 
in eerste termijn al stelde, voor bepaal-
de 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 aangehaal-
de 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 f inan-
ciering betekent. Wij zijn nu eenmaal 
niet allemaal professoren of econo-
men. Als antwoord op die vraag krijg 
je dan een woordenspel. Met een zui-
ver 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 bankbiljetten-
pers en het doen van een beroep op 
De Nederlandsche Bank door het uit-
geven van schatkistpapier; essentieel 
in mijn betoog was, dat er geen ak-
koord bestaat - niet gezocht, niet over-
eengekomen, 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? Uitgif-
te van schatkistpapier resulteert toch 
in schepping van liquiditeit? Dat is 
toch logisch! Ik wilde vragen, of de 
Bank geen goede condities eist. Ik be-
grijp dat dat in orde is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen toch 
ook duidelijk te mogen stellen, dat de 
Minister van Financiën èn de supervi-
sie heeft over alle uitgaven en de plicht 
om zijn geldverspillende collega's op 
de vingers te tikken. 

Bij door mij gestelde duidelijke voor-
beelden 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 inder-
daad te zot, daar wordt onmiddelli jk 

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 om de 
schrijnende werkloosheid op te heffen, 
onmiddelli jk geschrapt wordt. 

Zeker ook als het gaat om ontwikke-
lingsgelden, die elders, waar ook ter 
wereld, direct dan wel indirect, wapen-
geweld stimuleren. 

Het schrappen van het spreidings-
project rijksdiensten, zou al zonder 
meer over zo'n 8 jaar mld. kunnen bes-
paren. 

Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de 
behandeling van de Wet op de loon-
vorming onlangs in deze Kamer, stelde 
ik aan de hand van een praktijkvoor-
beeld, dat de overheid in feite de 
grootste prijsopdrijver was. De Minis-
ter van Sociale Zaken antwoordde mij 
hierop: 'Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l 
hierop niet uitvoerig ingaan. Ik vind, 
dat ook dit punt veel beter door mijn 
collega van Economische Zaken zou 
kunnen worden behandeld.'. Vakkun-
dig werd hier dus de Zwarte Piet door-
gespeeld. Welnu mijnheer de Voorzit-
ter, dan wi l ik bij deze gelegenheid 
daar dan ook gebruik van maken. 

Immers, het is een bewezen feit, dat 
juist prijsverhogingen van overheids-
diensten 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 navolgen-
de. 

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 brutoloonsverho-
ging 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 an-
dere prijsverhogingen, alleen al het 
door mij te betalen vaste maandelijkse 
bedrag aan het Gemeentelijk Energie-
en Waterbedrijf met ingang van 1 ja-
nuari 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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Honig van den Bossche 
Welnu, mijnheer de Voorzitter, dit is 

een wel heel duidelijke vorm van prijs-
opdrijving van de overheid; n.b. met 
40% wordt zo'n prijs eventjes ver-
hoogd. Als het bedrijfsleven in die 
vorm zou doen, schreeuwde het kabi-
net moord en brand. 

Ook het verdere commentaar in de-
ze brief wil ik zeker de Minister-Presi-
dent niet onthouden en graag zijn 
commentaar daarop horen: 'Als ik dan 
als een van die honderdduizenden in 
de dagbladen kan lezen, dat bijvoor-
beeld gemeenteraadsleden een ver-
goeding gaan krijgen van f 10.000 tot 
f 15.000. Dat vergoedingen van Twee-
de-Kamerleden met duizenden guldens 
ineens worden opgetrokken. Dat som-
mige burgemeesters salarissen heb-
ben, waarvan zij alleen aan vacantie-
toeslag méér ontvangen dan mijn ge-
hele jaarsalaris, dan gaat dat mijn be-
grip als gewone man te boven.'. 
Als deze gewone man dan nog een 
uitspraak leest van Minister-President 
Den Uyl, die zich 'bijzonder ingeno-
men' toonde met de al getroffen las-
tenverlichtende maatregelen, die hij 
'uniek' in de wereld noemde. Waarvan 
hij eerst het effect wil afwachten- en 
dat het kabinet een koopkrachtverbe-
tering voor de burgers heeft gereali-
seerd van 4,6 miljard gulden, dan 
vraag ik mij af, over welke burgers Mi-
nister-President Den Uyl dan toch wel 
spreekt.'. 

Mijnheer de Voorzitter, de Minister-
President kan desgewenst een af-
schrift van deze brief krijgen. 

De Minister van Economische Zaken 
maakte zich gisteren er met een Jantje 
van Leiden af toen ik vragen stelde in 
hoeverre de Amerikaanse Kamers van 
Koophandel Amerikaanse industrieën 
zouden afraden in ons land te investe-
ren. Dit in verband met voor hen nega-
tieve factoren als VAD en Onderne-
mingsraden. 

De Minister antwoordde: 'Wat de 
boer niet kent, dat lust hij niet.'. Wil hij 
nu echter niet zien, dat wi j het van gro-
te industriële landen moeten hebben? 
Wij willen toch lokken? Wij moeten 
verkopen. Onze kopers zullen zelf be-
palen 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? 

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 ombuigingsope-
ratie wordt door het kabinet geken-
schetst als een minimum. Ons inziens 
is het echter een maximum aan onver-
mogen om daadwerkelijk de werkloos-
heid en de inflatie te bestrijden en is 
het derhalve in zijn schadelijkheid ten 
opzichte van ons natinaal belang, 
maatschappelijk onaanvaardbaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze Rege-
ring 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 meerder-
heid 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 Boers-
ma. Zij kunnen niet anders doen dan 
blijven zitten. 

Immers, de vacature van brugwach-
ter 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 verstan-
dig! Wij zijn overtuigd van de nood-
zaak van omvangrijke operaties, welke 
de Regering heeft aangekondigd, ook 
al is er wat ons betreft sprake van een 
minimum pakket. Wanneer wij echter 
nu niet beginnen, zoals de Regering 
voorstelt, dan zullen wij daarvan later 
de wrange vruchten plukken, dan zul-
len wij voor veel grotere en bijna on-
uitvoerbare soortgelijke operaties wor-
den gesteld. Het is daarom, dat wij de 
hoofdlijnen van het aangekondigde 
pakket van maatregelen, gericht op be-
leidsombuigingen, steunen. Wij wil len 
daarover geen enkele twijfel laten be-
staan! 

Wel treuren wij over het feit, dat de 
Regering een samenhang heeft aange-
bracht tussen dit pakket en een aantal 
andere voorstellen van de Regering. 
De Minister-President heeft gepro-
beerd aan ons duidelijk te maken 
waarom dit is gebeurd. Wij vinden dit 
niet overtuigend. De argumenten lij-
ken ons niet sterk. Met name ten aan-
zien van wetsontwerpen inzake de 
grondpolitiek is het verband alleen dat 
er sprake is van een hervormingsge-

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 Re-
gering ontbreekt een rechtstreeks ver-
band. Ten aanzien bijvoorbeeld van 
het structuurbeleid, de beheersing van 
investeringen, is er ons inziens wel de-
gelijk sprake van een rechtstreeks ver-
band. Dat geldt ook ten aanzien van de 
VAD, ook al zouden wi j graag een be-
tere 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, zo-
als 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 al-
leen betogen om de Regering te be-
strijden, maar in vele gevallen ook om 
het regeringsbeleid te ondersteunen 
en zelfs misschien ook om op een ver-
sterkte vorm van dit beleid aan te drin-
gen. 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 gelijkge-
richte gezindheid van het kabinet met 
verschillende voorstellen en ideeën 
van ons op dezelfde terreinen. Dat is 
onder andere ook gebleken uit de ant-
woorden van de Minister van Sociale 
Zaken met betrekking tot de wenselijk-
heid om andere groepen dan produ-
centen in te schakelen, als het gaat om 
het uitstippelen van het sociaal-econo-
misch beleid, als het gaat om het in-
schakelen van organisaties van gehan-
dicapten, 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. Integen-
deel, er is op gewezen dat in interimno-
ta 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 bezuinigingsopera-
tie van de Regering vrijwel niet uitvoer-
baar is zonder de medewerking van de 
groepen die ik zoeven heb genoemd. 

Tweede Kamer 
24juni 1976 

Collectieve voorzieningen/werkgele-
genheid 4967 



Nypels 
Het is niet mogelijk om het te doen, het 
is ook niet billijk! Daarom hebben wi j 
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 werkgeversorganisa-
ties tot een loonakkoord te komen nog 
niet tot resultaten hebben geleid, on-
danks het feit dat de Minister van Soci-
aleZaken in de Eerste Kamer ten aan-
zien van de minimumlonen een voor 
ons hier althans belangrijk nieuw stand-
punt heeft ingenomen. 

Wij zijn zeer verheugd, dat de Mims-
ter 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 so-
ciale 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 ver-
gelijking van de totale arbeidsbeloning 
te komen van ambtenaren en werkne-
mers in het vrije bedrijfsleven. 

De Minister heeft niet uitgesloten 
dat een dergelijke totaaltrend, waarin 
ook de pensioenkosten zouden wor-
den meegenomen, tot stand zal ko-
men. Het is een voorzichtige, aarzelen-
de uitspraak. Wij begrijpen dat de Mi-
nister zich op dit moment niet kan bin-
den, maar op zich zelf zijn wij hierover 
zeer verheugd. Op de uitwerking zul-
len wij bij de behandeling van de be-
groting van Binnenlandse Zaken te-
rugkomen. 

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 reali-
seren economische groei in de komen-
de jaren en ook om de vraag of de 
33M% van de Regering juist en haal-
baar is. 

De Minister van Economische Zaken 
heeft gezegd dat naar zijn inzicht, en 
dus ook naar het inzicht van de Rege-
ring, 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 waarschijn-
lijk een verschil van mening met de 

PPR - economische groei niet afwij-
zen, integendeel, dat wij deze groei, 
mits selectief, bij voorbeeld in de 
dienstverleningssector, nuttig, nood-
zakelijk en onvermijdelijk achten. 

De heer Jansen (PPR): Nu de heer Ny-
pels 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 bespre-
ken van de nul-groei heb ik zeer na-
drukkelijk gesproken over materiële 
produktie en materiële consumptie, 
die ik in relatie heb gebracht met de 
betalingsbalans, met de in- en uitvoer-
problematiek en het in evenwicht nou-
den daarvan. Ik heb gezegd, dat onze 
groei gericht zal moeten zijn op de in-
terne verzorging, wat wil zeggen dien-
sten en produkten, die wij binnen het 
land maken, mits - ook weer - selec-
tief en getoetst aan de randvoorwaar-
den. 

De heer Nypels (D'66): Toch heeft u 
twijfel uitgesproken aan de wenselijk-
heid 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 noodza-
kelijk 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 heb-
ben wij twijfel aangaande de groei-
norm, die de Regering hanteert, name-
lijk 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 be-
langrijke extra beperking van de arbeids-
tijd noodzakelijk is. Wanneer men 
werkelijk een arbeidstijdverkorting ieder 
jaar opnieuw mogelijk wi 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 be-
tekenen dat het gaat ten koste van de 
produktiviteit en dus ook ten koste van 
de economische groei. Daarnaast heb-
ben wij gezegd, dat in het kader van een 
betere internationale arbeidsverdeling 
ook wat dat betreft door de Nederland-
se samenleving offers zullen moeten 
worden gebracht, die kunnen leiden -
dat behoeft echter niet per se - tot een 
verminderde groei van het nationaal in-
komen. Daarom ook hebben wij ge-

zegd, dat het absoluut noodzakelijk is 
om de groei norm voorde collectieve 
sector te binden aan de groei van het 
totale nationaal inkomen, bijvoorbeeld 
in de vorm van een bepaald percenta-
ge. 

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 ach-
terliggende filosofie van de Regerings-
stukken.'. 

Ik juich dat toe, maar hij heeft eraan 
toegevoegd: 

'Het is moeilijk, misschien zelfs on-
mogelijk om het uit te voeren. Een me-
chanische uitvoering, zoals de heer 
Nypels voorstaat, lijkt mij bijzonder 
moeilijk.'. 

Wij vragen allereerst nog eens zorg-
vuldig na te gaan voor de komende pe-
riode of deze groeinorm van de Rege-
ring, de 33/4% inderdaad mogelijk en 
haalbaar is, juist ook rekening houden-
de met de noodzaak van werkloos-
heidsbestrijding op de lange termijn. 
Als dat zal leiden tot een ander inzicht 
en derhalve tot een aanpassing van de 
veronderstellingen van de economi-
sche groei, betekent dat, dat ook een 
trendmatige bijstelling van de groei-
norm 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 Voorzit-
ter, graag een motie, die daarop is ge-
richt. 

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 bestrij-
ding van de werkloosheid op de lange 
termijn het noodzakelijk maakt de be-
staande 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 per-
centage, bij voorbeeld V2 %, van de po-
tentiële groei van het nationaal inko-
men ter beschikking te stellen; 
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Voorzitter 
van oordeel, dat de groeimogelijkhe-
den van het nationale inkomen kunnen 
worden beperkt door een verantwoord 
beleid, gericht op een betere arbeids-
en welvaartsverdeling tussen de ont-
wikkelde en de ontwikkelingslanden, 
en door het vereiste milieu-, grond-
stoffen- 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 verwezenlij-

king van haar doelstelling met betrek-
king tot de trendmatige groei in de pe-
r iodetot 1980 nader te onderzoeken, 
en 

b de norm voor de toelaatbare druk-
stijging 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 ge-
schorst en te 23.30 uur hervat. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Enkele leden van de Kamer zijn te-
ruggekomen op, zoals men dat noem-
de, 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 committe-
ren 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 be-
wust dat de Kamer enige speelruimte 
zal moeten worden gelaten bij de be-
oordeling van de uit te werken en uit-
gewerkte voorstellen. 

De heer Van Aardenne heeft een 
concrete vraag gesteld over de aard 
van hetgeen is aangeduid als de kop-
peling. Hij zei: De Regering laat het 
recht van amendement van de Kamer 
uiteraard onverlet en betekent dat ook 
de vrijheid voor de Kamer om rege-
ringsvoorstellen te verwerpen? Het is 
altijd moeilijk, mijnheer de Voorzitter, 
om te treden in vermoedelijke onge-
ri jmdheden. Ik zie geen enkele aanlei-
ding om te veronderstellen dat belang-
rijke hervormingsvoorstellen die de 
Regering aan de Kamer voorlegt ver-
worpen zullen worden. Mocht dat drei-
gen, dan zal per geval beoordeeld 
moeten worden wat de houding van 
de Regering daartegenover moet zijn. 

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 onder-
werp 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 duide-
li jkzijn dat ik niet in herhaling treed. Ik 
moet de heer Drees dan ook naar die 
antwoorden verwijzen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er be-
hoefte aan, een enkele kanttekening te 
plaatsen bij de benaderi ngswijze die 
de heer Bakker in tweede instantie 
heeft gevolgd ten aanzien van de rege-
ringsvoorstellen. 

De heer Bakker (CPN): Die benade-
ringswijze was dezelfde als in eerste 
termijn, maar daarvan hebt u niets ge-
zeg d! 

Minister Den Uyl: Ik bedoel ook dat zij 
hetzelfde was. De heer Bakker heeft 
gezegd dat in de kapitalistische maat-
schappij de arbeidersklasse per defini-
tie de zwakke partij is en dat, als men 
werkelijk op wil komen voor dezwak-
ste 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 le-
venspeil, in sociale zekerheid, de werk-
nemer altijd in een afhankelijkheidspo-
sitie is en dat dientengevolge zijn be-
lang 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 verde-
diging van de belangen van die werk-
nemers. Als de heer Bakker en als an-
deren van die kant die het regerings-
beleid aanvallen werkelijk oog hebben 
voor de belangen van de arbeiders, 
dan moeten zij zien dat hetgeen we-
zenlijk bijdraagt tot versterking van 
hun positie het scheppen van arbeids-
plaatsen is. Een kabinetsprogramma 
dat erop gericht is, 200.000 arbeids-
plaatsen te scheppen, betekent een 
fundamentele verdediging van hun 
positie en hun belangen. Daarvoor 
wil dit kabinet opkomen! 

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 van! Het verle-
den heeft geleerd dat dat een slechte 
basis is om een politiek op te bouwen! 

Minister Den Uyl: Ik vind het weer-
woord van de heer Bakker buitenge-
woon zwak. 

DeheerMeis(CPN): U hebt de kolen-
mijnen ook gesloten! 

Minister Den Uyl: Nu grijpt de heer 
Meis terug op beleidsmaatregelen van 
1965. Ik wil echter met overtuiging uit-
spreken dat ook de door de Regering 
voorgestelde gerichte premiëring van 
investeringen ten behoeve van het 
scheppen van arbeidsplaatsen geba-
seerd is op de overtuiging dat èn ter 
wille van de positie van de werkne-
mers in onze samenleving èn ter wille 
van de fundering, de versteviging en 
beveiliging van de collectieve voorzie-
ningen, het beleid dat de Regering 
voor ogen staat noodzakelijk is. Het ka-
binet aanvaardt niet dat hierbij de soci-
ale rechten worden aangetast. Er zijn 
beperkingen van de groei, maar vast 
staat - het zou met argumenten be-
streden moeten worden als het be-
strijdbaar zou zijn - dat zonder maatre-
gelen van deze aard onvermijdelijk de 
werkloosheid zal toenemen. Daardoor 
worden de sociale rechten en de posi-
tie van de mensen aangetast. Het op-
komen voor het werk en het versterken 
van de fundamenten van de collectie-
ve voorzieningen is een beleid dat we-
zenlijk 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 ge-
hoord! De werkloosheid is toch om-
hoog gegaan! 

Minister Den Uyl: Dan moet u nog een 
beetje langer luisteren. 

Ik wi l 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 handel-
de over de grenzen van de groei en de 
daaraan te verbindingen beleidsconse-
quenties. Hij meende dat voor mij de 
taak zou zijn weggelegd om te bemid-
delen tussen de opvattingen van de Mi-
nister 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 misverstan-
den aanwezig. De nota inzake de selec-
tieve groei is geïnspireerd door en 
staat mede in het teken van de beper-
kingen van de groei, zeker van groei in 
de oude betekenisvan het woord. Het 
is een nota inzake selectieve groei, 
waarvan vaststaat dat het merendeel 
van de te scheppen arbeidsplaatsen 
onverbiddelijk - ook al wensen wi j ook 
uitbreiding van industriële bedrijfstak-
ken - 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 wor-
den 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 werkgele-
genheid en het behoud en de verdedi-
ging van collectieve voorzieningen 
niet realiseerbaar is - zeker niet in de 
huidige internationale verhoudingen -
met nulgroei. De heer Jansen verde-
digt ook geen nulgroei, wel gerichte 
groei. Als dat de opvatting is, gaat het 
om een grote mate van gelijkgezind-
heid van invalshoek, waarbij verschil-
len 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 er-
aan te zeggen, dat het kabinet die hy-
potheek zelf heel bewust heeft gelegd 
en dat naar mijn overtuiging uitslui-
tend onder die hypotheek dat werk kan 
worden verricht en die opgave kan 
worden vervuld van inflatiebestrijding 
en het terugdringen van de werkloos-
heid. 

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 klem-
tonen verdwenen zouden zijn, ook niet 
- laten wi j 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 ge-
bleken om de noodzaak te erkennen 
van het ombuigen van de groei van 
collectieve lasten, dat in de tweede 
plaats het inzicht en de bereidheid be-
staat om die inspanningen te verrich-

ten ter vergroting van de werkgelegen-
heid en tot het veilig stellen van de col-
lectieve 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 aanspo-
rendezaak. 

De heer Van Aardenne(VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister-Presi-
dent heeft nog één opmerking van mij 
niet beantwoord. Hij heeft weer ge-
sproken 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 Voorzit-
ter! 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 im-
mers duidelijk uit de stukken, dat zon-
der 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 structure-
le werkloosheid op hetzelfde peil te 
houden, maar dat is wat anders dan te-
rugdringen. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de 
Voorzitter! De structurele werkloos-
heid 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 ogen-
schijnlijk nog 25.000 lager uit, waarbij 
ik de nadruk op 'ogenschijnlijk' leg. 

Waaraan is die vermindering te dan-
ken? Naar mijn mening is in het plan 
van de VVD te weinig aandacht ge-
schonken aan de groei van de produk-
tiecapaciteit. Over dat punt heb ik in-
tussen nog enig overleg kunnen voe-
ren met het Centraal Planbureau. Gis-
teren hebben wij het gehad over het 
verschil in realiteitsgehalte tussen het 
VVD-plan en het beleid zoals de Rege-
ring dat voorstaat. Hiermee bedoel ik 
natuurlijk niet het politieke realiteits-
geha l te -want dat is er bij het VVD-
plan niet - maar wel het realiteitsge-
halte van de analytische uitkomsten. 
Gisteren heeft de heer Van Aardenne 
gesteld, dat bij het plan van de Rege-
ring 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 macro-
economische verkenning voor 1980 
het jaar 1980 een conjunctureel neu-
traal 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. Metan-
dere woorden: de conjuncturele inhaal 
van 1976, te becijferen op 1,5%, is 
daarin niet begrepen. 

Verder is er dan natuurlijk een struc-
turele verlaging van de bezettings-
graad, bijvoorbeeld door de ontwikke-
lingen in de bouw. Met andere woor-
den: de normale bezettingsgraad zal 
lager zijn dan wij vroeger gewend wa-
ren. 

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 pro-
duktie meer groeien dan de capaciteit. 
Het lijkt mij evident, dat bij een zo sterk 
uiteenlopende ontwikkeling in 1980 
overbezetting van het produktie-appa-
raat 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 % min-
der 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 zó-
ver uitgaat boven de groei van de ca-
paciteit, waardoor nieuwe knelpunten 
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verwacht mogen worden, waardoor 
nieuwe inflatoire impulsen verwacht 
mogen worden, dan is het hoogst twi j-
felachtig of dit 'niet niks' van de heer 
Van Aardenne uiteindelijk toch niet he-
lemaal 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 mo-
del steunt. Daar zitten bovendien nog 
wat meer vooronderstellingen in, bij-
voorbeeld dat investeringssubsidies 
automatisch tot investeringen leiden, 
hetgeen men nog maar moet afwach-
ten. Die aanname berust niet op een 
historisch gegeven. Ik zou wel willen 
opmerken dat, als de Minister van Fi-
nanciën hiermee min of meer stelt 'Ei-
genlijk zijn die 25.000 minder werklozen 
van jullie negatief-conjunctuurwerklo-
zen' - zo zou je de overcapaciteit, die 
bezet wordt, kunnen vertalen - wij en-
kele jaren lang conjunctuur-werkloos-
heid hebben gekend, die daardoortot 
structuur-werkloosheid geworden is. 
Ik denk aan het artikel van prof. Ste-
vens in 'de Volkskrant' niet van 1975 
maar van 1974. Een omgekeerde be-
weging 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 wil len afmaken. 

Hij heeft mij gevraagd, of ik nog na-
der 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, schrif-
telijkzal informeren. 

De heer Peijnenburg is teruggeko-
men 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 in-
gewikkeld. Op zichzelf is die presenta-
tie geen andere dan die in andere ja-
ren, maar ik ben graag bereid om na-
der te bekijken of verduidelijking mo-
gelijk 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 pri-
oriteiten. Ik hoop dat ik het goed heb 
begrepen. 

Mijnheer de Voorzitter! De hoofdlijn 
die aan de voorjaarsnota ten grond-
slag ligt, is de hantering van het strin-
gente begrotingsbeleid: het zoveel 

mogelijk handhaven van een sluitende 
toetsing. Welnu, als in bepaalde situ-
aties ramingen blijken tegen te vallen, 
dan zal dit stringente begrotingsbeleid 
niet alleen via toevallige overschotten 
kunnen functioneren, maar ook tot ze-
kere 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 compen-
saties worden gespreid over het ge-
heel van de activiteiten. 

Wat het voor compensatie aange-
merkte bedrag van 304 min. gulden 
betreft, uit de onverbonden overloop, 
deel ik mede, dat het inderdaad het ge-
hele bedrag is dat, naar ons op dit mo-
ment bekend is, als onverbonden 
overloop kan worden aangemerkt. 
Meer dan dit is er niet, voor zover wij 
kunnen nagaan. 

Wat de doorwerking van de over-
schrijding van 1976 naar volgende ja-
ren betreft, wil ik, gezien de omvang 
van de problematiek en gezien de sa-
menhang met de 1%-operatie, er be-
grip voor vragen, dat niet direct volle-
dige compensaties zijn afgesproken. In 
de voorjaarsnota is nadrukkelijk het 
voornemen uitgesproken om de ont-
brekende compensaties in te vullen bij 
de verdere voorbereiding van de be-
groting 1977 en de meerjarenramin-
gen. De geachte afgevaardigde heeft 
gelijk wanneer hij zegt, dat in het kader 
van het stringente begrotingsbeleid de 
compensaties dienen te worden aan-
gewezen. Het is dan ook niet toevallig, 
dat de Kamer - 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 uit-
eenzetting te geven over de proble-
matiek inzake de defensie. Ik zal graag 
aan zijn verzoek voldoen. 

De heer Beumer is in zijn beschou-
wing in tweede termijn in het bijzon-
der ingegaan op de problematiek rond 
het financieringstekort, uitmondend in 
een verzoek om, gegeven de 5% die de 
Regering voor het jaar 1980 als doel-
stelling heeft geformuleerd, zoveel 
mogelijk hier beneden te blijven. Na-
tuurlijk, als het maar even kan zullen 
wi j 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 be-
toog vooral betrek op mijn opmerkin-
gen die ik nu zal maken over de door 
de heer Van der Mei c.s. ingediende 
motie. Als ik haar goed lees, consta-
teer ik, dat het betoog van de heer 

Beumer wonderwel aansluit bij de for-
muleringen 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 Ne-
derlandse economie. Dit financierings-
beeld - de verdeling tussen de collec-
tieve en de particuliere sector - is het 
meest verantwoorde beeld dat de Re-
gering 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 op-
merkingen in het blad Vrij Nederland 
getuigen daar ook van. Ik meen te mo-
gen zeggen dat de Regering heeft be-
wezen, juist nu - en dit debat is daar 
de uitloop van - , op basis van zich wi j-
zigende vooruitzichten bereid te zijn 
en in staat het beleid bij te stellen. Uit 
dien hoofde acht ik de motie overbo-
dig. 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 bijstel-
len - , kan dat natuurlijk in beide rich-
tingen. Er kunnen zich ook ineens gun-
stige 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 financierings-
tekort ernstige inflatoire risico's in 
zich bergt, wat zwaar aangezet. Giste-
ren heb ik uitdrukkelijk betoogd dat 
monetaire financiering als er ruimte is 
in de economie op zich zelf niet de in-
flatie 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 sa-
menstelling van de ondertekenaars 
dan door de inhoud ervan, laat de Re-
gering 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 bij-
sturing. Dat is de zin van deze motie, die 
wij graag benadrukt zien. 
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Minister Duisenberg: Het vereist eerst 
een tijdige onderkenning van veran-
derende vooruitzichten. En dan moeten 
ze zich nog wel voordoen. 

De heer Aantjes (ARP): Als de Minister 
van Financiën constateert dat de sa-
menstelling van de ondertekenaars 
niet oninteressant is, heeft hij daar ge-
lijk in. 

Minister Duisenberg: De heer Dolman 
is teruggekomen op zijn in eerste in-
stantie gehouden betoog over de rela-
tie tussen de omvang van het financie-
ringstekort en het overschot op de lo-
pende rekening van de betalingsba-
lans. Ik meen althans dat ik de relatie 
zo mag leggen. Hij heeft mij verweten 
dat ik niet heb gereageerd opzijn betoog 
aangaande het gelijktijdig verminde-
ren van het saldo op de lopende reke-
ning van de betalingsbalans en de ka-
pitaalrekening. Ik heb het aldus geïn-
terpreteerd. Vermindering van het sal-
do van de lopende rekening zal moe-
ten voortvloeien dan wel kunnen 
voortvloeien uit vergroting van het te-
kort. Dat zal wat zijn monetaire wer-
king betreft neutraal zijn, als de ver-
groting van dat tekort gepaard gaat 
met een gelijktijdige vermindering van 
de kapitaalexport. Ik geloof niet dat het 
geheel juist is, dat ik aan dat betoog 
geheel voorbij ben gegaan. Ik heb er 
gisteren immers op gewezen dat de 
omvang van het tekort in 1980 isafge-
stemd op het interne evenwicht in dat 
jaar, dus op langere termijn. Ik kom op 
de kortere termijn straks terug. In dat 
jaar zou een verdere vergroting van 
het tekort, die zou leiden tot een ver-
mindering van het saldo, op basis van 
de vooruitzichten zoals wij die nu ken-
nen, slechts een doorbreking van dat 
interne evenwicht inhouden. Ik geef 
toe dat de samenhangen hier buiten-
gewoon gecompliceerd zijn. Graag ga 
ik dan ook in op het verzoek van de 
heer Dolman om op de dwarsverban-
den, zoals hij ze noemde, uitvoerig na-
derterug te komen in de miljoenenno-
ta. 

Wat de korte termijn betreft heeft hij 
gezegd: Ik bedoel het eigenlijk niet 
voor later, maar het gaat om nu; er is 
nu ruimte. Voor nu meen ik dat met 
name de financieringsomstandighe-
den voor de korte termijn een hoe lan-
ger hoe knellender randvoorwaarde 
voor het beleid bezig zijn te worden. 
Hij voegde daaraan dan toe: als er dan 
toch beleidsopties zijn en de Regering 
zou, bij voorbeeld, in het kader van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid overwe-
gen - het is nog slechts een overwe-
ging - de verhoging van de b.t.w. uit te 
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stellen, dan zou het hem veel liever 
zijn als gedacht werd aan de ontwikke-
ling in de bouw. Daarop zeg ik op dit 
ogenblik alleen maar dat de Regering 
van die opmerking goede nota heeft 
genomen. 

Over de verdeling tussen de particu-
liere en collectieve sector van het jaar-
lijks accres heeft de heer Dolman ver-
der gezegd dat hij akkoord gaat met 
een gemiddelde norm over vier jaar 
van 1 % . Ik ben hem dankbaar voor die 
constatering. Hij heeft er echter op ge-
wezen dat na het aanvullende pro-
gram de drukstijging gemiddeld lager 
is. Nu bepleit hij niet dat helemaal op 
te vullen, maar dat zou je toch voor 
een deel kunnen overwegen. 

Hierbij wil ik deze kanttekening ma-
ken. Dat die drukstijging lager is, is in 
overwegende mate te danken aan het 
aanvullende beleid. De 'inverdien'-ef-
fecten die daaruit voortvloeien veroor-
zaken een belangrijk deel daarvan. 
Daarbij komt echter dat de aard van 
het aanvullende beleid wel tot een ver-
tekening van de macro-drukcijfers 
leidt. Wij zijn altijd gewend geweest 
om, als het ging om stijging van col-
lectieve lasten, dat ook te beschouwen 
als een aanslag die werd gepleegd op 
het gezinsinkomen. Na aftrek van ook 
de prijsstijging bleef dan de reële inko-
mensverbetering over. 

Ik meen nu, aangezien het aanvul-
lende beleid in zo sterke mate gericht 
is op het gestuurd uitlokken van de in-
vesteringen, te zamen met loonkosten-
subsidies, dat je erop bedacht moet 
zijn nu niet automatisch het macro-
drukcijfer ook te beschouwen als indi-
cator voor het cijfer dat zo relevant is 
voor de individuele gezinnen. 

Aangezien het een gemiddelde is, 
zal , naar mijn verwachting, in 1977 de 
feitelijke lastenstijging niet ver van de 
1 % , waarvan wij allemaal uitgaan, ver-
wijderd zijn. Wat dat betreft is zowel 
dat beleid als de opmerking van de 
heer Dolman een schot in de roos (in 
de vuist). 

De heer Drees heeft behalve een 
boeiend betoog ook enkele meer aan 
mij gerichte specifieke vragen gesteld, 
vooral gericht op het verkrijgen van 
meer informatie. Zo wilde hij, bij voor-
beeld graag in september a.s., dat of 
de heer Boersma öf ik een hoofdstuk 
met tabellen over de marginale druk 
zouden publiceren, analoog aan wat 
de vorige week in een artikel in de ESB 
is verschenen. 

Natuurlijk zijn wij altijd bereid zo 
veel mogelijk relevante informatie aan 
de Kamer te verstrekken. Ik kan - dit 
zeg ik mede namens de heer Boersma 
met wie ik, zoals men weet, probeer 
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een brugfunctie uit te oefenen - n i e t 
bekijken of het mogelijk zal zijn in sep-
tember al die informatie te verschaf-
fen. Wij zullen er echter graag naar kij-
ken. Datzelfde geldt ook voor de cijfers 
die hij gevraagd heeft over de netto-
verhoudingen voor bepaalde beroeps-
categorieën. 

De heren Verbrugh en Honig van 
den Bossche zijn teruggekomen op 
mijn opmerkingen van gisteren over 
de financiering van het tekort met mo-
netaire 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 opge-
nomen door banken inderdaad een 
geld scheppende functie ve rvu l t - ik 
ben geen moment geneigd, dat te ont-
kennen - , bij De Nederlandsche Bank 
terecht komt. Het kan daar niet gratis bij 
ondergebracht worden. De Nederland-
sche Bank heeft haar eigen verantwoor-
delijkheid om te bepalen tegen welke 
voorwaarden dat kan. De eigen verant-
woordelijkheid van de president van de 
Nederlandsche Bank is buiten kijf. Nog-
maals, de overheid ziet langs deze weg 
- dat is vaak met de president van De 
Nederlandsche Bank besproken - wel 
hoe zij het tekort moet financieren zon-
der 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 schatkistpa-
pier, dat op het ogenblik wordt gefi-
nancierd? Is dat in de 6 mld.? 

Minister Duisenberg: De heer Honig 
van den Bossche weet heel wel, mijn-
heer de Voorzitter, dat het onverstan-
dig zou zijn om als je eenmaal een be-
paald financieringstekort hebt, te vo-
ren te gaan schatten, welk deel daar-
van 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 Ver-
brugh is teruggekomen op zijn motie 
inzake de wisselkoers. Ik vind dat een 
beetje jammer omdat ik vind dat je als 
bewindsman èn als volksvertegen-
woordiger 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 heb-
ben na mijn antwoord van gisteren ge-
constateerd dat het in feite niet nodig 
is. 
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De heer Verbrugh (GPV): Neen, neen .. 

De heer Van Dis (SGP): Dat is de con-
clusie niet! 

De heer Verbrugh (GPV): Het ging om 
opmerkingen van dr. Oort die ik in een 
uittreksel had gelezen. Later heb ik een 
groter stuk van zijn verhaal gelezen en 
dat kwam overeen met wat u zei. Ik 
heb verder gevraagd hoe het precies 
zit, dat terwijl onze munt zich reeds on-
der in de buik van de slang bevindt, zo-
als dat in het jargon heet, anderen ver-
klaren dat de munt best wat lager kan zijn 
tegenover de mark en de kroon. Het is 
heel plezierig als de Minister dan zegt, 
dat hij een dermate anti-inflatoir beleid 
wil voeren dat devaluatie echt niet no-
dig is. Toch zijn er wel degelijk mensen 
in den lande die menen, dat wij best 
eens tot devaluatie konden overgaan. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik er niet meer woor-
den aan vuil maken dan ik gisteren al 
heb gedaan. Ik heb toen al gezegd, dat 
ik met de strekking van de motie geen 
moeite heb. 

De heer Van Dis is ook ingegaan op 
het structurele begrotingstekort en 
heeft dit doen uitmonden in een motie, 
voorkomende op stuk nr. 19. Enerzijds 
wordt daarin gesteld dat het beleid 
van de Regering ondersteuning be-
hoeft en anderzijds wordt de Regering 
uitgenodigd om bij de uitwerking van 
de voorgenomen beleidsombuigingen 
ernstig te streven, het structurele be-
grotingstekort in 1980 niet groter te 
doen zijn dan 4% van het nationaal in-
komen. 

Ik zou eigenlijk een vraag aan de 
heer Van Dis moeten stellen, omdat hij 
- en dat misverstand doet zich mis-
schien bij meer leden van deze Kamer 
voor - uit het oog verliest dat er twee 
zaken zijn, namelijk hetfinancierings-
tekort dat in de stukken voorkomt, die 
5%, en het tekort van het rijk. Die 5% 
betreft het totale tekort van rijk en la-
gere overheden te zamen. Het aandeel 
van het rijk is daarin iets minder dan 
4%. Als de heer Van Dis dat beoogt, is 
zijn motie niet meer maar ook niet 
minder dan een bevestiging van de be-
leidsvoornemens van de Regering. In-
dien het misverstand is, dat het totale 
financieringstekort 4% in plaats van 
5% moet zijn, is de uitspraak bepaald 
strijdig met de beleidsvoornemens 
van de Regering, als neergelegd in de 
stukken. 

De heer Van Dis heeft ook nog ge-
vraagd, wat er zal gebeuren om het 
ondernemingsklimaat in Nederland te 
verbeteren. Ik neem aan, dat collega 
Lubbers dit weerbericht voor zijn reke-
ning zal nemen. 

Ik kom thans tot het betoog van de 
heer Jansen, een betoog overigens 
waarvan ik niet veel zal zeggen. Hij 
heeft zich hoofdzakelijk tot mijn colle-
ga van Economische Zaken gewend. Ik 
wil een enkele opmerking maken over 
de door hem ingediende motie (stuk 
nr. 22). Hierin komt hij terug op de dis-
cussie, die wij gisteren hadden over 
het structureel maken van de tijdelijke 
lastenverlichtingen in de loon- en in-
komstenbelasting. Inhoudelijk is de 
Regering van oordeel, dat het beleid 
op het terrein van de lastenverlichtin-
gen zoals wij dat hebben voorgelegd, 
dient om het draagvlak voor de collec-
tieve voorzieningen versterking te la-
ten ondergaan. Uit dien hoofde is de 
uitnodiging, die in de motie aan de Re-
gering wordt gericht, daarmede strij-
dig. Ik vind het wat jammer dat hij 
heeft gezegd, dat het onderdeel van de 
regeringsvoorstellen over het verlen-
gen van de verlichting van de loon- en 
inkomstenbelasting voor de leden van 
de PPR niet aanvaardbaar is. Dat zij 
dan zo. Ik zeg toe - ik heb evenwel niet 
veel hoop - dat ik nog eens na zal doen 
gaan, of het technisch uitvoerbaar is, 
om dan de leden van de PPR van die 
verlichting uit te sluiten. 

De heer Jansen (PPR): Als dat de Mi-
nister van Financiën lukt, dan zeg ik 
hem toe, dat wij die gelden zullen stor-
ten in een fonds, dat wi j dan zullen ge-
bruiken voor een uitermate gerichte 
loonkostensubsidie. 

Minister Duisenberg: Ik vind hierin een 
aansporing om het te bekijken. 

Minister Lubbers: Als u nu genoeg le-
den krijgt, dan kan het toch nog 70-30 
worden! 

Minister Duisenberg: Mijnheer de 
Voorzitter! Tot slot kom ik bij het be-
toog van de heer Nypels. Hij heeft tot 
mijn genoegen geconstateerd, dat zijn 
fractie noch het verschijnsel economi-
sche groei, noch de beleidsvoorne-
mens van de Regering ter zake afwijst. 
Hij spreekt toch enige twijfel uit over 
die 33M%. Hij noemt dan een aantal 
factoren - ik denk aan de arbeidstijd-
verkorting - t e n aanzien waarvan ik wil 
opmerken, dat daarmede ook bij de 
prognoses rekening is gehouden. Het 
zal in dezelfde mate plaatsvinden als in 
de afgelopen jaren. Wat dat betreft, is 
het wel verwerkt. Als het wordt ver-
sterkt, dan krijgt de heer Nypels voor 
wat de motie betreft, meer grond on-
der de voeten. Dan wordt zijn betoog 
actueler. 

De heer Nypels (D'66): De bedoeling is 
juist, dat het in het beleid wordt opge-
nomen om dit versterkt toe te passen. 

Minister Duisenberg: Ja, dat begrijp ik. 

Maar is een trendmatig beleid, dat niet 
ieder ogenblik moet worden bijge-
steld. Afhankelijk van de omstandighe-
den en de conjunctuur kan het er in de 
praktijk best wat omheen schomme-
len, 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 aarze-
len dat inderdaad te doen. Als hij er 
dan aan koppelt dat in een dergelijk 
geval de verdeling - collectief-particu-
lier - bijna mechanisch in dezelfde ma-
te zal moeten worden teruggebogen -
dan volg ik de heer Nypels wel intellec-
tueel, maar niet beleidsmatig. Dat lijkt 
mij een te rigide koppeling te zijn. Ik 
ben van oordeel, dat als de omstandig-
heden in de Nederlandse economie 
zich wijzigen, zodat men van een an-
der groeicijfer uit moet gaan op mid-
dellange termijn - er een nieuwe afwe-
ging 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 dui-
delijk 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 om de verdeling 
van die dan vast te stellen trendmatige 
groei volstrekt gelijk te laten aan dat-
gene wat wij vandaag bepalen. Mis-
schien 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 ver-
band bepaald tekort doet aan de be-
leidsvoornemens en vooral ook de be-
leidsinzichten van de Regering op dit 
punt meen ik, aannemende dat dit ver-
band zo mechanisch is als daar wordt 
gesteld, dat ik de Kamer om dié reden 
aanvaarding van die motie moet ont-
raden. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik kom allereerst bij de heer Van 
Aardenne, die mij niets heeft ge-
vraagd, waarvoor mijn dank. Vervol-
gens kom ik bij de heer Rietkerk, die 
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geconstateerd heeft dat er een duide-
lijk politiek verschil in benadering is 
tussen de inkomenspolitiek van de Re-
gering 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 wi l 
meenemen. Het betreft de kwestie van 
de kinderaftrek voor 1977 in samen-
hang 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 om 
daarop op dit t i jdst ip 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 - ge-
zegd dat zij sprekende namens de 
christen-democratische fracties het ka-
binet 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 be-
langwekkende opmerkingen gemaakt, 
allereerst over de kwestie van de se-
lectieve behoeften, ook wel genoemd 
het equivalentiebeginsel in het bijzon-
der in de werknemersverzekeringen. 
Zij heeft gezegd: rekening houden met 
relatieve behoeften en solidariteitsele-
menten is akkoord, als het gaat om de 
volksverzekeringen, maar bij werkne-
mersverzekeringen geldt het equiva-
lentiebeginsel. Wat het streven naar 
een loondervingsverzekering betreft 
als volksverzekering zullen er dan 
geen problemen bestaan tussen haar 
en mi j . 

De heer Drees heeft ook enkele op-
merkingen over dit punt gemaakt en 
hij heeft gesproken over heillozeca-
suïstiek. Ik wi l op dit punt daarom nog 
even nader ingaan. Ik onderschrijf -
mevrouw Van Leeuwen heeft daarin 
gelijk - dat in de sociale verzekering 
voor werknemers dat equivalentiebe-
ginsel het uitgangspunt is. Ik voeg 
hieraan direct toe dat tot nu toe nooit 
een honderd-procent-equivalentiebe-
ginsel is gerealiseerd. Ik wi l 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 

en in de WWV. Ik denk hierbij ook aan 
de minimum vloeren in de sociale ver-
zekeringen, ook in werknemersverze-
keringen. Ook komt het wel voordat 
voor bepaalde loonelementen wel pre-
mie moet worden betaald, maar dat 
daarover geen uitkering, bij voorbeeld 
een WW-uitkering, wordt verstrekt. 
Verder geven ook de invoering van de 
min imum daglonen en de verhoging 
van de WAO-uitkering van 80% tot 
1 00%, indien iemand hulpbehoevend 
is, aan dat men de grote lijnen moet 
blijven zien, terwijl best op onderdelen 
afwijkingen mogelijk zijn. Het gaat im-
mers, zoals ik gisteren ook heb be-
toogd, om sociale verzekeringen en 
niet om privaatrechtelijke verzekerin-
gen. 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 door-
trekken in de werknemersverzekerin-
gen. 

Ik geloof dan ook dat het niet terecht 
is, dat de heer Drees in het desbetref-
fende gedeelte van zijn betoog tot de 
uitspraak kwam, dat er sprake zou zijn 
van een revolutionaire omwentel ing 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 om te kij-
ken naar het arbeidsongeschiktheids-
criterium, naar de voorzieningen en 
naar de klasse-indeling. Voor wat het 
arbeidsongeschiktheidscriterium be-
treft, zou ik wil len verwijzen naar pag. 
50 van de gestencilde bijlage. Aldaar 
wordt gesteld dat een onderzoek zal 
worden ingesteld naar de herziening 
van het arbeidsongeschiktheidscriteri-
um. De mogelijke beperkende uitkom-
sten 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 be-
trekking hebbende PM-posten. Aange-
geven is wat dat zou kunnen beteke-
nen, maar zeer tentatief: 100 min. tot 
500 min. Een van die posten noemde 
ik zoeven. Wij hebben dat niet wil len 
invullen, omdat het een vorm van 
exactheid zou hebben moeten opleve-
ren die wij er zeker nu nog niet aan 
kunnen geven. 

De voorzieningen zullen per 1 okto-
ber aanstaande niet meer in de WAO 
voorkomen, maar uitsluitend in de 
AAW. 

Vervolgens wi l ik iets over de klas-
se-indeling zeggen. Ik neem aan dat 
mevrouw Van Leeuwen bedoelt het 
min imum percentage arbeidsonge-
schiktheid, 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 neer-
komt 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 verde-
re bestudering te betrekken. Ik zeg 
graag toe dat wi j dat zullen doen. Ik 
wijs erop dat in ieder geval de neiging 
zal kunnen opkomen, een aantal be-
trokkenen die van 15% tot 25% arbeids-
ongeschikt zijn dan maar in te delen 
in de klasse van 25% tot 35%. Als wi j 
dan kijken naar de besparingen, waar-
op 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 ge-
daan, dat we bij de uitwerking zullen 
proberen rekening te houden - ik be-
doel 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 me-
vrouw Van Leeuwen bij voorbaat toe 
haar suggestie inzake 25% te honore-
ren 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 daar-
over praat. Is het wel reëel om sugges-
ties van andere zijde niet te beant-
woorden en wanneer ze van de zijde 
van mevrouw Van Leeuwen komen te 
zeggen: Ja, daar gaan wij op in ! ? 

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 ho-
ren doen, hoezeer mij dat ook spijt. Het 
is mij ontgaan. Ik heb gereageerd op 
wat in dit debat naar voren is geko-
men. In algemene zin heb ik gisteren 
een aantal bezwaren naar voren ge-
bracht. Ik heb gezegd, dat wi j 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 aanlei-
ding 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 'passen-
de arbeid' gaat, tenzij mij dat goed uit-
komt, 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 be-
oordelingzegt. 

Minister Boersma: Neen, ik ontken, 
dat ik dat zal moeten doen. Ik heb gis-
teren al gezegd, dat ik niet verder kom 
- ik zal het ook zakelijk doen - dan een 
zeer globale beoordeling van de in-
houd van het rapport. Het rapport is 
hier niet aan de orde. Er komt nog wel 
eens een gelegenheid om het uitvoeri-
ger te bespreken. Wij maken ook wel 
eens mee, dat wi j dingen tegelijkertijd 
moeten bestuderen. Ik heb al gezegd, 
hoe wi j in het algemeen tegenover bij-
dragen aan problemen staan. Het 
verwijt van de heer Rietkerk vind ik be-
paald 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 maatrege-
len stuk voor stuk moeten behandelen. 
Hij zou eens met de kinderbijslag moe-
ten beginnen. Hij moet daarvan eens 
aantonen, dat onze voorstellen daar-
omtrent 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 mijn-
heer Dolman en juffrouw Van Leeu-
wen 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 al-
leen maar om de gewone mensen. 

Minister Boersma: U sprak over de 
laagstbetaalden, dat hebt u hier letter-
lijk gezegd. 

De heer Meis (CPN): Zijn die WAO-ers 
dan de hoogstbetaalden, die 5% om-
laag moeten plus nog een aantal krui-
meltjes uit hun inkomsten derven? Zijn 
dat dan de hoogstbetaalden? 

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 midden-
inkomens. Ik hoor hier echter nie-
mand 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 even-
min heeft aangetoond. Hij had ons ge-
hele rapport daarvoor moeten analy-
seren. Als je kijkt naar de kinderbijslag, 
zul je zien, dat hij ongelijk heeft. 

De heer Meis (CPN): Durft u te bewe-
ren, dat de voorstellen, die er nu lig-
gen, 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 arbei-
ders en beambten, of de rijken? 

Minister Boersma: U hebt gezegd, dat 
de Regering een frontale aanval lan-
ceerde op de positie van de laagstbe-
taalden, maar in onze voorstellen zijn 
alle inkomenscategorieën aan de orde, 
niet in de eerste plaats de laagstbetaal-
den. 

De heer Meis (CPN): Nee, er is, zoals u 
of de Minister-President dat zo netjes 
noemt, een 'overheveling naar het be-
drijfsleven' aan de orde. Hij heeft in dit 
verband gesproken van 'scharnier-
functie'. 

Minister Boersma: Nu bent u veel te 
objectief. Nu spreekt u over het be-
drijfsleven, terwijl u zojuist over con-
cerns sprak. U moet nu niet overdrij-
ven, 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 Voor-
zitter! 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 recht-
spraak staan los en zelfstandig; zij zijn 
autonoom; daarop heb ik gelukkig 
geen invloed. Wat de rechter uit-
spreekt, is echter wel voor het beleid 
van betekenis. Ik heb gisteren gezegd 

tot welke bevindingen wi j zijn geko-
men. Dat is, staande de jurisprudentie, 
wat wij nu willen doen vanwege het 
feit, dat dit het geval is, om niet als zo-
danig in ons beleid iets te veranderen, 
maar om daarvoor de mogelijkheid 
van vergoeding van verhuiskosten te 
verruimen. 

De heer Meis (CPN): Dat ben ik hele-
maal met u eens. Dat heb ik ook ge-
zegd. Ik heb mij niet verzet tegen vrij-
will ige verhuizing, maar tegen ver-
plichte verhuizing. Als de rechter uit-
spreekt, dat men verplicht moet ver-
huizen en u wilt naar een betere ver-
huiskostenregeling toe, dan is dat ak-
koord. 

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 ge-
zeg 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 bijzon-
der 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-kin-
derbijslag in combinatie. Daarvoor is 
ook nog nadere studie nodig. Wij heb-
ben daarvoor een bedrag van f 1 mld. 
ingevuld als een zeer reële voorlopige 
schatting. Uiteindelijk zal echter moe-
ten blijken, of dat bedrag er ook uit zal 
kunnen komen. In een aantal bedragen 
zitten echter duidelijk onzekerheden. 

Een studie als zodanig door het Cen-
traal Planbureau over de inkomensge-
gevens, waarover de heer Van Dis 
sprak is niet ondernomen. Wij willen 
proberen om via het Centraal Bureau 
voor de Statistiek met name zo goed 
mogelijke inzichten in algemene zin te 
krijgen. Natuurlijk zijn wij ook al bezig 
- wi j zijn ook bezig geweest; wij moe-
ten wat meer inzicht hebben in de se-
cundaire 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 wi l hierbij aansluiten bij 
het vierde uitgangspunt dat de Minis-
ter in de eerste termijn heeft genoemd, 
namelijk dat dit ook op een aanvaard-
bare 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 ver-
antwoorde beslissing kan nemen. 

Minister Boersma: Er wordt nog verder 
gecijferd ook in samenhang met het 
totale loon- en arbeidsvoorwaarden-
beleid in de toekomst. Er zal hier en 
daar wat meer klaarheid moeten ko-
men vanwege de secundaire effecten. 
Ik noem de belastingeffecten en die 
van de premiedruk. Als daarna bepaal-
de gegevens die daaromtrent verder 
verkrijgbaar zijn een tegenvallend 
beeld opleveren, zullen wij naast fase-
ring ook compensatiemiddelen hante-
ren 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 jeugd-
loon is. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Van Leeuwen heeft gevraagd of er van 
het kostwinnerscriterium nog een na-
dere uitwerking mogelijk is en of nade-
re modaliteiten zouden kunnen wor-
den 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 Ver-
brugh hebben gesproken over de kin-
derbijslag. Ik hoop dat ik goed heb be-
grepen dat de heer Drees en het kabi-
net op dit punt niet ver uit elkaar lig-
gen. Naar mijn mening gaat hij ermee 
akkoord dat er aan een fiscale kinder-
aftrek geen behoefte meer bestaat, in-
dien de kosten van het onderhoud en 
de opvoeding in voldoende mate ver-
golden worden. Vervolgens wierp hij 
de vraag op hoe dat criterium in vol-
doende mate moet worden gerela-
teerd aan het inkomen en welk inko-
mensbegrip dat dan zou moeten zijn. 
De studie gaat daar ook nog over en ik 
zal daarop niet vooruitlopen. 

De heer Verbrugh heeft nog gespro-
ken over de ombuiging van de kinder-
bijslag van een horizontale inkomens-
verdeling naar een meer verticale. De 
huidige kinderbijslagregeling steunt 
inderdaad op de gezinswelvaartsthe-
orie; de kinderbijslagen vergoeden 

slechts een gedeelte van de kosten van 
het kind. Zonder die kinderbijslagvoor-
zieningen zou bij een gelijkblijvend in-
komen het welvaartspeil van een gezin 
naarmate het aantal kinderen toe-
neemt steeds lager worden. Daarom is 
in de kinderbijslag een progressie aan-
gebracht. In feite zijn de overdrachten 
uit hoofde van de kinderbijslag hori-
zontaal, dat wil zeggen van gezinnen 
zonder of met weinig kinderen naar 
qezinnen met veel kinderen. Welis-
waar zullen in het nieuwe stelsel dat 
wij voorstellen de kinderbijslagen va-
riëren, maar dat neemt niet weg dat 
één van de uitgangspunten van het 
nieuwe stelsel zal zijn dat bij de kinder-
bijslagen ook rekening zal worden ge-
houden met de gezinsgrootte. De aan-
dacht wordt wel steeds gecentreerd op 
het inkomen, maar er staat ook heel 
duidelijk bij dat het gaat om de gezins-
grootte die dus niet wordt verwaar-
loosd. Dat betekent dat bij elk gelijk ba-
sisinkomen de kinderbijslag vooreen 
gezin in principe afhankelijk kan zijn 
van het aantal kinderen. Het spreekt 
vanzelf dat bij die studie die daaronv 
trent moet worden verricht alle meri-
tes 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 gememo-
reerd die men in zijn gedachtengang 
planmatig of stelselmatig - ik zou zeg-
gen bij voorkeur in een breed centraal 
contract, centraal akkoord of meerjari-
ge afspraken - zou kunnen verminde-
ren, bij voorbeeld met een kwartier per 
week. Dat lijkt mij wel wat weinig, 
maar men zou er ook een andere tijds-
duur voor kunnen invullen. 

De heer Nypels (D'66): Zoiets moet ge-
leidelijk 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 reke-
ning met automatische verlaging van 
de arbeidstijd, door bijvoorbeeld ver-
lenging van vakanties of vervroeging 
van de pensioengerechtigde leeftijd en 
het naderen van de voltooiing van de 
40-urige werkweek. Daarin was al re-
kening 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 even-
tueel beschikbare ruimte - voor zover 
er nog geen rekening mee is gehou-
den - moeten worden ondergebracht. 

Het kost hoe dan ook geld. Het is een 
punt van betekenis, zeker met de voor-
uitzichten ten aanzien van de werk-
loosheid die wij kennen. 

In het Fries Dagblad las ik een dezer 
dagen over een gebruik bij een bepaal-
de 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 alle-
maal 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 Rege-
ring wil jongeren uiteraard zelf de keus 
laten of zij thuis willen blijven wonen 
of niet. Niettemin acht zij het aan-
vaardbaar 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 om iets merkwaar-
digs. 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 zeg-
gen dat wij erop willen studeren. Afge-
zien daarvan zou ik hem toch willen 
ontraden, maar ik vestig even de aan-
dachtop dat punt. 

De heer Drees (DS'70): Opblz .56van 
de nota staat een gedetailleerde tabel 
waarin wordt aangegeven hoe het 
voor de verschillende inkomens uit-
werkt. Voor lagere ambtenaren is het 
een geweldige verlaging. Van onge-
veer 90% vroeger gaan zij naar onge-
veer 75%. Voor de hogere ambtenaren 
is de verlaging veel geringer. Het is 
een volkomen uitgewerkte tabel met 
bruto en netto bedragen. Als de Rege-
ring dat nog geen uitgewerkte gedach-
tengang vindt... De rest van de nota is 
veel vager. 

Minister Den Uyl: Het was niet als 
voorstel bedoeld. 

Minister Boersma: In de brief is duide-
lijk gesteld dat wij erop willen stude-
r?n Zo is het ook aan het georgani-
seerd overleg meegedeeld en voorge-
legd. 
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Ik kom dan tot motie nummer 12. 
Daar staat in dat de kinderaftrek niet 
behoort tot de sociale voorzieningen. 
Ik wi l daar niet over twisten. Wij heb-
ben een meer methodische indeling 
gemaakt, om het werk ook interdepar-
tementaal wat gemakkelijker te kun-
nen verdelen. Op zich zelfheeft hij na-
tuurlijk wel gelijk, als hij zeer taalkun-
dig en ook inhoudelijk gaat analyse-
ren, 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 vol-
komen 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 hu-
welijkse 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 wi j gisteren nogal 
wat aandacht besteed. Ik heb daaraan 
niets toe te voegen. Ik heb gemoti-
veerd 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 gis-
teren een voorbeeld gegeven en dat 
wordt dan zo vertaald, dat er een voor-
stel was ten aanzien van de AAW. Ik 
heb niet toegegeven aan het verlan-
gen 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 nieuwsgie-
righeid die ik gisteren heb getoond 
voor denkbare beleidsalternatieven 
die door de Regering ter zijde zijn ge-
legd - en daarvoor kunnen heel goede 
redenen bestaan - te bevredigen? 

Minister Boersma: Ik heb daarover gis-
teren heel duidelijk gesproken. Ik wil in 
een bepaalde zaak best wel eens van 

standpunt veranderen, maar meestal 
doe ik dat niet zo snel. 

De heer Koekoek (BP): Eenmaal inde 
vier jaar! 

De heer Drees (DS'70): Ik heb geant-
woord 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 kun-
nen rapporteren. Bij zo'n enkele publi-
katie af en toe blijkt niet dat dat hinder-
lijk werkt. Wij hebben het in 1971 ge-
daan en er is nooit gebleken dat die 
ambtenaren later daardoor moeilijkhe-
den 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 wi l erop 
wijzen, dat het kabinet zelfs menings-
verschillen binnen het kabinet naar 
buiten laat blijken. Waarom dan niet 
meningsverschillen tussen ministers 
en ambtenaren? 

Minister Den Uyl: Ik wi l de heer Drees 
toch even attenderen op het feit dat 
het verzoek in 1971 stukken betrof die 
waren opgesteld op verzoek van de in-
formateur ten behoeve van de kabi-
netsformatie. 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 stuk-
ken 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 infor-
mateur of een formateur, die te zijner 
t i jd door de Koningin zou worden aan-
gewezen. 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 blan-
co karakter van een bijdrage aan de 
formateur. Zoals de heer Boersma al 
heeft uiteengezet, is er echter een we-
zenlijk 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 Minis-
ter-President. Hij zei: Het zijn stukken 
die hebben geleid tot de kabinetsfor-

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

Minister Boersma: Ja, dat is waar! 
Mijnheer de Voorzitter! Men kent niet-
temin mijn opvatting en ik wacht met 
een gerust hart de uitslag van de stem-
ming af en dan zal ik op een nader 
door mij te bepalen tijdstip .... enzo-
voort. 

Ten slotte nog een motie van de 
heer Jansen. Daar staat in, dat er een 
scherp inkomensbeleid nodig is, ge-
richt op vermindering van ongelijk-
heid, en dit in samenhang met de hui-
dige situatie. Ik zou daarvan willen 
zeggen, dat ik dat altijd nodig vind, 
niet alleen in deze periode en de ko-
mende, in algemene zin vind ik dit no-
dig. Daarvoor is het instrumentarium 
niet toereikend. Dat is zo. Dat consta-
teer ik mèt de heer Jansen. Daaraan 
wordt wel gewerkt. In de motie staat 
ook dat het instrumentarium met 
voortvarendheid moet worden ontwik-
keld. Zoals gezegd en zoals ook blijkt 
uit de Interimnota inkomensbeleid, 
zijn wi j ermee bezig gegaan, niet al-
leen in verschillende studies, maar ook 
met maatregelen. Er zijn wetsontwer-
pen gereed gekomen. Er zijn wetsont-
werpen in een eindstadium. Ik denk 
hier aan de kwestie van de openbaar-
heid van functie-inkomens. Ik denk aan 
de raamwet inkomensvorming. Van-
daag is al gezegd, dat er wordt ge-
werkt - het zal wat langer duren, om-
dat het een ingewikkelde zaak is - aan 
een loondervingswet. Het wets-
ontwerp VAD is zojuist bij de Kamer in-
gediend. 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 zo-
danig niet direct nodig is. Ik vind ook 
eigenlijk deze motie overbodig. 

Ik kom nu aan het punt, waaraan 
met name maar niet alleen mevrouw 
Van Leeuwen veel aandacht heeft be-
steed, 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 kindervoorzie-
ningen, 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 arbeidsvoor-
waarden beleid. 

2. Wij willen streven naar gelijke be-
handeling van werknemers en zelf-
standigen. Dit zou op zichzelf een be-
langrijke vooruitgang zijn. 

3. Wij streven naar flexibiliteit, mo-
gelijkheden tot differentiatie, niet al-
leen naar inkomen maar ook naar leef-
tijd der kinderen en naar het aantal kin-
deren per gezin. 
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4. Het moet passen in de 1 %-opera-

tie en er moeten maatschappelijk ge-
zien ook reële besparingen uit voort-
vloeien. 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 admi-
nistratie-technisch eenvoudig uitvoer-
baar zijn. Dit is ook een belangrijk 
punt. 

Welnu, aan de hand van die uit-
gangspunten zijn een reeks mogelijk-
heden onder de loep genomen, bij-
voorbeeld bevriezing van kinderbijsla-
gen vanaf het tweede kind en/of af-
schaffing van kinderbijslag voor het 
eerste kind. Die mogelijkheden - ze 
zijn in de discussie aan de orde ge-
weest - komen naar mijn stellige over-
tuiging in strijd met de zoeven ge-
noemde uitgangspunten, allereerst 
omdat deze maatregelen het zwaarst 
drukken op de laagste inkomens. Ver-
der moet worden gevreesd dat, wan-
neer je het toch zou doen, zulks kan lei-
den tot loonaanspraken. Die komen 
dan ook ten gunste van mensen zon-
der kinderen, waardoor de kosten de 
besparingen mogelijkerwijze zullen 
overtreffen. 

De Regering is tot de conclusie ge-
komen dat het door haar nu globaal 
voorgestelde systeem het beste aan 
die vijf door mij genoemde uitgangs-
punten tegemoetkomt. Het is een zo 
flexibel systeem dat allerlei sugges-
ties, die uit de Kamer naar voren zijn 
gekomen en in de toekomst mogelij-
kerwijze nog naar voren zullen komen 
binnen dat systeem kunnen worden 
geëvalueerd. Bij de nadere uitwerking 
van ons thans op tafel liggende globa-
le voorstel zal dan ook serieus reke-
ning worden gehouden met de ver-
schillende suggesties. Ik denk hierbij 
in het bijzonder aan de vijf overwegin-
gen die mevrouw Van Leeuwen aan de 
herstructurering van de kindervoorzie-
ning ten grondslag legt. Ik heb in eer-
ste termijn al gezegd, dat ik met deze 
overwegingen in het algemeen geen 
moeite heb. 

Ook zal in de studies, zoals aange-
kondigd, worden gestreefd naar - op 
zich zelf ook een zeer wenselijke zaak -
een zo goed mogelijke aansluiting op 
het voorgenomen systeem van studie-
financiering. 

In de stukken hebben wi j over twee 
fasen gesproken. Achteraf is het be-
grijpelijk, dat dit enige verwarring 
heeft gewekt, want beide fasen - hoe-
wel zij te onderscheiden zijn - vallen, 
althans in de ti jd, samen op de datum 
van 1 januari. Dan zullen de gehele 
huidige kinderbijslag en -aftrek wor-
den afgeschaft. In plaats daarvan komt 
er dan een belastingvrije, voor alle in-
komens gelijke kinderbijslag per kind, 
zodanig, dat tot aan het modale inko-
men geen reëel inkomensverlies ont-
staat. Integendeel, inkomens beneden 
deze grens (24.000 a 25.000 gulden) 
zullen er nog enigszins op vooruit 
gaan. Hiermede zal een basis zijn ge-
legd voor een verdere herstructure-
ring. Vanaf deze startpositie kan dan 
rekening worden gehouden met het 
kindertal, met de leeftijd van de kinde-
ren, met het thans bestaande systeem 
van dubbele en drievoudige kinder-
bijslagen, met de studiefinanciering en 
ook met de hoogte van het inkomen. 
Er zijn dan bijzonder veel combinatie-
mogelijkheden. Mede aan de hand van 
de discussies van vandaag zal een ge-
schikte 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 kindervoorzienin-
gen optreedt ten opzichte van de hui-
dige situatie; daarna zal de kinderbij-
slag 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 kinder-
bijslag niet meer dalen. Het gaat om 
de vraag, bij welke hoogte deze hori-
zontale lijn straks, ook in relatie tot het 
draagkrachtbeginsel, zal moeten wor-
den vastgesteld. Wij hebben hiervan 
gezegd, dat wij nu geen uitspraak hier-
over 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 bete-
kent, dat daarmee is vastgelegd, wat 
er in de jaren daarna zal gebeuren. Het 
is niet de bedoeling, het ene jaar tot af-
schaffing over te gaan en het volgende 
jaar weer tot invoering te besluiten. 
Van belang is hierbij ook het draag-
krachtbeginsel, dat aan de fiscale wet-
geving ten grondslag ligt. Men vindt 
dit ook in de gestencilde bijlage, op 
blz. 90, waar heel weloverwogen 
wordt gezegd, dat moet worden ge-
tracht, te voorkomen dat op grond van 
de draagkracht de fiscale kinderaftrek 
moet worden gehandhaafd c.q. uitge-
breid. Met andere woorden: dit is het 

streven waarop de studie zich zal rich-
ten. 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 plan-
nen voor 1977 de kinderaftrek ver-
dwijnt en dat het bepaald niet de inten-
tie van de Minister is - getuige de door 
hem genoemde zin - om de kinderaf-
trek later weer tot leven te roepen. Met 
andere woorden: 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 ver-
wachting ligt, dat als in het ene jaar 
iets wordt afgeschaft, men tegelijker-
tijd 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 ef-
fect 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 al-
leen 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 dui-
delijk geweest, mijnheer de Voorzitter. 
Ik zeg het niet voor de derde maal. Dat 
is zeker voor de heer Rietkerk niet no-
dig. 

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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Boersma 
Minister Boersma: Voor die omvang-
rijke 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 uwwetsont-
werpen 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 miljar-
dennota. 

In eerste termijn heb ik al aan het 
adres van mevrouw Van Leeuwen ge-
zegd dat bij de studie naar deze zo in-
gewikkelde 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 ge-
zegd, dat het volledig gooien over de 
boeg van de kinderaftrek mij niet wel 
mogelijk lijkt. Het zou, omdat daarmee 
dan de kinderbijslagen zouden verval-
len, 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 uit-
voeringsalternatief. Voorzover daarin 
elementen kunnen worden gevonden 
die in de hele aanpak van betekenis 
zouden kunnen zijn, ben ik graag be-
reid 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 in-
dexering is hier duidelijk naar voren 
gekomen. Het is ook duidelijk opgeno-
men 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 

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 omge-
keerde 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 in-
dexeringsprobleem, dat ook in alge-
mene zin in studie is bij de SER. Daar-
over praten en denken wij ook als wij 
het hebben over 'opschonen' en der-
gelijke, over het zuiveren van onjuiste 
elementen uit de indexering zoals wij 
die nu kennen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik kan mij voorstel-
len dat als gevolg van de vele discus-
sies in het kabinet over indexering met 
het woord 'indexering' men inderdaad 
alleen die operatie heeft bedoeld. In al-
le 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 al-
gemene beleidspunt ten aanzien van 
indexering is. Aanvankelijk is overwo-
gen 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 moge-
lijkheid 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 even-
eens in beschouwing zal worden ge-
nomen de vraag naar de hoogte en de 
indexatie van de kinderbijslagen, ter-
w i j lopeen andere plaats wordt ge-
zegd 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 ge-
weest 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 sug-
gereerde u zo straks zelf. 

Minister Boersma: Dat maakt, als de 
bewoordingen exact dezelfde zijn, wei-
nig uit. Het gaat daarbij om dat pro-
bleem. Dat lijkt mij zo volstrekt logisch, 
als men ziet tot welke hoofdconclusie 
ten aanzien van indexering wij zijn ge-
komen, dat ik mij niet in gemoede kan 
voorstellen dat daaraan een andere 
conclusie zou kunnen worden verbon-
den. 

Wat wi l men echter in wezen, als er 
voor de kinderbijslag dan wel een ge-
mengde index zou komen? Dat begrijp 
ik dan niet. Laat staan dat er een prijs-
index zou komen. Dat punt heb ik gis-
teren ook gereleveerd. Het was een 
van de vier punten waarop ik ben inge-
gaan, voor de andere punten had ik 
niet genoeg tijd van voorbereiding. 
Voor mij was het een van de hoofd-
punten 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 dui-
delijk 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.-plan-
nen. De fracties van het CDA zijn be-
reid, naar onze mening in de geest zo-
als het kabinet dat heeft bedoeld, de 
gecorrigeerde loonindex te aanvaar-
den. Dat hebben wij toegejuicht, zowel 
de keuze van de loonindex als de 'op-
schoning' ervan. Ik heb alleen één uit-
zondering gemaakt, die alles te maken 
heeft met deze filosofie over de sociale 
verzekeringen. Het gaat bij de kinder-
bijslagwetten om oneigenlijke sociale 
verzekeringswetten. Het betreft een 
heel afzonderlijke operatie die in geen 
enkele andere sociale verzekeringswet 
op deze wijze wordt verricht. In die sa-
menhang leek het ons alleszins aan te 
bevelen het vraagstuk van de indexe-
ring 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 compac-
ter: 

'Tenslotte hadden wi j 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 in-
leiding van dit punt, al gezegd dat wij 
ook gekeken hebben naar mogelijkhe-
den van gemengde indexering op een 
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Boersma 
breed terrein. Wij hebben zelfs alterna-
tieven ontwikkeld, waarbij het niet ge-
beurd voor bepaalde kinderbijslagbe-
dragen, vanaf bij voorbeeld het twee-
de of derde kind. Daarop zijn tal van 
varianten denkbaar. 

Ik moet mij corrigeren, er is ook in 
het plan van de VVD sprake van com-
pensatie 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 ti jd 
voor heb wi l 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 wi l vasthouden aan het bedrag van 
de besparingen en ik vang haar, bij dit 
bedrag, niet op honderd mil joen; dit is 
echter haar uitgangspunt - de directe 
besparingen aanzienlijk gaan teruglo-
pen. Je kunt nu eenmaal niet zeggen 
dat je die alleen en uitsluitend voor x-
gulden 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 ken-
nis 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 prijs-
index 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 mogelijkhe-
den zouden kunnen zijn. Het gaat er 
gewoon om, of hij op een gegeven 
moment aan een reële wens van de 
fracties van de CDA tegemoet kan ko-
men. 

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 interrup-
ties, waarvan ik overigens wel houd, is 
dat ze soms wat te vroeg komen. 

Ik begrijp bes 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 gis-
teren 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 ge-
zegd, 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 wi j hebben een andere conclusie 
getrokken. Ik ben er dus toe bereid, dat 
in de studie te laten betrekken ook met 
de gevolgen bij verschillende varian-
ten. Ik ben ook bereid de overige idee-
en, die zij in de loop van het debat naar 
voren heeft gebracht en die ik niet zal 
recapituleren maar die in de Handelin-
gen 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 ti jd alles te bestu-
deren, ben ik ook bereid om het resul-
taat van die studie in te brengen in het 
mondeling overleg, dus om met de 
vaste Commissie daarover van ge-
dachten te wisselen voordat de defini-
tieve 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 indexe-
ring in plaats van de afschaffing van 
de kinderaftrek. Ik kan mij niet voor-
stellen dat de confessionele partijen 
beide wil len. 

Minister Boersma: Ik heb een gedach-
te ontwikkeld. De studie zal een en an-
der precies moeten uitmaken. De 
hoofdlijnen liggen wel vast in die zin, 
dat wi j er een opvatting over hebben 
die natuurlijk moet worden geconfron-
teerd met de opvattingen hierover in 
de Kamer. Ik heb daarvoor een sugges-
tie gedaan. Ik laat uiteraard graag het 
antwoord aan de Kamer over. Me-
vrouw Van Leeuwen heeft al voorzich-
tig aangekondigd een derde termijn te 
zullen vragen. Misschien kan zij het nu 
ook per interruptie doen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil per interrup-
tie 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 op-
nemen. Ik heb gezegd, dat ik veronder-
stel dat een gesprek daarover best 
goed zou kunnen zijn. Het gaat er 
evenwel om dat de SER aan wier oor-
deel wi j allemaal veel waarde hechten 
op een objectieve wijze de verschillen-
de alternatieven kan beoordelen. 

Minister Boersma: Hij krijgt die studie. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): U hebt 
gezegd, dat u met een gerichte advies-
aanvrage naarde SER wil t 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 wi l t ! 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Neen, 
als u het bij die gerichte adviesaan-
vrage wilt houden, zeg ik: U vraagt ad-
vies over uw systeem, voegt u daaraan 
dan toe het door mij genoemde alter-
natief 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, waarbi j . . . 

Minister Boersma : Mijnheer de Voor-
zitter! Zo werkt dat niet! Laten wi 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 
wi l , hoeft het voor mij niet. Ik heb het 
aanbod gedaan om tegemoet te ko-
men 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 Leeu-
wen zeggen, wat zij wi l . Zij kan natuur-
lijk 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 al-
ternatieven aan de SER worden voor-
gelegd. Wij zullen moeten motiveren, 
dat wij uit de alternatieven een keuze 
hebben gedaan. Dat volgt uit die stu-
die. Wij zullen dit toelichten en motive-
ren aan de SER. Daaruit vloeit automa-
tisch voort, dat de SER - waarin diver-
se stromingen aanwezig zijn, vanuit 
verschillende achtergronden - zich na-
tuurlijk 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 giste-
ren 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 di-
verse mogelijkheden aan de SER voor-
legt. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik was even met mijn gedachten 
afwezig; zij waren bij mijn kinderen! 
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Lubbers 
Mijnheer de Voorzitter! De belich-

ting door de heer Van Aardenne ter za-
ke van het beleidsplan van de Rege-
ring, waar het betreft de ombuiging 
ten gunste van een betere werkgele-
genheidsontwikkeling moet ik weer-
spreken. Ik vind, dat hij dit toch te zwak 
inzet. Het volume van de bedrijfsinves-
teringen bij een realisatie van ons be-
leid 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 twee-
de plaats is voorzien, dat de hoeveel-
heid arbeidsplaatsen trendmatig - jaar 
op jaar - met 1 % in volume gaat stij-
gen. Dat is bij de verwachtingen ten 
aanzien van de ontwikkelingen van de 
beroepsbevolking en dat deel, dat in 
overheidsdienst zal gaan, een syste-
matische geleidelijke verkleining van 
de werkloosheid, waarbij ik graag toe-
geef, dat wij in 1980 weliswaar dit pro-
bleem niet hebben opgelost, maar 
dat wij dan toch daarna wat ver-
der kunnen gaan dan het interne even-
wicht, zoals collega Duisenberg in ex-
tenso heeft beschreven. 

Een tweede opmerking betreft de 
structuur van de economie. 

De heer Van Aardenne (VVD): Er is 
naar mijn mening sprake van de onze-
kerheid, of inderdaad de door het kabi-
net voorgestane stimulering - anders 
dan die, welke tot nu toe gebruikelijk 
was, met een sturingsmechanisme - dat 
effect zal hebben. Dat weten wi j niet 
daarover zijn ook geen gegevens be-
schikbaar. Er kan niet worden geëxtra-
poleerd. 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 Aar-
denne was er niet gelukkig mee, het 
was volgens hem niet duidelijk, waar-
naar 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 wor-
den gedaan tot het jaar 1980. Het inte-
ressante in het kader van de regerings-
stukken is het beleidsmodel, hoe daar 
te komen. Dat operationele model is 
gericht op die twee doelstellingen, 
werkgelegenheid, kwalitatief en kwan-
titatief, maar vooral ook een betere in-
tegratie met het face'tenbeleid. Wij 
menen, dat dit voor de realisatie van 
de investeringen een wezenlijke voor-
waarde is. Op die manier moeten wij 

komen tot een meer organische groei 
en opbouw van de volkshuishouding. 

De conclusie van de heer Van Aar-
denne met betrekking tot de investe-
ringen 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 heer Van Aardenne (VVD): Het laat-
ste staat natuurlijk als een paal boven 
water, maar het wil niet zeggen, dat je 
je facettenbeleid niet voortdurend 
moet aanpassen aan ontwikkelingen. 
Wij hebben een wetsontwerp inzake 
geluidshinder te behandelen, dat wat bij-
gesteld zal moeten worden, maar dat 
typisch een onderwerp betreft, dat nog 
in ontwikkeling is. Het gaat erom, dat 
je kaders stelt, door de facetten gege-
ven en dat je niet tot de beheersing 
komt, met name voor de grote investe-
ringen, waarover wij gisteravond bij 
interrupties nogal indringend hebben 
gesproken. 

Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzit-
ter! Gegeven het feit, dat de gedach-
tenwisseling nu al weer een uur later 
plaatsvindt dan gisterochtend stel ik 
mij voor, nu over te gaan naar hetgeen 
de heer Peijnenburg heeft gezegd. Ik 
heb bemerkt dat hij een bevredigend 
antwoord heeft gekregen van de Mi-
nister, van wie hij het liefst antwoord 
wilde krijgen met betrekking tot het 
energiefonds. 

Ik kom dan tot de beschouwingen 
van de heer Van der Mei. Hij heeft mij 
gevraagd naar het ti jdig gereedkomen 
van de investeringsrekening. Als ik na 
zijn uiteenzettingen op zijn warme me-
dewerking mag rekenen bij de initiatie-
ven die genomen moeten worden met 
betrekking tot de introductie van de in-
vesteringsrekening, mag hij verwach-
ten dat, als deze niet ti jdig gereed zou 
zijn door bepaalde omstandigheden, 
er geen hiaat valt inzake het beleid ter 
zake van de investeringen. 

De heer Bakker heeft zoveel gezegd 
waarmee ik het niet eens ben, dat ik 
blij ben dat ik iets kan melden waar-
mee ik het wel eens ben. Dat betreft de 
aandacht voor wat hij noemde het mo-
dale bedrijf. Ik heb daarmee geen en-
kele moeite. Het is nu niet het mo-
ment, met hem een analyse te maken 
van de verschillende bedrijfsgroottes. 
Als hij nadrukkelijk aandacht vraagt 
voor het modale bedrijf moet ik zeg-
gen dat ik het een zeer relevant punt 
vind. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Dolman heb ik gisteren op zijn verzoek 
mogen bevestigen, waarin hij ook ge-
lijk had. Vandaag wil ik hem danken 
voor het voor feit, dat hij vriendelijke 
woorden heeft willen richten aan mijn 
adres. Hij heeft deze onmiddelli jk laten 
volgen door de stelling, dat hij altijd 
behoefte heeft aan zakelijk gefundeer-
de en geformuleerde oordelen. Dat 
stelt zoiets in een heel bijzonder dag-
licht. 

Terzake van de additionele investe-
ringen heb ik gisteren al iets gezegd. Ik 
wil daaraan toevoegen - en daarmee 
kom ik terug op een element uit zijn uit-
eenzetting in eerste termijn - dat het 
kenmerk van die investeringen moet 
zijn het draagvlak van de economische 
structuur te vergroten. Dat kan zijn in 
investeringen van de zijde van de 
overheid, die op zichzelf rendabel zijn. 
Het kan ook gaan om overheidsinves-
teringen die complementair zijn in de 
volkshuishouding en de draagkracht 
van die volkshuishouding als zodanig 
versterken. Ik wijs er wel op - en dat is 
een kleine aanvulling op wat ik giste-
ren heb gezegd - dat wij op die terrei-
nen door de omstandigheden ge-
dwongen het nodige gedaan hebben 
de laatste jaren in conjunctureel op-
zicht. Ik geloof echter niet dat dat het 
argument is om er niets meer aan te 
doen gedurende de komende vijf jaar. 
Ik wil wel op dat feit wijzen. Dat komen 
wij nogal eens tegen bij het zoeken 
naar de goed gerichte draagvlakver-
sterkende investeringen van de zijde 
van de overheid, wat uiteraard iets an-
ders is dan investeringen van de zijde 
van de overheid om werkverschaffing 
alleen. 

Ik aarzel een beetje als de geachte 
afgevaardigde zegt: er zijn indicaties 
die erop wijzen dat wij met de bouw 
weer in grotere problemen aan het ra-
ken zijn. Ik wil de geachte afgevaardig-
de uitnodigen, bij gelegenheid dat ver-
moeden te adstrueren. Ik sluit niet uit 
dat dit zo is, hoewel ik moet zeggen, 
dat de statistieken, die wi j heel nauw-
gezet volgen, dat beeld niet geven. Er 
treedt wel een verontrustende vergro-
ting op van werkgelegenheidsproble-
men, onder meer in de metaal en in 
andere sectoren. In de bouw gaat de 
ontwikkeling, voor wat de werkloos-
heid betreft, duidelijk in een wat gun-
stiger richting. Het laat zich nog niet 
helemaal analyseren, of dat alleen zit in 
de hoeveelheden bouw die worden 
gerealiseerd of dat misschien toch ook 
de aanbodkant van de factor arbeid in 
de bouwsector geleidelijk aan ook een 
rol speelt. Bij gelegenheid wil ik dit 
punt nog graag eens met de geachte 
afgevaardigde uitdiepen. 
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Lubbers 

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 goed-
vindt dat zijn vragen met betrekking 
tot de Oosterschelde eens aan de orde 
komen in de eerstvolgende gedach-
tenwisseling met de Minister van Ver-
keer en Waterstaat. 

De heer Van Dis (SGP): Diegedachten-
wisseling is afgesloten. 

Minister Lubbers: Ik neem aan dat u 
gisteren ongetwijfeld bij het debat 
over de Oosterschelde bent geweest. 

De heer Van Dis (SGP): Ik moest er-
gens anderszijn. 

Minister Lubbers: Dat is nu het geval 
met de Minister van Verkeer en Water-
staat, maar er komt ongetwijfeld een 
gelegenheid dat u elkaar weer in de 
ogen kunt zien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot 
de opmerkingen van de geachte afge-
vaardigde de heer Jansen. Wie streeft 
naar een gezonde economie in de zin 
van volledige werkgelegenheid en re-
delijk stabiele prijzen, zal zich moeten 
verdiepen in de werking van ons econo-
misch stelsel. Ik hoop dat de geachte af-
gevaardigde dit met mij eens kan zijn, 
want dat is een citaat dat ik licht uit een 
werkje van de ordeningseconoom, de 
heer De Gaay Fortman. 

Bij de uiteenzettingen van de heer 
Jansen mag ik de volgende aanteke-
ningen maken. Gisteren was er even 
wat misverstand, omdat de geachte af-
gevaardigde zou hebben gepleit voor 
een nul-groei. Hij heeft dat vandaag bij 
interruptie gecorrigeerd. Hij pleit dus 
voor een goed gerichte groei. Daar-
over behoeft tussen ons geen discus-
sie te zijn. Sterker nog: groei is naar 
mijn oordeel geen doelstelling op zich 
zelf. Hij is wel nadrukkelijk uitkomst en 
voorwaarde van andere doelstellingen 
op de middellange termijn, waarover 
wij nu spreken. Ik hoop dat het niet te 
cryptisch klinkt: uitkomst en voor-
waarde; uitkomst in de zin dat bij een 
goed gericht selectief beleid er altijd 
naar mijn oordeel enige groei op-
treedt, alleen al door de wijze waarop 
wij de produktie meten. Met voorwaar-
de bedoel ik dat wij in het kader van de 
gevaren van inflatie en afwentelings-
processen een bepaalde minimum-
groei nodig hebben. 

Ik voeg hieraan toe dat in de struc-
tuurnota met even zoveel woorden 
staat, dat op langere termijn de discus-
sie over de groeiproblematiek bepaald 
niet is afgesloten. Op het ogenblik leide 
de uitkomst en de voorwaarde tot een 

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 pro-
cent binden. 

De heer Jansen (PPR): Dat had ik ook 
zeer goed begrepen. Daarom heb ik 
ook in mijn betoog over de soort 
groei en over de richting daarvan - de 
Minister heeft het over gerichte groei, 
maar dan moet men natuurlijk nog 
even erover praten hoe men dat doet en 
hoe zwaar men de criteria laat wegen -
de relatie met het inkomensbeleid ge-
legd, waarin ik weer dat afwentelings-
verschijnsel constateer. Als ik sprak 
over groei uit onmacht, dan heb ik daar-
mee bedoeld dat ik groei, omdat men 
de afwenteling niet in de hand kan krij-
gen, iets vind, waaraan wi j hoognodig 
iets moeten gaan doen. 

Minister Lubbers: Akkoord. Daarover 
ging natuurlijk de motie die mijn colle-
ga van Sociale Zaken heeft behandeld. 

Dit brengt mij als vanzelf naar mijn 
tweede notitie. Naar mijn oordeel ligt 
er een duidelijke relatie tussen het 
groeivraagstuk en het vraagstuk van 
de consumptie. Het consumptiege-
drag van de individuen en de verschil-
len in consumptie bestaan. Daaraan 
doen wij wel wat via de inkomenspoli-
tiek - nivellering - en ook via het bud-
get, waar wi j een verschuiving beogen 
van de particuliere naar de collectieve 
sector. Daardoor slagen wij erin een 
richting te geven aan de consumptieve 
mogelijkheden, die overheidsbeste-
dingen ook zijn. Zij leveren in mindere 
mate het spanningseffect op van een 
escalatie van consumptie, juist door 
de verschillen die er zijn tussen con-
sumptiemogelijkheden in de particu-
liere sfeer. 

De geachte afgevaardigde zal het 
met mij eens zijn dat aan die intenties 
grenzen zijn gesteld, liggend op het 
punt van de afwenteling. Overschrij-
ding van die grenzen levert alleen 
maar meer inflatie en extra werkloos-
heid op. Het is natuurlijk ook onze ver-
antwoordelijkheid om dat te voorko-
men. 

Wat de richtinggeving betreft, wijs ik 
er nadrukkelijk op, dat deze in de struc-
tuurnota alleen is uitgewerkt voor de 
produktiekant. Wij hebben ons die be-
perking opgelegd. Ik merk nadrukkelijk 
op, dat er natuurlijk ook aan de con-
sumptiekant een heel vraagstuk ligt. 
Binnen de beperking tot de produktie-
kant houd ik staande, dat de bestaande 
instrumenten, die nader zijn uiteen-
gezet plus de nieuwe instrumenten 
een aanzienlijke mate van richtingge-
ving betekenen in onze volkshuishou-
ding. Zelfs als ik nu nog niet naar de 

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, 
maar daarom zeg ik het met een zekere 
vri jmoedigheid - zien, dat de beleids-
aanpak, die is gekozen - ik denk aan 
het begrip 'saneringsgebied' en alles, 
wat daarachter zit - wel degelijk tot re-
sultaten leidt. Ik kan meer van dergelij-
ke voorbeelden noemen. Ik meen dat 
de stelling wat foutief is - ik beluister 
die ook wat bij de heer Van der Lek -
als men wi l aangeven, dat op het 
ogenblik de elementen van sturing ge-
heel afwezig zijn. Wij discussiëren ech-
ter over de vraag, of die elementen 
toereikend zijn. Hierover wi l ik twee af-
sluitende opmerkingen maken. 

De eerste is, dat de heer Jansen 
heeft gezegd, dat de groei leidt tot de 
noodzaak om andere institutionele 
voorzieningen te treffen. Wij komen er 
niet meer helemaal uit met het instru-
mentarium dat wij nu hebben. Ik ben 
het daarmee van harte eens. Daarin zit 
'm nu juist het onderscheid met de op-
vatting van de heer Van Aardenne, die 
heeft gezegd, dat wi j op dat terrein 
niets meer behoeven te doen, dat onze 
instrumenten op dat gebied toerei-
kend zijn. Waar had mijn kritiek van 
gisteren nu betrekking op? Zij had niet 
betrekking op de richting, die de heer 
Jansen wi l inslaan, ook niet in de 'poli-
tieke idealen', die hij voorstaat, maar 
op datgene, waarom het in dit debat 
gaat, namelijk, dat de Regering is ge-
houden om een operationeel beleid te 
formuleren, waarin die elementen zo 
goed mogelijk kunnen zijn opgeno-
men; het moet echter wel een samen-
hangend, consistent, operationeel be-
leid zijn. Als men zich teleurgesteld be-
toont omdat men daarin bepaalde din-
gen te weinig terugvindt in de zin van 
de politieke doelstellingen, meen ik, 
dat men zich uiterste moeite moet ge-
troosten om daarvoor in de plaats een 
concreet, samenhangend alternatief te 
stellen, dat betere uitkomsten ople-
vert. Op dat punt verschilde ik gisteren 
van mening met de heer Jansen; daar-
over moest ik hem in het belang van 
de zaak wat hard vallen. 
De heer Jansen (PPR): Ik denk, dat wi j 
elkaar hierover nog wel vaker zullen 
lastig vallen. Ik zal de Minister een con-
crete vraag stellen. Ik heb zijn uiteen-
zetting over het beleid gevolgd. Moet 
ik daaruit begrijpen, dat hij bij voor-
beeld van de vestiging van een elec-
trolysebedrijf - electrolyse van zout of 
aluminiumbereiding - in het Sloege-
bied zal zeggen, dat zo'n vestiging niet 
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Lubbers 
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 kun-
nen bereiken. De vraag, die de heer 
Jansen stelt, is natuurlijklijk heel inte-
ressant, maar veel interessanter is de 
vraag, hoe wij een voldoende werkge-
legenheid 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 sug-
gesties hebben aangedragen! 

Minister Lubbers: Goed, als wij dat 
doel dan maar centraal voor ogen nou-
den, dan hebben wij naar ik meen al 
iets gewonnen. 

De heer Van der Lek heeft een aantal 
opmerkingen in dezelfde richting ge-
maakt, waarop ik niet afzonderlijk 
meer zal ingaan. De heer Honig van 
den Bossche zal ik nog wel beantwoor-
den. 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 bepaal-
de gevallen grote, misschien soms wel 
te grote stijgingen van overheidstarie-
ven zijn opgetreden. U moet zich ech-
ter realiseren dat het gemiddelde van 
de stijging van tarieven in de over-
heidssfeer zeker niet hoger ligt dan 
datgene, wat in de particuliere sector 
plaatsvindt. Dat neemt niet weg, dat 
de overheid natuurlijk een heel speci-
ale verantwoordelijkheid heeft zeker 
in een t i jd, waarin men pretendeert 
iets te doen aan inflatiebestrijding kan 
niet genoeg worden gemaand om ter 
zake nog di l igentertezi jn. Ook mij be-
reiken steeds weer voorbeelden die 
mij doen denken: Ja, er ligt een aparte 
verantwoordelijkheid om die inflatie 
binnen aanvaardbare grenzen te hou-
den. 

De heer Honig Van den Bossche (BP): 
Ik wi l 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 

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 prijs-
verhogingen, niet vanuit het bedrijfsle-
ven zijn gekomen, maar juist door 
overheidsbeslissingen zijn veroor-
zaakt. 

Minister Lubbers: Dat laatste is een 
misvatting. Wat het eerste betreft, wi l 
ik mij graag in dat bijzondere geval 
verdiepen. Daarbij op zichzelf aanne-
mend, dat ik niet uitsluit dat de hoe-
veelheid die wordt verbruikt misschien 
ook aanleiding is geweest om in een 
hogere tariefsklasse aangeslagen te 
worden. Weet de geachte afgevaardig-
de zeker dat dit niet het geval is? 

De heer Honig van den Bossche (BP): 
Dit was een verhoging vooreen ge-
heel huizenblok. 

Minister Lubbers: Dat is aanleiding ge-
noeg om mijzelf daarin eens te verdie-
pen. 

Ik kom aan het andere punt van het 
klimaat van de Nederlandse econo-
mie, dat de heer Duisenberg nog even 
terecht naar de Minister van Economi-
sche Zaken heeft geschoven, zeker 
waar dit door de heer Honig van den 
Bossche met de Amerikaanse kamer 
van koophandel in verband werd ge-
bracht. 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 afgege-
ven. Het zal hem dan opgevallen zijn, 
dat deze meende dat de totaalbalans 
toch duidelijk voor Nederland een po-
sitief 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 labo-
ratorium) dat het plan had, zich in Ne-
derland te vestigen onlangs in Frank-
rijk zijn zetel gekozen heeft. Het is mij 
bekend, omdat ik in deze branche zit, 
dat het om deze immateriële zaken is ge-
beurd. 

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 in-
houd en de bedoelingen van deze wet-
geving helderte maken, met name 
voor de buitenlanders. 

De heer Honig van den Bossche (BP): 
Dat is niet altijd zo. 

Minister Lubbers: Neen, zij zijn niet al-
ti jd helder. Ik heb dat zelf ook in Ameri-
ka 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 gele-
genheid om te luisteren. 

Mijnheer de Voorzitter. Afsluitend 
op dit punt wil ik het volgende zeg-
gen. Wij krijgen nu een nieuwe vorm 
van overwinstdeling (de vermogens-
aanwasdeling). Het is heel duidelijk 
dat men - ik heb dat zelf kunnen con-
stateren - zich in Amerika afvraagt, of 
dat iets te maken heeft met andere 
zeggenschapsverhoudingen. Dan is 
het goed om u i t te leggen dat het alles 
te maken heeft met inkomens- en ver-
delingspolitieke opvattingen, die wi j 
hebben, maar dat dit punt niets te ma-
ken heeft met zeggenschapsverhou-
dingen. 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 de-
gelijk aanwezig kan blijven. Ik neem 
ook aan dat de geachte afgevaardigde 
de heer Honig van den Bossche in zijn 
veelvuldige contacten met buitenlan-
ders dat positieve beeld verder zal wil-
len onderstrepen. 

De vergadering wordt te 01.45 uur ge-
schorst en te 02.45 uur hervat. 

De Voorzitter: Mij is gebleken dat er 
behoefte bestaat aan een derde ter-
mijn. Ik stel voor, daartoe de gelegen-
heid 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 mis-
verstand eruit weg te nemen. Uit het-
geen ik in mijn betoog naar voren heb 
gebracht, zal wel duidelijk zijn wat ik 
heb bedoeld. De wijziging is aange-
bracht in het dictum. Het woord 'be-
grotingstekort- moet worden vervan-
gen door de woorden: financieringste-
kort van de gehele overheid... 
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De Voorzitter: Het lid Van Dis heeft 
zijn motie (13 951, nr. 19) in die zin ge-
wijzigd dat het slot daarvan thans 
luidt: 

'nodigt de Regering uit bij de uitwer-
king van de voorgenomen beleidsorrv 
buigingen ernstig te streven het struc-
turele financieringstekort van de gehe-
le overheid in 1980 niet groter te doen 
zijn dan 4% van het nationale inko-
men.'. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is een- en an-
dermaal in dit debat duidelijk gewor-
den dat wi j bereid zijn mee garant te 
staan voor het slagen van de 1 %-ope-
ratie. Voor het terrein van de sociale 
voorzieningen betekende dit dat wij de 
voor de verschillende onderdelen op-
gevoerde bedragen wilden aanvaar-
den, zij het onder de aantekening dat 
voor zover het nog studies betrof wi j 
graag de ruimte wilden hebben voor 
onderlinge verschuivingen in die be-
dragen. 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 te-
gemoet te komen. Helaas zijn wi j er 
met betrekking tot de kinderbijslagpro-
blematiek - zoals de Minister heeft be-
grepen voor ons een erg aangelegen 
zaak - er niet op dezelfde wijze uitge-
komen. In dat licht wil ik nu alleen zeg-
gen dat de fracties van het CDA dien-
tengevolge een voorbehoud moeten 
maken voor de wetsontwerpen die 
naar aanleiding van het ui t te 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 plan-
nen 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 blij-
ven, dat wil zeggen, bij het kabinet, wil-
len wij er nog aan toevoegen: tenzij 
alsnog in de komende periode een be-
vredigende tegemoetkoming zal kun-
nen worden bereikt. 

De heer Dolman (PvdA): Mag ik vra-
gen wa t , of wie met 'dat deel van de 
christen-democratische fracties' wordt 
bedoeld? 

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 t i jd. Het is jammer dat het op 
het ogenblik niet in openheid blijkt. 

De heer Aantjes (ARP): Geduld is een 
van de belangrijkste politieke deug-
den. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Mevrouw Van Leeuwen is be-
gonnen met bij herhaling vast te stel-
len en ik doe dat nu van mijn kant met 
haar, dat haar bijdrage aan dit debat 
duidelijk heeft gemaakt dat zij, spre-
kende namens de verenigde fracties 
van KVP, ARP en CHU, als uitgangs-
punt heeft gekozen en blijft kiezen, 
het slagen van de 1%-operatie. In dat 
verband heeft zij gememoreerd dat zo-
wel het uitgangspunt als de bedra-
gen die wij hebben opgevoerd, wor-
den aanvaard, zij het - dat geldt na-
tuurlijk ook voor ons, omdat wij ook 
zeggen dat nadere studie nader inzicht 
kan opleveren - dat hier en daar bij-
stellingen en onderlinge verschuivin-
gen kunnen worden aangebracht. Het 
zou ook een slechte zaak zijn wanneer 
in het verkeertussen Regering en Ka-
mer 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 arbeidsongeschikt-
heid en het probleem van het kostwin-
nerschap - een vruchtbaar debat heb-
ben gehad, zij het dat ook voor ons na-
tuurlijk 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 kun-
nen 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 uitge-
werkt. Dat geldt zeker wanneer wij ko-
men met plannen die een nogal duide-
lijke wijziging in de tot nu toe gevolgde 
praktijk met zich brengen. Ik heb ge-
probeerd om daaraan, met behoud 
van onze globale uitgangspunten, zo-
veel mogelijk tegemoet te komen. Ik 
wil dit debat niet verder rekken. Het is 
mij niet helemaal duidelijk geworden 

wat precies de strekking van de mede-
deling is, zeker niet in kwantitatieve 
zin. Ik ga ervan uit dat wij verder kun-
nen opereren op de basis van de door 
ons aangegeven hoofdlijnen en dat wi j 
derhalve thans in de situatie verkeren 
waarin wij moeten afwachten of de op 
en vanuit die basis uitgewerkte verde-
re plannen ook acceptabel zullen wor-
den 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 uit-
maakt van hetgeen niet in de laatste 
plaats - dit is voor mijn doen een un-
derstatement - door het CDA bij her-
haling 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 om-
buigingsvoorstellen, zoals die thans 
op tafel liggen. Ik wi l daarop echter 
niette veel vooruit lopen. 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, waar-
van ik heb gezegd dat wi j daarbij zo 
veel mogelijk rekening zullen houden 
met hier duidelijk gebleken opvattin-
gen. Ik heb begrip voor die opvattin-
gen. 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 om, 
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 al-
len tijde bereid om langs die weg toe-
gankelijkerte maken datgene, wat in 
dit voorstel in het bijzonder aan de or-
de is om op die wijze, beter wellicht 
dan mogelijk was in dit debat, waarin 
zoveel aan de orde is geweest, met ge-
rechtvaardigde verlangens van een 
deel van de Kamer rekening te kunnen 
houden. Misschien kan ik daarop nog 
een antwoord krijgen. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is duidelijk dat, 
als de Minister mij twee concrete vra-
gen 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 voorge-
steld. Dat betekent dus dat wij op con-
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Van Leeuwen 
structieve wijze blijven meedenken, 
hoe wij binnen de kinderbijslagopera-
tie in samenhang met de kostenwin-
nersstudie uit de moeilijkheden kun-
nen komen. Als de Minister verder een 
antwoord vraagt op de suggestie, die 
hij heeft gedaan, dan heeft hij wel ge-
lijk als hij zegt dat ik aan het voorbe-
houd van een deel van de fractie voor 
1977 heb toegevoegd: tenzij er nog 
een bepaalde mate van tegemoetko-
ming komt, die ons er overheen kan 
helpen. Ik stel mij voor, dat ik de Minis-
ter later nog mededeel, of wi j in een la-
ter stadium behoefte hebben , aan een 
bespreking over de studie in de com-
missie. 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 nog-
maals hebben gezegd dat wi j geen 
bres zullen slaan. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ter afronding stel ik vast, dat de-
ze mededeling natuurlijk van uiterma-
te groot belang is. Zij wordt als zoda-
nig ook door mij gewaardeerd. Wij zul-
len dan moeten zien op grond van wel-
ke 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 el-
ders - 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 me-
vrouwVan Leeuwen goed heb begre-
pen, dan stelt zij toch dat zij met de kin-
derbijslag- en aftrekplannen voor 1977 
niet meer akkoord kan gaan op dit mo-
ment, althans niet zij, maar een deel 
van de confessionele fracties. Ik wil 
graag van haar horen wat het bete-
kent, 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 kabi-
net 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. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Rietkerk 

weet ook heel goed hoe ingewikkeld 
deze problematiek is. Ik meen, dat ik 
dat heel nauwkeurig heb geformu-
leerd, met de slotzin van mijn inter-
ventie waaruit onze grote bereidheid 
tot medewerking tot uitdrukking 
kwam. Wij allen hebben geconclu-
deerd, ook de Minister, dat het bij deze 
problematiek uitermate moeilijk is om 
alle consequenties te overzien. Eerlijk-
heidshalve zeg ik, dat ik dat voorbe-
houd voor een deel van de fracties heb 
gemaakt. Wij gaan echter door met de 
studie en met het overleg. Dat bete-
kent helemaal nog niet, dat er een bres 
geslagen wordt in 1977. Naar onze 
overtuiging kan dat nog wel op een an-
dere 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 wacht-
kamer voor bezoekers (13 949, nr. 16); 

de motie-Evenhuis c.s. om de aan-
stelling van vier PARAC-functionaris-
sen achterwege te laten (13 949, nr. 
17). 

De artikelen 5 t/m 8 worden zonder 
stemming aangenomen. 

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

Artikel 10 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Van Zeil c.s. (stuk nr. 
14) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP, de ARP (met uitzonde-
ring 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, An-
driessen, Hermsen en Notenboom te-
gen dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Poppe c.s. (stuk nr. 
12) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

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 verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR en de PSP, als-
mede 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 ver-
band met internationale verplichtin-
gen, 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 EI-
sen, 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-Wa-
gemakers, Van der Hek, Van Houwelin-
gen, Huijsen, Imkamp, Jansen, Jans-
sen, Kleisterlee, Knot, Kolthoff, Kom-
brink, Koningh, Konings, Kosto, Krui-
singa, Van Kuijen, De Kwaadsteniet, 
Laban, Lamberts, Langedijk-de Jong, 
Van der Lek, Van Leijenhorst, Lückers-
Bergmans, Van Mierlo, Molleman, 
Mommersteeg, Nooteboom, Nypels, 
Van Ooijen, Patijn, Poppe, Rienks, 
Roels, Roethof, Salomons, Scholten, 
Van der Spek, Spinks, Stoffelen, Ter-
louw, Van Thijn, Tuinenburg, Veer-
man, Verbrugh, Voogd, Voortman, De 
Vries, Waltmans, Weijers, Wierenga, 

Tweede Kamer 
24juni 1976 

Collectieve voorzieningen/ 
werkgelegenheid 4985 



Voorzitter 

Van Winkel, Worrell, Van Zeil, Albers, 
Ter Beek, Beekmans, Beinema, Beu-
ker, 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 Bos-
sche, Hutschemaekers, Joekes, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, Koekoek, 
Koning, De Koning (ARP), De Koning 
(BP), Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Van 
Leeuwen, Van der Mei, Meis, Noten-
boom, Peijnenburg, Ploeg, Portheine, 
Rietkerk, Van Rossum, Van der San-
den, 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 Bre-
men. 

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Zeil c.s. (stuk nr. 14), het amende-
ment-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 stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor nu eerst te 
stemmen over de moties, daar aanne-
ming van moties gevolgen voor de Ra-
ming kan hebben. 

.Daartoe wordt besloten. 

De motie-Evenhuis c.s. (13 949, nr. 15) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP, de ARP (met uitzonde-
ring van de leden Schakel, Van Dam, 
Kraaijeveld-Wouters, Van Houwelin-
gen, 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, Hutsche-
maekers, 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 heb-
ben gestemd. 
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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 heb-
ben gestemd. 

Ik stel voor de Raming der voor de 
Tweede Kamer in 1977 benodigde uit-
gaven (13 949) met inachtneming van 
een aan te brengen wijziging in de Bij-
lage betreffende de personeelsforma-
tie, zonder stemming aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de BP wordt aante-
kening 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 Maat-
schappij (NEHEM) (13 967, nr. 1). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
Minister Lubbers. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik reageerde zo traag omdat mijn 
collega van Financiën en ik iets belang-
rijks aan het bespreken waren! 

Bij alles wat wij vandaag hebben 
meegemaakt, heeft de geachte afge-
vaardigde de heer Van Zeil medege-
deeld dat er beraad bij de NEHEM is 
geweest. Op basis hiervan is hier van 
gedachten gewisseld. Ik heb die ge-
dachtenwisseling rustig laten bezin-
ken. Gehoord de opvattingen van de 
onderscheiden woordvoerders over 
deze aangelegenheid en ervan uit-
gaandedat 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 verantwoorde-
lijkheid heeft, wi l ik vragen om zich ge-
hoord 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 daar-
toe bereid is, hoop ik dat de daarin 
aanwezige groeperingen (voorzitter, 
werknemers- en werkgeversvertegen-
woordigers) gezamenlijk proberen tot 
een eensgezind standpunt te komen, 
terwijl het mij juist lijkt dat in deze bij-
zondere situatie zich de vertegenwoor-
digers van de Overheid afzijdig hou-
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den bij die definitieve standpuntbepa-
ling. Naar mijn oordeel dient eveneens 
buiten de afweging worden gehouden 
wat hier is aangeduid als de compen-
satieproblematiek. Het gaat dan inder-
daad om 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 om in het 
voorkomende geval een bewill iging in 
een statutenwijziging zeker niet te ef-
fectueren alvorens nader overleg met 
de Kamer te voeren zo die dit wenst. 
Heel simpel uitgedrukt: Dus geen on-
verhoedse actie tijdens het reces. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben gaar-
ne tot het volgen van deze procedure 
bereid ervan uitgaande dat de indie-
ners van de motie en ik zelf in hoge 
mate ons eindoordeel zullen laten be-
palen 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 Za-
ken stel ik prijs op aanhouding van de 
stemming van deze motie. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de motie-
Van 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 rijks-
begroting 1976 (Voorjaarsnota) 
(13 959); en de daarbij ingediende mo-
ties. 

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 op-
staan 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 ge-
stemd. 

De motie-Van Aardenne c.s. over uit-
breiding van de voorgestelde beleids-
ombuigingen bij het opstellen van de 
begroting 1977 en de meerjarenra-
ming (13 951, nr. 6) wordt bijzitten en 
opstaan verworpen. 
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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 ge-
stemd. 

De motie-Bakker c.s. over handhaving 
van de koopkracht door andere maat-
regelen dan door de Regering voorge-
steld (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 ne-
men 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, als-
mede 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 ver-
worpen. 

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 Noote-
boom vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen. 

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, te-
gen alle moties stemmen, met één uit-
zondering 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 betaal-
de ambtenaren treffen. Wij houden de 
Regering aan de mededeling in de no-
ta, 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 steu-
nen. 

Wat de motie van de heer Drees en 
mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen betreft (stuk nr. 16) merk ik op 

dat wi j het er over het algemeen mee 
eens zijn, dat geen onderscheid naar 
geslacht of huwelijkse staat moet wor-
den gemaakt. Het onderscheid naar 
geslacht is door de Regering al uitge-
sloten. Wij vinden dat ook een onder-
scheid naar huwelijkse staat in de Ne-
derlandse wetgeving moet worden 
vermmderd, maar dan in de gehele 
wetgeving. Wij vinden dat dit er te zeer 
uit is gelicht en wi j zullen daarom tegen 
deze motie stemmen. 

De motie van de heer Jansen, voor-
komende op stuk M. 21, bevat verschil-
lende elementen die ons juist voorko-
men, vooral de gewenste verbetering 
van het inkomensbeleid. Wij hebben 
wat de keuze betreft tussen ombuigin-
gen in de collectieve voorzieningen en 
de groei van fjet totale vrij besteedba-
re 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 Jan-
sen. De samenhang met de motie, 
voorkomende op stuk nr. 22, waar wij 
ons, conform ons stemgedrag in het 
najaar, opnieuw tegen zullen uitspre-
ken, noopt ons ertoe, onze stem ook 
tegen deze motie u i t te brengen. 

D 
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 kun-
nen wekken, dat het tegendeel waar is, 
hetgeen niet zou stroken met de opvat-
tingen, 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 ont-
werp-CDA-programma, dat overigens 
nog ter discussie is. Op enkele punten 
wijkt de motie ervan af. Het resultaat 
van de opvattingen, die uit deze inter-
ne discussie resulteren zullen wij stel-
lig inbrengen voor een komende peri-
ode. Wij kunnen echter niet heen langs 
de actuele situatie waaromtrent wij 
onze opvattingen hebben verwoord in 
een eigen motie. Onder die omstan-
digheden kiezen wij daarvoor en zullen 
wij aan deze motie onze stem onthou-
den. 

Wij zullen ook niet stemmen voor de 
motie van de heer Van Dis, omdat wij 
in onze eigen motie onze zorgen heb-

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

D 
De heer Van Aardenne (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zal mijn stern-
verklaring 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 wor-
den 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 be-
treft, de motie tot onvoorzienbare con-
sequenties zou kunnen leiden. Wij 
kunnen haar dan ook niet steunen. 

De motie van de heer Van Dis is ons 
in haar strekking buitengewoon sym-
pathiek, 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 om die re-
den zullen wij onze stem aan die motie 
van de heer Van Dis moeten onthou-
den. Ik zeg dit met enige spijt, omdat 
het jaartal 1980 er zo duidelijk in staat. 

Ten slotte wi l ik iets zeggen over de 
motie van de heer Van der Mei c.s. 
Naar onze mening dient het beleid, zo-
als 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 werkloos-
heid en van de inflatie en wij wensen 
geen verantwoordelijkheid te aanvaar-
den voor het beleid van het kabinet, 
dat niet in voldoende mate tot bestrij-
ding van de werkloosheid zal bijdra-
gen. Wij verschillen daarin van de in 
het CDA samenwerkende partijen, die 
deze verantwoordelijkheid kennelijk 
wel wensen te nemen en alleen een 
uitzondering maken voortegenvallen-
de omstandigheden, waarvan de Re-
gering zelve heeft gezegd dat zij dan 
uiteraard - dat kan ook van dit kabinet 
worden gezegd - het beleid zal bijstel-
len. 

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 kabi-
netsbeleid meer zou moeten worden 
bijgesteld. Als dat de bedoeling was 
geweest, was mijn motie, voorkomend 
op stuk nr. 6, gesteund door de heer 
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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 gele-
zen: bijstelling in geval van volstrekte 
wijziging van omstandigheden. Over-
bodige 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 pen-
sioenregeling berust essentieel ook op 
overheveling van inkomens van laag-
naar 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 aftrekregelin-
gen. 

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 ge-
garandeerde wijsheid van de Staat 
minder groot is dan dat der indieners. 

Ik zal tegen de motie stemmen, die 
voorkomt op nr. 21, omdat de overwe-
gingen ten onrechte suggereren dat er 
slechts een keuze is tussen collectieve 
voorzieningen en vrij besteedbaar per-
soonlijk 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 overeen-
komstig mijn verwachting in een zoda-
nige mate mede mijn opvatting verte-
genwoordigde dat dit de hoofdreden 
was voor mij om aan dit debat als luis-
teraar 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 be-
scheiden moties, waarin wordt ge-
sproken over de wenselijkheid om 
geen onderscheid te maken tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Die 
wenselijkheid onderschrijven wi j , 
maar wi j stellen daar meteen bij, dat 
het heel goed mogelijk is dat het on-

derzoek van de Regering naar de aan-
passingen in het sociale zekerheids-
stelsel helaas inbreuk zal moeten ma-
ken op deze wenselijkheden. Over de 
uitslag en over de aard van de beper-
kingen zegt dat onzes inziens zeer wei-
nig. 

De motie van de heer Jansen c.s. 
(stuk nr. 17) zullen wij niet steunen, 
omdat wij zeer ernstige twijfels heb-
ben over het blijvend effect van loon-
kostensubsidies. 

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 inkomenspoli-
tiek 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 col-
lectieve 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. Eront-
breekt - dat is zeer essentieel - het ver-
zoek aan de Regering om nu direct al 
over te gaan tot een nieuw nader on-
derzoek van de doelstelling van econo-
mische groei, terwijl daarnaast verder 
geen richtlijn wordt gegeven over wat 
moet worden gedaan, als blijkt, dat er 
andere economische groei noodzake-
lijk is. 

D 
De heer Huijsen: Mijnheer de 
Voorzitter! De motie6 van de heer Jan-
sen, voorkomende op de stukken nrs. 
13 en 17, zijn mij op zichzelf sympa-
thiek, maar zij zijn qua aanpak nogal 
ver verwijderd van de huidige econo-
mische orde. Ik meen dat het rege-
ringsbeleid, met name de nota-Lub-
bers, een voorzichtige aanpak van her-
oriëntatie geeft en dat wij het effect 
daarvan in de eerste plaats moeten be-
zien. 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 onge-
huwden en het maken van geen ver-
schil in geslacht voor wat de wetge-
ving aangaat, ga ik in principe ak-
koord. Ik zal ervoor stemmen. 

De moties-Van der Mei en Nypels, 
voorkomende op de stukken nrs. 18 en 
23, waaruit op zichzelf zorg blijkt, al-
thans een zekere voorzichtigheid ten 
opzichte van toekomstige ontwikkelin-

gen, zal ik niet steunen, omdat de Re-
gering naar mijn mening zelf duidelijk 
blijk geeft van de nodige voorzichtig-
heid. Ik meen dat de moties op dit mo-
ment 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 kinderaf-
trek (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 Noote-
boom, Schakel, Van Dam, De Koning 
en Van Leeuwen vóór deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Van der Lek c.s. over verwe-
zenlijking van fundamentele structure-
le hervormingen in het beleid (13951, 
nr. 15) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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 op-
staan 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 Noote-
boom en Huijsen vóór deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Jansen c.s. om bij de beste-
ding van de beschikbare middelen het 
hoofdaccent te leggen op de loonkos-
tensubsidie (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 t i j -
dig voorbereiden van aanvullende om-
buigingsvoorstellen met betrekking tot 
de collectieve uitgaven bij een ongun-
stiger 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 le-
den 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 4pro-
cent van het nationale inkomen 
(13951, nr. 19) wordt bij zitten en op-
staan 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 ge-
stemd. 

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 op-
staan 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 ontwik-
kelen van het instrumentarium voor 
een doelmatig inkomensbeleid 
(13 951, nr. 21) wordt bijzitten en op-
staan 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 voorzienin-
gen (13951, nr. 22) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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 trend-
matige 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 Andries-
sen 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 mo-
tie hebben gestemd. 

Ik stel voor de beide nota's (13 951 en 
13959) voor kennisgeving aan te ne-
men. 

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 trou-
wens niet over politieke dingen van de 
dag denken en zeker niet hardop daar-
over praten. Daar is hij niet voor. Maar 
hij mag van U vandaag wel even om-
kijken 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 t i jd ' , werd aan-
geheven. 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 ser-
veerde 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 sym-
bool van de vruchtbaarheid. Welnu, 
daér zou ik ons - in tegenstelling tot de 
heer Van Aarden ne - liever mee verge-
lijken. 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 voedsel-
voorziening gevorderd. Het papier zit 
in de eerste voormaag, maar het her-
kauwen 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 Rege-
ring: kom alsjeblieft op tijd met uw 
wetsvoorstellen en breng onze spijs-
vertering 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 raad-
gevende stem hebben, 't Is geen ge-
woonte dat zij van dat recht vaak ge-
bruik 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 be-
windslieden gewend met het verzoek 
een aantal vragen te willen beant-
woorden. Op een later tijdstip hoop ik 
van die antwoorden een volledig ver-
slag te geven, maar ik geef nu alvast 
een kleine bloemlezing. 

Na afloop van de vergadering van vandaag begon voor de Kamer het zomerreces. 
Voorzitter Vondeling werd een prettige vakantie toegewenst 
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Voorzitter 
Het doet mij erg veel plezier te kun-

nen melden, dat mij geen enkele klacht 
bereikte over het personeel. Integen-
deel, ik haal één antwoord aan: 'lof 
voor grote bereidwill igheid in alle op-
zichten'. 

Min of meer verrassend was de re-
actie op de vraag of men hinder onder-
vond van de fotografen en televisie-
mensen. Vrijwel iedereen zei: nee, en-
kelen! 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 sto-
rende 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 wacht-
tijd 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 opmer-
kingen, beter gezegd, aanmerkingen 
kreeg ik over de ministerskamer. Die 
kamer is veel te klein en dat is waar. 
'Hij heeft de charme van een rouwka-
mer 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 vragen-
recht 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 minis-
terie genoeg zijn geweest. De vragen-
steller zou de betrokken Minister of 
Staatssecretaris kunnen machtigen de 
pers desgewenst in te lichten.' Een an-
der zei: 'Over de vragen zou meer 
vooroverleg met de ministeries kun-
nen plaatsvinden. Dat zou vermoede-
lijk leiden tot minder, maar betere vra-
gen'. 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 voorle-
zen van eikaars vragen om bepalingen 
van het Reglement van Orde te omzei-
len is een farce'. 

Ik neem aan dat de Kamer belang-
stelling heeft voor het oordeel dat de 
bewindslieden hebben over de begro-
tingsbehandeling van vorig jaar. Die 
kenmerkte zich door: a) het vóór het 
reces al vastleggen van de data, b) met 
Kerstmis klaar zijn, c) technische kwes-
ties zoveel mogelijk schriftelijk afdoen 
en d) de spreektijd van de bewindslie-
den beperken tot de helft van de ka-
mertijd. Het was voor mij een zeer aan-
gename verrassing te merken dat het 
oordeel over alle vier de punten over-
wegend gunstig was. Uit de 25 inge-
vulde formulieren bleek dat slechts 
vier Ministers of Staatsecretarissen 
bezwaren hebben tegen een spreek-
tijdbeperking. 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 wor-
den 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 con-
tacttussen griffie en departement, 
over de inrichting van de agenda, hoe 
er meer regelmaat in ons werk kan ko-
men, over de tijdstippen van begin en 
einde (alsjeblieft de elf-uur-grens 
handhaven! was het vrijwel unanieme 
antwoord), over de zit- en spreekplaat-
sen, hier in de Kamer, over de commu-
nicatie met ambtenaren, over de taak 
van de voorzitter, over de voorlopige 
verslagen, over die van gevoerd mon-
deling overleg, over open en besloten 
commissies, over interpellaties, over 
het voorbereiden van de openbare be-
handeling van wetsontwerpen, de be-
handeling 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: al-
leen 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 al-
thans aan die eis. Als gastheer wil ik 
graag met een aardige opmerking 
voor onze gasten eindigen. En natuur-
lijk met een wens voor iedereen: pret-
tige vakantie! 

Ik stel voor, het verslag van de vorige 
vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 04.00 uur. 

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 bevoegdhe-
den aan de besturen van waterschap-
pen, veenschappen en veenpolders 
(Bevoegdhedenwet waterschappen) 
(13960); 

Regeling van de vermogensaanwas-
deling (Wet op de vermogensaanwas-
deling) (13965). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de er bij behorende stukken, zullen 
worden gedrukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van Eco-
nomische Zaken, ten geleide van de 
Nota inzake de selectieve groei (Eco-
nomische Structuurnota) (13 955). 

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 

3°. een brief van de Minister van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, ten geleide van antwoorden op 
vragen gesteld in de Openbare Com-
missievergadering 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 Lei-
den, over de prijscompensatiemaatre-
gelen per 1 juli 1976. 

Dit telegram ligt op de griffie ter inza-
ge; kopie is gezonden aan de betrok-
ken commissie; 

5°. een petitie van werklozencomitees 
uit Amsterdam en Den Haag, verge-
zeld van ongeveer 6000 handtekenin-
gen, voor volledige compensatie van 
de prijsstijgingen en verhoging van de 
werkloosheidsuitkeringen. 

Deze petitie ligt op de griffie ter inza-
ge; 
6°. de volgende brieven: 

een aantal, over de wetsvoorstellen 
met betrekking tot abortus provoca-
tus; 

een, van de Voorzitter van de Com-
missie Bibliografisch Onderzoek, ten 
geleide van een discussienota, over de 
eventuele oprichting van een Neder-
lands bibliografisch Centrum; 

een, van de Raad van Bestuur in ar-
beidszaken, 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 betrek-
king tot de overplaatsing van de 
Nehem. 

Al deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

7°. een academisch proefschrift van 
Chr. L. Menting: ' . . . . hij is in vergade-
ring'. 

Dit boekwerk is opgenomen in de bi-
bliotheek der Kamer. 

Tweede Kamer 
24 juni 1976 Ingekomen stukken 4991 



Noot 2 (zie blz. 4868) 

De vragen van de leden P.A.M. Corne-
lissen en Van Zeil luiden: 

1 
Is het waar, dat de Minister voorne-
mens is met het oog op de bevorde-
ring van de verkeersveiligheid gele re-
flecterende kentekenplaten voor mo-
torvoertuigen verplicht te stellen met 
ingang van 1 januari 1977? 

2 
Kan de Minister uiteenzetten welke ex-
tra kosten dit voor de automobilist zal 
meebrengen? 

3 
Is de Minister bereid een eventuele in-
voering van de nieuwe platen geleide-
lijk te doen plaatsvinden door deze al-
leen 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.-Fle-
voland een globaal uitgifteplan voor-
handen? 

2 
Indien dit het geval is, kan dit plan dan 
worden voorgelegd aan de georgani-
seerde landbouw, opdat deze - zoals 
tot nu toe gebruikelijk is - daarover t i j -
dig haar oordeel kan geven om zo-
doende nog een eerste uitgifte in Z.-
Flevoland in 1977 mogelijk te maken? 

3 
Is er - indien vraag 1 ontkennend moet 
worden beantwoord - niet alle aanlei-
ding om op korte termijn een globaal 
uitgifteplan op te stellen of althans be-
leidsvoornemens ten aanzien van de 
grootte en de juridische vorm van uit-
gifte der bedrijven kenbaar te maken, 
opdat de overlegprocedure met het 
georganiseerde bedrijfsleven ti jdig 
kan plaatsvinden? 

4 
Kan tegelijk met het in de overlegpro-
cedure brengen van bovenbedoeld 
globaal uitgifteplan ook worden mee-
gedeeld, van waaruit de met de agrari-
sche bedrijven verbonden organen 
hun toeleverende, verzorgende en aan 
de afzet van produkten verbonden taak 
zullen kunnen uitvoeren? 

5 
Realiseert de Minister zich, dat het 
voor de in vraag 4 genoemde organen 
urgent is ti jdig te weten, wanneer en in 
welk tempo de uitgiften zullen plaats-
vinden en welk soort bedrijven ge-
sticht zullen worden, zulks in verband 
met de daarvoor noodzakelijke voor-
bereiding hunnerzijds? 

6 
Is wel eens onderzocht of er een mo-
gelijkheid is om gronden in Z.-Flevo-
land, die niet op korte termijn hun defi-
nitieve bestemming kunnen krijgen, 
tijdelijk en onder beperkende voor-
waarden, als compensatie in gebruik 
te geven aan degenen die hun gron-
den 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 lui-
den: 

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 toeken-
ning van meer Duitse ritmachtigingen 
vergt, van oordeel, dat met het inscha-
kelen van Harer Majesteits ambassa-
deurte Bonn op passende wijzege-
hoor gegeven wordt aan de motie van 
1 juni 1976, welke door de gehele Ka-
mer is ondersteund? 

2 
Leidt de zinsnede uit de bedoelde mo-
tie: '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 ver-
antwoordelijke bewindsman voor Ver-
keer 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 mo-
tie 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: 

1 
Welke zijn de redenen om het 'embar-
go' van de resultaten van het vooron-
derzoek, naar de positie van WSW-jon-
geren 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 'em-
bargo' houden van dit rapport, bent u 
dan bereid, op zo kort mogelijke ter-
mijn, 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 resul-
taten van het onderzoek naar het deel-
nemen 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 op-
zetten 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 lui-
den: 

1 
Op welke punten wordt door u bij uw 
beslissing over het niet toekennen van 
subsidie aan de Stichting Vormingsto-
neel 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 subsi-
diëring van vormingstoneel, die met 
de beschikbare middelen wèl zullen 
worden gehonoreerd 'in het kader van 
het geven van ruimte en ontwikke-
lingsmogelijkheden 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 re-
gionalisering van toneel en vormings-
toneel en, zo neen, wat is dan wèl de 
reden van deze keuze? 

4 
Op basis van welke criteria worden de 
subsidie-aanvragen van vormingsto-
neel beoordeeld? Geschiedt dit op 
grond van: 
a. het aantal voorstellingen en gemid-
deld 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 bijge-
woond 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 Vormingsto-
neel Limburg negatieve beslissing ge-
nomen? 

6 
Is met de Stichting Vormingstoneel 
Limburg en andere hoog op de priori-
teitenlijst 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 bespre-
ken om, zo mogelijk, tot een oplossing 
te komen waardoor ook GLTwee ten 
minste kan voortbestaan tot de ge-
dachten over regionalisatie vastere 
vorm hebben aangenomen en al dan 
niet tot een ook door deze Kamer aan-
vaard beleid zijn geworden? 
1 Antwoord van 9 juni 1976, Aan-
hangsel Handelingen, zitting 
1975-1976, nr. 1212. 

Noot 8 (zie blz. 4914) 

De vragen van de leden Huijsen en 
Waltmans luiden: 

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

2 
Zo ja, is het dan niet een noodzaak om 
in het verlengde van de door de Rege-
ring 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 regeringsbijdra-
ge aan het Defence and Aid Fund van 
f 20 000 per jaar tot een meer realis-
tisch en substantiëler bedrag teverho-
gen? 

De vragen van het lid Coppes luiden: 

1 
Welke mogelijkheden ziet de Neder-
landse Regering om te bemiddelen in 
Zuid-Afrika, en zodoende te komen tot 
een vreedzame oplossi ng voor de re-
cente geschillen die tot zulke ernstige 
gewelddadigheden aanleiding gaven? 
Als zij geen mogelijkheden ziet of be-
middeling wordt afgewezen, is zij dan 
bereid de politieke druk op de Zuidafri-
kaanse Regering te vergroten? 

2 
Welke mogelijkheden ziet de Neder-
landse Regering tot hulp aan de bevrij-
dingsbeweging ANC buiten het grond-
gebied van Zuid-Afrika? 

De vragen van het lid Scholten lui-
den: 

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

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? 

3 
Wil de Minister zijn mening over de re-
actie 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 zo-
genaamde Veiligheidswetten in de 
Zuidafrikaanse volksvertegenwoordi-
ging? 

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 om zo tot een gecoördi-
neerde benadering van Zuid-Afrika te 
komen? 

Noot 9 (zie blz. 4942) 

De vragen van het lid Van Zeil luiden: 

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 in-
stanties aanvaarden van de taakstel-
ling 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? 

2 
Deelt de minister ook de mening, dat 
het beleid van de regering om tot 
spreiding van activiteiten over het ge-
hele land te komen, met name door de 
regering consequent moet worden ge-
voerd, 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 bij-
zonder het N.O.-deel daarvan als vesti-
gingsgebied voor kwalitatief hoog-
waardige arbeid, maar tevens de werk-
gelegenheidssituatie - kwalitatief en 
kwanti tat ief" in het geding is? 
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