Dinsdag 22 juni 1976

94ste Vergadering

Voorzitter: Vondeling
Tegenwoordig zijn 137 leden, te weten:
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma,
Albers, Van Amelsvoort, Andriessen,
Bakker, Barendregt, Beekmans, 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, Haas-Berger, Hartmeijer, Van
Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, Van der Hek, Hermes, Hermsen,
Honig van den Bossche, Van Houwelingen, Hutschemaekers, Huijsen, lmkamp, Jansen, Janssen, Joekes, Kappeyne van de Coppello, Keja, Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, Kombrink, Koning, De Koning (B.P.), Koningh, Konings, De Koster, Kosto,
Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Kruisinga, Van Kuijen, De Kwaadsteniet, Lamberts, Langedijk-de Jong, De Leeuw,
Van Leeuwen, Van der Lek, Van Leijenhorst, Lückers-Bergmans, Van der Mei,
Meis, Van Mierlo, Molleman, Mommersteeg, Nooteboom, Notenboom,
Nypels, Van Ooijen, Patijn, Peijnenburg, Ploeg, Poppe, Portheine, Rienks,
Rietkerk, Roels, Roethof, Roolvink, Van
Rossum, Salomons, Van der Sanden,
Schakel, Scherpenhuizen, Van het
Schip, Scholten, Smit-Kroes, Van der
Spek, Spinks, Staneke, Stoffelen, Terlouw. Van Thijn, Tilanus, Tolman, Tuinenburg, Tuijnman, Veder-Smit, Van
Veenendaal-van Meggelen, Veerman,
Vellenga, Verbrugh, Ve r woert, Vondeling. Voogd, Voortman, De Vries,
Waalkens, Waltmans, Weijers, Wiegel,
Wierenga, Van Winkel, Wisselink, Ter
Woorst en Van Zeil,
en de heren Den Uyl, Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Duisenberg, Ministervan Financiën,
Lubbers, Ministervan Economische
Zaken en Boersma, Minister van Sociale Zaken.
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Aanvang 14.00 uur.

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

De Voorzitter: Ik zal de heer Nooteboom straks gelegenheid geven om
hierover het woord te voeren.

Masman, Jongeling, Nagel en Ter
Beek, wegens ziekte, de hele week;
De Boois, Dankert en De Vries, wegens bezigheden elders, alleen voor
het eerste deel van de vergadering;
Laban en Van der Gun, wegens verblijf buitenslands.

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken is een brief gezonden met betrekking tot de hieruit voortvloeiende w i j zigingen.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ik deel de Kamer mee,
dat is ingekomen de volgende brief,
d.d. 20 juni 1976, van deheer Nooteboom:
Ik moge U verzoeken de gewoonte
om ondergetekende te beschouwen
als lid van de D'66 Tweedekamer-fractie te doen eindigen m.i.v. 22 juni a.s.
Recent is openbaar en formeel naar
buiten getreden het reeds langer bestaand diepgaand meningsverschil
binnen D'66 over de fundamentele
vraag wat de primaire taken en plichten zijn van een volksvertegenwoordiger en met name over de prioriteit van
onaantastbare erkenning van zijn
plicht om te stemmen overeenkomstig
zijn eigen, na afweging van vele facetten, gevormde oordeel, zonder last of
ruggespraak en zonder te zwichten
voor door derden uitgeoefende druk.
Ik erken en aanvaard dat een fractie
de macht en wellicht zelfs de plicht
heeft een of meer fractieleden uit de
fractie te zetten danwei condities te
scheppen die uittreden onvermijdelijk
maken ingeval van zeer diepgaande
meningsverschillen die een goed functioneren van de fractie als team ernstig
hinderen.
Ik acht het onder de huidige staatsrechtelijke spelregels niet verantwoord om door gelijktijdig te bedanken voor kamerlidmaatschap het precedentte scheppen van erkenning van
de feitelijke macht van derden om een
kamerlid zijn zetel te doen opgeven en
zal dat dus niet onmiddellijk doen.
(w.g.) Govert Nooteboom.
Deze brief wordt voor kennisgeving
aangenomen.

Ingekomen stukken
Leden
Commissies

Het Presidium heeft overeenkomstig
het Reglement van Orde de zitplaats
aangewezen in nauw overleg met de
meest betrokkenen.
Ik benoem tot lid van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, de
vaste Commissie voor Onderwijs en
Wetenschappen en de Commissie
voor de Werkwijze der Kamer, het lid
Nooteboom.
Ook is ingekomen een brief van de Minister van Economische Zaken, ten geleide van de overeenkomst tussen
OGEM Holding NV en de Staat inzake
de Nederhorstbouwbedrijven (ter vertrouwelijke kennisneming) (13 868, nr.
7).
Deze brief, die al is gedrukt en rondgedeeld, wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Dan zijn ingekomen
twee brieven van de Minister van
Landbouw en Visserij, t.w.:
een, ten geleide van het verslag vierde kwartaal 1975 over de toepassing
van de bepalingen van hoofdstuk III
van de Landbouwwet, alsmede het
verslag van het Voedsel-voorzieningsin- en verkoopbureau;
een, ten geleide van de herziene raming van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het dienstjaar
1976, per 1 april 1976.
Deze brieven, die niet zullen worden
gedrukt, worden voor kennisgeving
aangenomen.
De Voorzitter: Geen van de beide Kamers der Staten-Generaal en evenmin
- v o o r z o v e r van toepassing - d e Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, heeft uitdrukkelijke
goedkeuring gevraagd van de internationale overeenkomsten, gedrukt onder de nummers 13 915, R 1035,
13 920 en 13 923, R 1036, die op res-
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Voorzitter
pectievelijk 12,17 en 20 mei 1976 aan
de griffie zijn overgelegd.
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De overige ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt.
Op die lijst heb ik ook voorstellen gedaan over de wijze van behandeling.
Als aan het einde van deze vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer
zich met deze voorstellen heeft verenigd.
Ik deel aan de Kamer mee, dat:
a. de bijzondere commissie v o o r d e
Wet op de Stadsvernieuwing (13 924)
tot haar voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter heeft benoemd de leden
Scholten en Bremen,
b. de bijzondere commissie v o o r d e
Wet Kanalisatie Diergeneesmiddelen
(13 929) tot haar voorzitter heeft benoemd het lidTuijnman.
Ik geef het woord aan het lid Nooteboom, die het heeft gevraagd.

D
De heer Nooteboom: Mijnheer de
Voorzitter! De brief bevat de redenen
voor mijn besluit om de D'66-fractie te
verlaten en toch althans voorlopig kamerlid te blijven. Ik weet dat dat door
de oude rotten van de politiek pleegt te
worden aangeduid met termen als onfatsoenlijk en dat degene die zoiets
doet daarvoor veelal een hoge prijs
krijgt gepresenteerd.
Een deel van die prijs, binnen deze
Kamer, neemt de vorm aan van Reglement-van-Orde-regels, waarbij naar ik
begrijp, een fijnmazig gedifferentieerd
tarief geldt, afhankelijk van de mate
van onfatsoen. Ik hoop dat via de ontsnappingsclausule terzake van
spreektijd nu en dan de Kamer mij zal
toestaan een onderwerp enigszins serieus te behandelen, indien ik bij andere onderwerpen mijn formele spreektijd niet gebruik.
Mijnheer de Voorzitter! Ik verwacht
mij vrij vaak in de gelukkige omstandigheid te zullen bevinden dat de
woordvoerder van de fractie waarvan
ik deel uitmaakte in zodanige mate ook
mijn mening zal benaderen, dat ik net
als vroeger geen behoefte heb om
apart aan een debat deel te nemen. Immers, ik acht mij in dezelfde mate aan
het door de D'66-leden vastgestelde
program gebonden als ik dat als lid der
D'66-fractie placht te doen. Ik had en
heb geen hekel aan dit kabinet of enig
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lid daarvan. Ook in het verleden heb ik
steeds een zakelijke opstelling nagestreefd waarin niet de vraag wie de Kamer iets voorlegt, doch de inhoud van
het voorstel bepalend is voor mijn opstelling. Ik betreur het onvermijdelijk
geworden incident en heb inmiddels
gemerkt dat discussie er over nauwelijks zinvol is, wegens taalproblemen.
De neergang van D'66 heeft nu voor
mij voor het eerst ook een miniem positief aspectje. De afgelopen jaren is al
zo vaak de vraag gesteld namens wie
nr. 6 van de D'66-fractie eigenlijk nog
in de Kamer zit, gezien de uitslagen
van opinieonderzoeken, dat ik niet ondersteboven val van een dergelijke
vraag nu ik als eenmansfractie moet
opereren gedurende enige tijd. Zowel
de formele ficties als de waarschijnlijke feitelijke verhoudingen rechtvaardigen voor mij voldoende dat ik als Kamerlid aanblijf in de gegeven feitelijke
toestand, gewogen tegenover het alternatief. Aan bedanken zowel als aan
aanblijven kan enig element van absurditeit niet worden ontzegd, doch
daar valt mee te leven.
Ik moge besluiten met de hoop dat
mede dit incident aanleiding mag zijn
om ofwel in de wetten en misschien
zelfs de Grondwet de consequentie te
trekken dat kamerleden niet individueel onafhankelijk zijn, doch worden benoemd op grond van een door een
partij opgestelde lijst, ófwel de consequenties van de bestaande wettelijke

regels te aanvaarden, ook in het Regiement van Orde en in de uitlatingen van
politici die spreken over aan partijen
toegewezen zetels, terwijl daar geen
wettelijke grond voor is.

D
De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De verklaring van de heer
Nooteboom geeft mij geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen. Wat
betreft de inhoud van zijn brief aan u,
zal ik de soepelheid die onze fractie
steeds jegens hem heeft betoond, zover uitstrekken dat ik niet met hem in
debat zal gaan over de juistheid van
die inhoud, of over de motieven die tot
zijn beslissing hebben geleid.

D
De heer Wiegel (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Nooteboom heeft
gezegd dat wellicht oude rotten zijn
aanblijven als kamerlid onfatsoenlijk
zouden vinden. Ik wil mij nog niet tot
de oude rotten in dit huis rekenen,
maar ik heb er toch behoefte aan, iets
te zeggen, omdat ik ook iets heb gezegd toen de heer Huijsen hier zijn verklaring aflegde. Als je op een gegeven
ogenblik je mond hebt open gedaan
ten aanzien van één van onze leden,
mag je niet zwijgen als een vergelijkbare situatie ten aanzien van een ander lid optreedt.
Ik vind het op zichzelf natuurlijk zeer
opmerkelijk dat een van mijn voorstel-

De heer Nooteboom in gesprek met de heer Imkamp

Ingekomen stukken
Commissies
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Wiegel
len in de Kamer mede geleid heeft tot
het besluit van de heer Nooteboom.
Desalniettemin ben ik van mening dat
het onjuist is dat hij kamerlid is geble
ven. Als hij weggegaan was, dan zou
de kans hebben bestaan dat de heer
Visser tot lid van deze Kamer werd benoemd. De heer Visser is inmiddels lid
van de VVD. Ik zou in dat geval ook tegen de heer Visser hebben gezegd dat
ik het onjuist zou achten als hij een benoeming als kamerlid aanvaardde,
omdat hij op titel van D'66 is gekozen.
De Voorzitter: Ik stel voor bij de behandeling van de nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve
voorzieningen en de werkgelegenheid
(13951) tevens aan de orde te stellen:
de Nota over de uitvoering van de
rijksbegroting 1976 (Voorjaarsnota)
(13959).
Ik stel voor aan de orde te stellen en te
behandelen in de vergaderingen van
24, 25,26 en 31 augustus 1976:
de Nota over het vraagstuk van ontwapening en veiligheid (13461);
de Nota Studiefinanciering (12778)
(indien de voorbereiding zal zijn voltooi d);
de stukken met betrekking tot de migratie en begeleiding van Surinamers
en Nederlands-Antillianen (13254).
Ik stel voor, de maximumspreektijden
hierbij vast te stellen als volgt:
15 minuten voor de fracties van de
PvdA, KVP en VVD;
10 minuten voor de fracties van de
ARP, PPR, CPN, CHU, DS'70 en D'66 en
5 minuten voor de overige fracties.
In dit voorstel en in de overige voorstellen voor het vaststellen van een
maximumspreektijd is geen rekening
gehouden met de pas opgetreden verandering in de samenstelling van de
fractie van D'66, in het midden latend
of dit bij nader inzien nog zou moeten
gebeuren.
Mocht de Kamer van oordeel zijn,
dat aanpassing gewenst is, dan zal ik
tijdig met een nieuw voorstel komen,
na in ieder geval de Commissie voor
de Werkwijze geraadpleegd te hebben.
Wetsontwerp Bepalingen inzake het
doen verrichten van arbeid door buitenlandse werknemers (Wet arbeid
buitenlandse werknemers) (13 682) (indien de voorbereiding zal zijn voltooid).
De heer Van der Spek heeft mij gevraagd, of de genoemde spreektijdbeperking ook geldt voor de behandeling
van de Nota over het vraagstuk van
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ontwapening en veiligheid (13959).
Uit mijn woorden zou hij terecht hebben kunnen afleiden, dat dat de bedoeling is. Deze nota is echter niet in een
openbare commissievergadering
voorbereid. Hiervoor gelden dus niet
de desbetreffende bepalingen van het
Reglement van Orde. Eventueel zal ik
nog nadere voorstellen daaromtrent
doen.
Overeenkomstig de voorstellen van de
Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Verder stel ik voor aan
de orde te stellen en te behandelen in
de vergaderingen van 1, 2,7, 8 en 9
september 1976 na eventuele afhandeling van de agenda die betrekking
heeft op de daaraan voorafgaande periode:
het Wetsontwerp Regelen met betrekking tot het aanhouden van voorraden aardolieprodukten (Wet voorraadvorming aardolieprodukten)
(11 327) (indien de voorbereiding zal
zijn voltooid);
de Nota Naar een structuur v o o r d e
ontwikkeling en vernieuwing van het
primair en secundair onderwijs
(13432).
Ik stel voor, de maximumspreektijd
hierbij vast te stellen als volgt:
15 minuten voor de fracties van de
PvdA, KVP en VVD;
10 minuten voor de fracties van de
ARP, PPR, CPN, CHU, DS'70 en D'66;
5 minuten voor de overige fracties.
de brief van de Ministervan Landbouw en Visserij over de huidige situatiein de Nederlandse visserij (13 600
XIV, nr. 24).
Ik stel voor de maximum-spreektijd
hierbij vast te stellen als volgt:
15 minuten voor de fracties van de
PvdA, KVP en VVD;
10 minuten voor de fracties van de
ARP, PPR, CPN, CHU, DS'70 en D'66;
5 minuten voor de overige fracties.
Hierbij zijn - indien voldoende onders t e u n d - t e v e n s aan de orde:
de motie-Meis over de invoering van
een stilligregeling (13600, XIV, nr. 28);
de motie-Meis over vaststelling van
een saneringsregeling en -premie
(13 600, XIV, nr. 29);
de motie-Meis over herinvoering
van de olievoorschotregeling (13600,
XIV, nr. 30);
de motie-Waalkens over de quotering van t o n g e n schol in 1976 (13 600,
XIV, nr. 31).
Verder stel ik voor aan de orde te stellen en te behandelen in de vergaderingen van 14, 15 en 16 september
1976:

Regeling van werkzaamheden

Voorstel van wet van de leden Van
Schaiken Van Leeuwen, houdende
nieuwe regelen met betrekking tot het
afbreken van zwangerschap (Wet afbreking zwangerschap) (13 253);
Voorstel van wet van de leden
Geurtsen, Lamberts, Roethof en Veder-Smit tot het stellen van regels met
betrekking tot het afbreken van zwangerschap (Wet afbreking zwangerschap) (13 909) (indien de voorbereiding zal zijn voltooid).
Op voorstel van de bijzondere commissie voor de abortuswetgeving stel
ik voor:
a. de algemene beraadslaging over
de twee voorstellen gezamenlijk te
doen houden;
b. de artikelsgewijze behandeling
en de bespreking van eventuele amendementen te houden per wetsvoorstel
in volgorde van verstrekkendheid.
Naar het oordeel van de bijzondere
commissie is die volgorde: Geurtsen,
Lamberts, Roethof en Veder-Smit
(13909) Van Schaiken Van Leeuwen
(13 253);
c. daarna de stemmingen in dezelfde volgorde te houden over de artikelen en de amendementen;
d. de eindstemming te houden in
volgorde van de verstrekkendheid die
op dat moment geconstateerd wordt.
Overeenkomstig de voorstellen van de
Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
het lid Drees, die het heeft gevraagd.
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben al eerder in de
Kamer gesproken over het pand
Westraven, het rijkskantorengebouw
bij Utrecht. Op 3 juni is er overleg geweest met Minister Gruijters over dit
pand dat nogal onveilig is gesitueerd.
Minister Gruijters heeft toen toegezegd dat hij alles in het werk zou stellen het regeringsstandpunt over het al
of niet verhuizen van enige diensten
naar Westraven, vóór het aanstaande
zomerreces aan de Kamer mee te delen. Intussen is er nu een bericht ontvangen van de kant van Minister
Gruijters dat hij waarschijnlijk aanstaande woensdag, dus morgen, een
brief zal sturen aan de Tweede Kamer,
samen met de Ministers van Landbouw en van Verkeer en Waterstaat,
waarin staat wat zij van plan zijn te
doen met dat rijkskantorenpand en of
de desbetreffende ambtenaren bij
voorbeeld wel of niet deze zomer zullen moeten verhuizen. Nu is er in de
zomer natuurlijk geen gelegenheid
meer voor die discussie van de Kamer
met de Minister. Het is essentieel dat
de Kamer hierover kan spreken met de
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Drees
Minister voordat een definitieve beslissing wordt uitgevoerd. Daarom wil
ik u verlof vragen Minister Gruijters te
mogen interpelleren op donderdag
aanstaande over het al of niet verhuizen van ambtelijke diensten naar het
kantoorpand Westraven indien morgen een brief van Minister Gruijters zal
zijn ontvangen die hiertoe aanleiding
geeft.
De Voorzitter: Het lijkt mij dat het
meer voor de hand ligt dat, wanneer
de brief is ontvangen, die dan overeenkomstig de bedoeling van de heer
Drees op de agenda van de Kamer
wordt geplaatst en dat wij naar aanleiding daarvan dan de gedachtenwisseling hebben. Mocht die brief niet komen, dan zouden wij het verzoek van
de heer Drees alsnog in heroverweging kunnen nemen. Daarover kunnen
wij dan morgen, aan het eind van de
middag bij voorbeeld beslissen. Kan
de heer Drees zich daarmee verenigen? Ik zal dan uiterlijk morgen om
een uur of zes een nader voorstel
doen.
De heer Drees (DS'70): Het essentiële
punt is dat die brief dan donderdagochtend of in het begin van de middag kan worden besproken met Minister Gruijters.
De Voorzitter: Het ligt voor de hand
dat die gedachtenwisseling öf in de
vorm van een interpellatie öf op
grond van de brief die is binnengekomen donderdagochtend op een nader
vast te stellen tijdstip zal plaatsvinden.
Ik mag ervan uitgaan dat de Kamer
daarvoor niet veel tijd nodig zal hebben. Hiermee is nog niet formeel beslist over de eventuele interpellatieaanvraag.

Aan de orde is de behandeling van:
Nota over het te voeren beleid ter
zake van de collectieve voorzieningen
en de werkgelegenheid (13 951);
Nota over de uitvoering van de rijksbegroting 1976 (Voorjaarsnota)

(13 959).
De beraadslaging wordt_cjeopend.

D
De heer Van Aardenne (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet is als
een varken. Als men het aan de staart
trekt, loopt het vooruit. Verworpen
moties worden, zij het vertraagd - het
is nog een lui varken ook - half uitgevoerd. Ik denk aan mijn moties, verleden jaar ingediend, op het terrein van
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Van links naar rechts de Ministers Lubbers, Boersma, Den Uyl en Duisenberg

de lastenverlichtingen, over de noodzaak minder uit te geven, o m hulp te
bieden door lastenverlichting bij het
loonoverleg en aan onze stellingname
- twee jaar geleden al - over het gebruik van de aardgasbaten. Misschien
- als krantenberichten juist zijn - denkt
het kabinet er zelfs over de motie van
de heer Wiegel, die nog kort geleden
bestreden werd, over uitstel van de
BTW-verhoging alsnog uit te voeren.
De motie-Andriessen daarentegen is
wel aanvaard door de Kamer. Die motie is niet uitgevoerd. Ook dit is een
varkensreactie. Bezuinigingen voor
1976 zouden gezocht moeten worden,
met name voor hun invloed op 1977.
Dat is ook van regeringszijde toegezegd in oktober. In plaats daarvan zien
wij nu in de Voorjaarsnota een grote
overschrijding optreden, een overschrijding, waarvoor men wel compensatie zoekt, echter op een manier,
waarvan de Minister van Financiën,
ook weer bij die financiële beschouwingen van verleden jaar, gezegd
heeft dat die onrealistisch en niet flexibel was. Immers, toen hebben wij zulke ombuigingen voorgesteld, globale
ombuigingen dus. Het gaat nu om 1,2
mld. Een bedrag van 300 min. wordt
niet structureel gedekt, maar wordt gedekt door de overloop van het vorige
jaar. Die moeilijkheden worden dus
doorgeschoven naar 1977. Het is dan
ook niet een te boude constatering, dat
het jaar 1976 niet alleen verloren is,
maar dat een stuk van de problematiek
doorgeschoven wordt naar de toekomst.
En dit allemaal vanwege een aange
nomen motie! Ik vind dit een betreurenswaardige ontwikkeling. Het is niet
betreurenswaardig, dat onze moties,
ook al zijn zij verworpen, alsnog worden uitgevoerd, maar wel dat een aangenomen motie dit lot niet deelt. Ik zou

Regeling van werkzaamheden
Collectieve voorzieningen/werkgelegenheid

wat dit betreft maar meteen aan het
begin van dit debat een voorstel voor
een uitspraak van de Kamer willen
doen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van Aardenne, Wiegel, Rietkerk, Koning en
Portheine wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
kennis genomen hebbende van de
Voorjaarsnota 1976;
constaterende, dat in de rijksbegroting-1976geen structurele beleidsombuigingen zijn aangebracht;
betreurt het, dat de Regering geen uitvoering heeft gegeven aan de in de
vergadering der Kamer van 9 oktober
1975 door haar leden Andriessen, Aantjes, Notenboom en Beumer voorgestelde en door haar aanvaarde motie,
waardoor de bestrijding van de werkloosheid en inflatie in de komende jaren helaas verder is bemoeilijkt,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Van Aardenne (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb over de
Voorjaarsnota nog maar één opmerking. Het blijkt dat een aanmerkelijke
overschrijding van de begroting-1976
gevormd wordt door het uitblijven van
de voorgenomen verfijning van het
trendbeleid. Die gaat dus nu ook door
naar 1977. Inmiddels is met de meerderheid in het gemeenschappelijk georganiseerd overleg overeenstenv
ming bereikt. Wij kunnen dus aannemen dat het wel doorgaat. Dit betekent
dan wel dat de ombuiging op overheidspersoneel, als ik het zo mag noemen, in 1980 - ik stap nu over naar de
nota inzake de collectieve voorzienin-
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Van Aardenne
gen - niet 630 min. maar 1220 min.
wordt.
Ik heb gezegd, dat ik nu overstap op
de ombuigingsnota, zoals ik haar maar
kort zal aanduiden. De Voorjaarsnota
verbleekt in het licht van dit zo belangrijke staatsstuk, een staatsstuk dat,
ais je tenminste de Regering volgt, geacht wordt het beleid voor komende
jaren vast te leggen, alsof er geen verkiezingen tussen zouden zitten en
geen kabinetsformatie plaatsvindt. Als
dit zo was, als het beleid werkelijk zo
was vastgelegd, dan zou ik moeten
constateren dat de Kamer wel buitengemeen weinig tijd heeft gekregen om
zich er een oordeel over te vormen.
Maar misschien moeten wij het zo
zwaar niet zien en moeten wij dit zien
als een gedachtenflits van het kabinet,
dat drie jaar verloren heeft laten gaan
in het uitgavenbeleid en nu op de valreep toch nog wat wil produceren. Wij
beschouwen het althans niet als een
vastlegging voor de begrotingen van
de toekomst, ook niet voor de begroting voor 1977. Wij wachten wat dit betreft gewoon de Miljoenennota af.
Overigens merk ik nog wel op dat,
nu dit stuk zo laat is gekomen - 'in het
vroege voorjaar' zei de Minister van Financiën tijdens de algemene politieke
en financiële beschouwingen, blz. 214
Handelingen - wetswijzigingen voor
1977 bijna onmogelijk kunnen worden
ingevoerd, maar je kan nooit weten.
Mijnheer de Voorzitter! Inhoudelijk
is de nota een erkenning van het falen
van het kabinetsbeleid op het financiële terrein. Dit is in overeenstemming
met een uitlating van de Minister van
Financiën in een interview met Vrij Nederland, waarin hij zei: Als ik het allemaal had geweten, dan had ik de uitgaven niet zo doen stijgen. Hij had het
kunnen weten: hij had naar ons kunnen luisteren.
Minister Duisenberg: Zoudt u mij een
plezier willen doen en verder willen citeren?
De heer Van Aardenne (VVD): Ik heb
het artikel niet bij mij. De Minister kan
het aanvullen in zijn beantwoording. Ik
vind het betreffende stuk duidelijk genoeg.
Opvallend is ook de zinsnede in de
hoofdlijnen voor de structuurnota - de
nota inzake de selectieve groei: hoe
langer de naam hoe mooier! - over het
verlangen van de Regering, de opbrengst van het aardgas te gebruiken
om de economische structuur te versterken. Men moet maar durven, na de
debatten in deze Kamer, twee jaar geleden ! Ook wat dit betreft, ligt er on-
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zerzijds een motie, namelijk die van de
heer Portheine, welke is aangehouden.
Wij constateren ook, dat - op het
eerste gezicht althans - de bestrijding
van de werkloosheid nu een essentieel
doel van het kabinetsbeleid is geworden. Voor ons is dit niets nieuws. Wij
hebben altijd gezegd, dat het 1%-beleid hiervoor niet voldoende is. Het kabinet erkent dit nu en komt met een
aanvullend beleidspakket. Het lijkt nu,
of men heeft gekozen - een keuze, die
men in november, toen dit aan de orde
was, nog niet wilde maken — uit twee
zaken die men toen onaanvaardbaar
achtte: stijging (althans niet voldoende terugdringing) van de werkloosheid
en vermindering van de collectieve uitgaven tot onder het 1 %-niveau. Het
laatste is nu het geval, want de 1 %
blijkt nu 0,7% te zijn. Nominaal blijft
het hetzelfde, maar er vindt een inverdien-effect plaats. Dit had men eerder
kunnen bedenken, als men het effect
wat groter had gemaakt. Hoe groter de
operatie, hoe meer men terugverdient; ik meen dat het kabinet hierover
nog maar eens moet nadenken.
In hoeverre wordt de doelstelling
van de terugdringing van de werkloosheid gehaald? Daarom gaat het tenslotte. Wij moeten constateren, dat de
structurele werkloosheid - het conjunctuureffect in 1980 wordt, terecht,
niet in aanmerking genomen; wij kennen de conjunctuur dan niet - gelijk
blijft, ondanks alle extra programs en
extra injecties, die voor een groot deel
nog een vergroting van hetfinancieringstekort betekenen, namelijk
150.000 mensen. In wezen wordt dus
alleen maar de negatieve component
geneutraliseerd. Er is geen positief effect.
Legt men dit naast de aanbevelingen van de Commissie van de EG (herstel volledige werkgelegenheid, groei
van het bruto nationaal produkt met
41/2 a 5%, meer afzet en winstverwachting voor het bedrijfsleven en ombuiging van de inflatie in 1980 naar 4 a
5%; dat is andere koek dan de 6'/2%
van het kabinet! ) dan kunnen wij constateren, dat het program van het kabinet, ook in de Europese spiegel gezien,
te kort schiet. Werkloosheid en inflatie
worden niet voldoende aangepakt. De
operatie is wèl pijnlijk. Ik zal de laatste
zijn om dit te ontkennen. Ombuigingen doen altijd pijn. De operatie is extra pijnlijk doordat te lang is gewacht,
maar zij is niet voldoende. Zij biedt
geen genezing. Erzal een nieuwe moeten volgen: weer pijnlijk! Hiervoor
geldt, meen ik, het spreekwoord, dat
zachte heelmeesters stinkende wonden maken.
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Mijnheer de Voorzitter! Het gaat om
vier categorieën: de collectieve sector,
de particuliere bestedingen, het bedrijfsleven en het financieringstekort,
in hun onderlinge samenhang. De Regering ziet eindelijk in, dat het bedrijfsleven lucht moet hebben. Bovendien is
zij zo verstandig geweest, niet naar de
loonverminderaars zoals de heer Van
den Doel, oud lid dezer Kamer, te luisteren. Zij mikt - terecht - op een stijging van het reële loon met 1 a 1,5%.
Zij gaat zelfs zo ver, mijn motie van november te willen uitvoeren door hulp
te geven bij het loonoverleg. Misschien horen wij hierover meer in het
antwoord. Ik zal er kort over zijn. Het
loonoverleg is nog aan de gang. Het is
duidelijk, dat de Regering meer gedaan heeft dan zij nog in het antwoord
op de gestelde vragen naar aanleiding
van de ombuigingsnota had opgenomen. Ik acht dat juist.
Ik acht ook het streven naar een stijging van het reële loon juist. Ten eerste, omdat men het niet kan maken, dat
bij een stijging van de welvaart - daar
mikken wij toch allemaal op - de werknemers op de nullijn of zelfs daaronder zouden komen, terwijl de overheid
alles opslurpt.
Ten tweede, omdat men ook de binnenlandse vraag niet mag verwaarlozen, want anders lukt het aantrekken
van de economie toch ook niet.
Maar goed, daarmee zijn de categorieën bedrijfsleven en particuliere bestedingen gegeven en gaat het alleen
nog tussen de collectieve sector en het
financieringstekort. Omdat men niet
voldoende durft te remmen in de groei
van de collectieve sector, wentelt men
maar af op het financieringstekort.
Daar ben ik dan bij het eerste grote risico, dat aan deze kabinetsoperatie die
- ik herhaal het - te klein in omvang is,
kleeft, want het financieringstekort
wordt zwaar uitgezet.
Ik wil vooropstellen dat de tijdelijke
belastingverlichtingen mogen leiden
tot een vergroting van hetfinancieringstekort, ook naar onze mening,
met de bekende 1,7% van het nationaal inkomen. Er wordt wel wat
vreemd gegoocheld met de b.t.w.-verhoging van 1 oktober. Dat was eerst
een tijdelijke lastenverlichting, omdat
zij negen maanden later inging. Nu is
dat kennelijk toch definitief geworden.
Nu telt het mee in 1977. Wat doen die
drie maanden in 1976? Maar - ik zei
het al - dat is wat gegoochel. Dat is
ook niet essentieel.
Een verhoging van het financieringstekort op korte termijn, achten wij ook
nog een acceptabele zaak, mits omringd met waarborgen. Dat achten wij
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daarom acceptabel, omdat het psychologisch effect op een bedrijfsleven
en een burgerij, die zo lang gewend is
aan steeds meer overhevelingen naar
de collectieve sector, groot kan zijn,
dat het net de stoot kan zijn die inderdaad tot investeringen kan leiden.
Maar dan moet duidelijk de ombuiging
meteen na die stoot kunnen beginnen.
Ik zou wat dat betreft willen verwijzen
naar het jaarverslag van de Nederlandsche Bank, de bladzijden 18 en 19,
waar ook de president van de Nederlandsche Bank, de heer Zijlstra, hierop
wijst. Op dit moment is door een tijdelijk en geflatteerd overschot op de lopende rekening er wel ruimte, maar
wij moeten niet denken dat wij - dan
voeg ik toe: omstreeks 1980; dat kan je
zo uit de sfeer wel halen - op een ander cijfer dan de 4 % nationaal inkomen van het financieringstekort zouden moeten zitten. Welnu, dat doet de
Regering w e l . Die komt op 5% uit en
dat net in de tachtiger jaren, waarop dat weten wij ook - de energiebalans
zal omslaan en de betalingsbalans het
dus benauwd zal krijgen.
Minister Duisenberg: En de VVD komt
op 4,5.
De heer Van Aardenne (VVD): De Minister van Financiën is mij net voor.
Dat wilde ik gaan zeggen. De VVD
komt na een uitzetting - ik heb dat net
b e p l e i t - in 1977, daarna meteen aflopend, tot 4,5% in 1980. Dat halve kan
er dan in 1981 ook nog wel af, maar
bovendien is er een groter overschot
op de lopende rekening op dat moment. Dan is de voorwaarde van de
heer Zijlstra weer vervuld.
Dit risico betekent toch wel meer
kans op inflatie dan nodig is. Wat dat
betreft zou ik toch het kabinet nog
eens willen wijzen op zijn collega in
Engeland, een land met een socialistisch kabinet. Ik dacht toch w e l , dat het
ook echte socialisten waren, maar misschien beschouwt de Minister-President hen niet als zodanig. Daar heeft
men nu een program ontwikkeld om
de collectieve sector in een jaar of zeven van 60 naar 53% nationaal inkomen terug te brengen. Laten wij nu
proberen het op 56,5 te houden.
Ik ben nu toe aan het tweede grote
risico. De Regering komt met een aanvullend maatregelenpakketen rekent
dan op een daling van de werkloosheid van 260.000 tot 150.000 mensen,
nog een zeer groot aantal, maar het is
wel wat: 50.000 uit de 1%-operatie,
60.000 uit het aanvullend program.
Men zou zeggen dat dit toch niet mis
is. Dan pompt men 5,8 mld. in 1980 -
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het is dus in totaal meer, maar in 1980
is het 5,8 mld.; het iselkjaarzo'n portie - in het bedrijfsleven. Het stond niet
zo duidelijk in de nota Hoofdlijnen,
daar was sprake van 4,75 mld, maar uit
de antwoorden op de vragen is gebleken dat er tussen 1978 en 1980 nog
een miljard bijkomt. Dat siert dan het
kabinet.
Even terzijde: men voert een overbruggingssituatie in tot 1 april in de
vorm van een verruiming van de investeringsaftrek en dat levert dan 200
min. op. Dat steekt er dan wat schril bij
af. Ik vraag mij af waarom dat niet wat
ruimer genomen had kunnen worden.
Het plan tot premiëring van de investeringen betekent 60.000 werklozen
minder. Men verwijst naar het staatje
op blz. 21 van de Hoofdlijnen om aan
te tonen dat bedrijfsinvesteringen de
beste remedie zijn tegen de werkloosheid. Ja, haal je de koekoek, dat wist ik
ook wel. Het gaat er echter om dat die
bedrijfsinvesteringen plaatsvinden,
dat die arbeidsplaatsen er ook inderdaad komen. De Regering kan dat aannemen en zeggen dat een dergelijke
injectie dat resultaat geeft, maar subsidie en premiëring betekenen nu eenmaal niet automatisch investeringen
Daar zit een ondernemingsbeslissing
tussen en het is de vraag of die positief
uitvalt.
Vergelijken wij dit met globale maatregelen, die gericht zijn op herstel van
de rentabiliteit, dan wordt van werknemerskant vaak het bezwaar naar voren gebracht dat vergroting van de
winst niet automatisch een toename
van het aantal arbeidsplaatsen betekent. Dat bezwaar achten wij ook begrijpelijk. Het lijkt ons alleen onmogelijk een garantie te geven. Wij kunnen
alleen wijzen op de situatie in het verleden, waarin het altijd zo gebeurd is.
Bovendien kunnen de werknemers de
leiding van het bedrijf ter verantwoording roepen als rentabiliteitsstijging
niet tot investeringen leidt.
Waar zit bij dit programma echter de
garantie dat die investeringen er
komen? Die acht ik nog verder weg.
Waarom wordt er immers in het bedrijfsleven geïnvesteerd? Omdat er afzet gemaakt kan worden en omdat er
winst behaald kan worden. Het gaat
dus om afzet en winst en niet om premie. Wij zien dat ook bij het regionaal
beleid. Wij hebben daar een redelijk
premiëringsstelsel, maar dat helpt op
dit ogenblik zo weinig want de algemene rentabiliteit in het land is niet
wat zij moet zijn.
Voor de afzet is de vraagvergroting
essentieel. Er moet vrijliggende capaciteit worden gebruikt. Men kan zich
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natuurlijk wel rijk rekenen met een stijging van de investeringen met 6%,
volgens het model van het kabinet,
maar dat zijn theoretische procenten.
Als eerst de vrijliggende capaciteit
wordt gebruikt kom je misschien wel
op een lager cijfer, zoals wij op 5 a
5,5% uitkomen, maar dat is dan wel op
basis van afzet-en winstverwachting.
Er is alle reden voor twijfel aan de effectiviteit van dat nieuwe sturingsinstrument. Het is ingewikkeld en de
vraag kan worden gesteld - die is ook
al gesteld - of de criteria die nog ontwikkeld moeten worden - door onder
andere de SER-commissie - hard gemaakt kunnen worden. Wat gebeurt er
als de criteria strijdig zijn met elkaar,
als het milieucriterium iets anders
vergt dan het arbeidsmarktcriterium?
Wij kennen die situatie een beetje uit
de overwegingen bij het vergunningenstelsel van de SIR.
Is er dan geen kans op willekeur? Is
er in het algemeen, bij zoveel verfijningen, geen kans op een grote bureaucratie? Wij kunnen dan natuurlijk wel
zeggen dat w i j het aan de vergunningenprocedures koppelen en dat het
niet extra mag remmen, maar het
stroomlijnen van de vergunningenprocedures duurt nu ook al ruim een jaar
en daarin zien w i j ook niet veel voortgang. Dit betekent alleen maar een extra last.
Overigens, is een dergelijke stimulering van de investeringen door premiëring wat betreft de landbouw niet
strijdig met het EEG-verdrag?
Ik ga nu niet te diep in op de nota inzake de selectieve groei, want die komt
een andere keer aan de orde. Wat betreft het facettenbeleid vragen w i j ons
echter af hoe het milieubeleid daarin
past. Dat verhaal is namelijk wel aardig, maar vrij vaag.
Zo wordt, bij voorbeeld, de Wet Geluidshinder niet meegerekend en w i j
weten juist dat dat wetsontwerp in het
bedrijfsleven veel reacties heeft uitgelokt, waarbij werd gewezen op de sterke rem die van dat ontwerp, als het
wet zou zijn geworden, zou uitgaan op
de investeringen.
Dan worden voorts, naar mijn mening, de verschillen met het huidige instrumentarium van investeringsaftrek
en vervroegde afschrijving toch wel
opgeblazen. Dat kan men ook regionaal gebruiken - dat gebeurt al - dat
kan men naar bedrijfstak differentiëren
- dat doen w i j ook, denk aan de
scheepsbouw - en men kan het eventueel in de vorm van een negatieve belasting gieten, ook als er geen winst is.
Dit laatste geldt dan speciaal de investeringsaftrek. Dat zou zelfs heel zuiver
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in het systeem passen als de carryback van twee tot bij voorbeeld vijf
jaar zou worden uitgebreid, zoals mijn
fractiegenoot Koning hier het vorig
jaar heeft voorgesteld. Kortom ook
met de huidige instrumenten kun je de
nadelen die eraan zouden kunnen kleven wel voorkomen door geringe w i j zigingen. Daar heb je geen nieuw instrument voor nodig. Hoe zullen de verfijningen, die worden aangebracht via
de vijf criteria te weten de arbeidsmarkt en de vier facetten van het facetbeleid, uitwerken op de economie?
Zou die er geen nadeel van kunnen ondervinden? Zouden bij voorbeeld kapitaalintensieve investeringen in het
Rijnmondgebied die wel aan de milieu-eisen voldoen niet buiten de premie kunnen vallen omdat ze te weinig
arbeidsplaatsen opleveren en in een
nogal vol gebied worden gedaan? De
vrijheid blijft bestaan, die investeringen te doen maar ze komen niet in
aanmerking voor een premie; een achteruitgang vergeleken bij wat er op het
ogenblik gebeurt. Hebben wij zulke investeringen nationaal-economisch gezien op een gegeven moment niet nodig voor ons draagvlak, het draagvlak
van alles, ook van alle collectieve voorzieningen, wat er in de maatschappij
gebeurt? Je zou zeggen, dat dat pas
kan als je een duidelijke toekomstvisie
hebt. Wat dat betreft, moet ik zeggen,
dat de structuurnota, zoals ik in een
commentaar in het Economisch Dagblad ook heb gelezen, geen structuurnota is. Er wordt geen visie in gegeven
op de structuur van onze economie in
de toekomst. Er wordt vanuit het heden erg selectief in de groeisfeer geredeneerd. De nota heeft dan ook terecht
naamsverandering ondergaan.
De vraag kan worden gesteld, waarheen wij selectief willen groeien. Die
vraag is in de nota niet beantwoord.
Het risico van het missen van zulke investeringen is levensgroot aanwezig.
Uit het voorbeeld blijkt al dat dit hele
instrument niet neerkomt op een lastenverlichting maar wel op een vermogensoverdracht. Het is geen lastenverlichting omdat het niet in het totaal
van de bedrijven werkt ten opzichte
van het heden. Je zou kunnen concluderen dat daarmee de 1 %-norm voor
de overheidsuitgaven verdwenen is.
Dat laatste is echter niet zo belangrijk.
Dat zijn cijfers.
Wel belangrijk is, dat Minister Lubbers zich heeft beijverd te zeggen dat
het nieuwe systeem de ondernemersvrijheid in tact zou laten. Het gaat om
randvoorwaarden, de ondernemer kan
weten of hij aan die voorwaarden vol-
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doet en die kennis in zijn plannen incalculeren, aldus de Minister. Dat is
wat anders dan het systeem van de
SIR-vergunningen. Het zijn echter zeer
verfijnde randvoorwaarden die leiden
tot individuele afweging, tot afspraken
boven de tien miljoen en tot contracten, waarbij de andere partner (de
overheid ook eisen mag stellen, boven de honderd miljoen. Dit is strijdig
met dat idee van ondernemersvrijheid.
Mijn indruk is dat de Minister-President gelijk had toen hij stelde in dit
nieuwe instrument een instrument te
zien waarmee de overheid zeggenschap krijgt over de investeringen.
Misschien willen de heren in hun antwoord ingaan op de tegenstrijdigheid
in hun uitlatingen. Voorlopig meen ik
dat het hier gaat om een vriendelijk geformuleerde rechtstreekse overheidscontrole en dan doet de vriendelijke
formulering er niet zoveel meer toe!
Wat zou anders ook in het licht van de
hooggestemde passages in de structuurnota de slotparagraaf in de o m buigingsnota betekenen over de maatschappelijke sturing en beheersing
van investeringen? Niets immers. Ik
geloof dat de ombuigingsnota prevaleert boven de structuurnota.
Mijnheer de Voorzitter! Het betekent
allemaal negatieve effecten op de investeringslust. Die negatieve effecten
zijn niet gekwantificeerd, ook niet de
negatieve effecten van het terugkomen op toezeggingen bij export-kredietgaranties waarover wij twee weken geleden spraken, of van de vermogensaanwasdeling, niet eens van de
vermogensaanwasdeling alleen maar
ook van de onzekerheid over het percentage dat begint met ongeveer 15
maar binnen enkele jaren, als de Minister-President zijn zin krijgt, wel eens
gauw 50 zou kunnen worden. Zo'n onzekerheid in de rechtspositie is funest
voor de investeringslust. Het bedrijfsleven zelf zegt dat en wij zien die investeringen ook niet komen. Wij menen,
dat het nemen van globale maatregelen, wel gedifferentieerd naar bedrijfstak en regio met het effect duidelijk
open, ook binnen de onderneming ten
opzichte van de werknemers in die onderneming, een betere weg is.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan
het derde grote risico toe. Dat zit in de
ombuigingen. Zij zijn niet gericht op
de oorzaken van de uitzetting. Het gevaar bestaat dan ook levensgroot dat
onze uitgangspositie in 1980, als het
aardgas terug gaat vallen, niet voldoende versterkt is. Ik wil het eerst
hebben over de overheidsuitgaven.
Ik ga niet op alle punten in. Zij staan
trouwens nog maar zeer globaal in de
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nota. Wij krijgen wat dit betreft genoeg
mogelijkheid tot discussie bij de behandeling van de begroting-1977. Ik
wil in dit kader stellen dat je, als je werkelijk wil beheersen, moet stabiliseren.
Eén ding staat voorop, namelijk stabilisatie van het personeelsbestand in
overheidsdienst, omdat het anders
niet lukt. Juist het argument van de
loonintensiteit van de overheidsdienst
is altijd aangevoerd om te wijzen op de
noodzaak van een steeds verdere
groei. Welnu, dan moetje het bij de
oorzaken aanpakken. Dat hebben wij
dan ook als essentieel punt in ons alternatieve plan opgenomen. De Regering blijft vaag met de mededeling, dat
er wel een half procent personeelskosten af kan, maar dat kan ook in de promotielijn zitten.
Ik ben daarmee terechtgekomen op
de rechtspositie van ambtenaren.
Daarover zal in het georganiseerd
overleg nog wel het een en ander worden gezegd. Het is goed dat de Regering haar beleidsvoornemens formuleert. Het is ook goed, dat het gesprek
open zal zijn. Dan is echter onverklaarbaar dat het militaire personeel een
dergelijk overleg schijnt te zijn geweigerd. Ik hoop, dat het kabinet daarover
nadere inlichtingen wil verschaffen en
wil zeggen, dat dit kennelijk op een
misverstand berust.
De ombuigingen ten laste van de
ambtenaren, zoals ik het wel mag noemen, komen in het kabinetsplan uit op
630 miljoen + 590 miljoen, dus op
1220 miljoen. Dat lijkt minder dan wij
in ons plan hebben opgenomen, maar
er worden wel voldoende studies aangekondigd om verdere onrust te kweken in het ambtenarencorps, met name over de pensioenvoorziening. Wij
achten ook een aanpassing van de bijdrage, met name in de arbeidsongeschiktheidscomponent in de pensioenverzekering, wellicht aangewezen als
de studie dat zou uitwijzen. Wij hebben ook gedacht dat die studie dat zou
uitwijzen. Wij blijven er echter bij dat
de grote lijnen van de rechtspositie onaangetast moeten blijven en dat het er
alleen om gaat het trendbeleid zuiver
te formuleren. Bij een zuiverder formulering van het trendbeleid moet het
blijven.
Ik ga maar niet in op de huursubsidie-ombuigingen. Ik meen dat zij bij
ons een gezondere basis hebben, omdat wij niet zozeer op de rentevoet vertrouwen, die nu weer aan het stijgen
is. Ik ga ook maar niet in op onderwijszaken. In dat opzicht willen wij minder
ombuigen dan het kabinet, ten minste
al wij academische ziekenhuizen bij
onderwijs mogen rekenen en dat mogen wij toch wel.
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Minister Duisenberg: Is dat inclusief
het garantiedeel?

binet opgevoerde 2'/2 plus 1V» m l d . is
4 mld. helemaal niet zo gek was. Zit in
die 4 mld. geen dubbeltelling? De auDe heer Van Aardenne (VVD): Dat is
tonome groeivermindering die in de
het garantiedeel dat PM op de begro2V2 mld. zit en betrekking heeft op de
ting staat.
verpleeghuisbedden en dergelijke zou
Minister Duisenberg: En is die 750
wel eens wat minder kunnen zijn als
min. van de begroting?
de 1 Vi m l d . ten gevolge van bijvoorbeeld maatregelen ter beperking van
De heer Van Aardenne (VVD): Ja, dat
het beddenaantal van de ziekenhuizen
is op de begroting.
zouden worden bespaard. De RegeMinister Duisenberg: Dat komt dan
ring moet wat voorzichtig zijn en niet
ongeveer uit op 3 mld. en u hebt almet de volle 4 mld. rekening houden.
daareen gat van 1,8 mld.
Te rekenen met 2,7 mld. lijkt mij veel
verstandiger.
De heer Van Aardenne (VVD): Het gaDe afschaffing van de fiscale kinderrantiedeel is, dacht ik, niet 1,8 mld. Van
de begroting gaat 750 min. af en dan kan aftrek roept bij ons toch wel enkele
ernstige bezwaren op, voor zover het
het garantiedeel nog wel wat stijgen.
draagkrachtprincipe in de belastingHet blijft in elk geval zoals het nu is. Op
heffing geweld wordt aangedaan. Het
het ogenblik is het bedrag van ontwikgaat hierbij immers niet om een bekelingshulp 2750, naar ik meen, maar
sparing, maar om een belastingverhoik zal niet verder over de cijfers uitweiging. Wij moeten de voorstellen voor
den. De Minister van Financiën kan
de eerste en de tweede fase natuurlijk
zich daarin nog nader verdiepen. Ik
afwachten. Omdat de eerste en tweeheb gewerkt met procenten nationaal
de fase samen schijnen te vallen, zou
inkomen en met procenten bruto natihet overigens duidelijker zijn om over
onaal produkt, die internationaal als
één fase te spreken. Praktisch gesprorichtlijn zijn erkend.
ken lijkt het mij toe, dat vooral de midTen aanzien van de sociale verzekedeninkomensgroepen, zoals trouwens
ringen richt de Regering zich naar onze
bij het kabinet-Den Uyl gebruikelijk is,
mening te weinig op de belangrijkste
het gelag zullen moeten betalen. Een
oorzaken van de nominale groei, te
geleidelijke afbouw van de kinderbijweten de indexering en het koppeslag - de bevriezing - met compensatie
lingsmechanisme. Daarnaast schiet
voor de laagste inkomens lijkt ons een
ook de aanpak van de volumegroei te
betere oplossing. Hoofdzaak blijft in de
kort. Ik wil overigens duidelijk stellen
sociale verzekeringssfeer het stuiten
dat een aantal van de voorgestelde
van de nominale groei. Een algemene
ombuigingen ons redelijk voorkomt, al
budgettering van de sociale verzekevind ik dat het voor de Kamer wensering achten wij ook nodig, maar wij
lijk zou zijn kennis te kunnen nemen
hebben daarover nog niets gelezen.
van de alternatieven, die ongetwijfeld
Dat kan misschien nog komen. Diegein het rapport van de commissie-Lanen die ons verwijten dat wij een te
mers zijn opgenomen. Ik hoop dat de
groot accent op ombuiging in de sociRegering haar beslissing om dat rapale zekerheidssector zouden leggen,
port niet aan de Kamer over te leggen
zou ik willen meegeven dat procentunog eens wil heroverwegen. Te coneel in de totale operatie van de VVD
stateren is ook dat op het gebied van
dat aandeel eerder kleiner is dan bij de
de WAO de Regering weer een studie
Wij mogen niet vergeten dat er ook
Regering, maar de operatie is groteraankondigt tot verdere beheersing van
in ons plan een stijging van de ontwikmaar vooral, dat waar bij ons de socide groei. Dat zou eigenlijk ook vanzelf
kelingshulp sedert het optreden van
ale verzekeringsuitgaven in re ële gulmoeten spreken, omdat hiervoor een
het kabinet optreedt in de orde van
dens een half procent per jaar meer
motie-Van Leeuwen is aangenomen.
grootte van 100%. Er is dus geen sprastijgen dan bij het regeringsplan - en
Het spreekt echter niet vanzelf, want
ke van dat wij de ontwikkelingshulp
dan nog in hardere guldens - een half
aangenomen moties worden immers
zouden willen afschaffen. Wij willen
procent die wij dan immers meer hebniet uitgevoerd. Er is dan ook nog niets
ook daarvoor een gezondere basis
ben aan nationaal inkomen, door ons
gebeurd.
hebben, ook in het belang van de lanvoorstel bijna de helft van wat wij
Volgens de laatste berichten zou er
den die hulp behoeven.
meer ombuigen dan de Regering
voor wat de gezondheidszorg betreft
Na de overheidsuitgaven wil ik enkewordt ingehaald en wel op een gezoneen meevaller van 2V2 mld. zijn, maar
le opmerkingen maken over het pakket
dere basis omdat er ook meer werkgegeen 4 mld. hetgeen weer wat tegensociale verzekeringen.
legenheid wordt geschapen. Dat is
valt. De berichten zijn vaag, ook voor
toch juist het gevoel van beperking van
Minister Duisenberg: Om u goed te
ons. Het kabinet trekt er ook nog geen
de sociale verzekeringsuitgaven. Een
kunnen antwoorden, wil ik graag weconclusies uit. Ik geloof echter dat men
dergelijke gezondere basis waarbij een
ten wat die 4800 min. is.
hoe dan ook hieruit kan concluderen,
duidelijke ingroei optreedt en waarbij
dat de mogelijkheid tot besparing die
De heer Van Aardenne (VVD): Dat is
in die vier jaar al de helft van hetgeen
de Teldersstichting opnam van 2,7
anderhalf procent van het nationale inmeer wordt omgebogen wordt ingemld. in het licht van de nu door het kakomen in 1980.

Overigens is het met die academische ziekenhuizen een lachwekkende
zaak geworden. In de nota staat: u
krijgt een beslissing voor het zomerreces. In de antwoorden staat, dat je
'voor het zomerreces' moet lezen als:
tijdens het zomerreces. Daarop komt
het kort gezegd namelijk neer. Je zou
zeggen: Waarom heeft men het niet
direct meegedeeld?
Ontwikkelingshulp is een belangrijk
onderwerp. Het staat nauwelijks in het
lijstje van het kabinet. Bij ons staat het
er wel degelijk in. Ook hierbij gaat het
om behoud van de gezonde basis, om
het tegengaan van de inflatie. Als wij
leningen geven, komt de inflatie de
ontwikkelingslanden te schade,als wij
inflatoir werken. Wij kiezen voor het
systeem, dat wij in ieder geval op de
internationale norm moeten blijven,
liefst er wat boven, en dat wij de bezuinigingen het eerst moeten zoeken in
de zogenaamde non-ODA-sfeer, dus
het geld dat niet overzee gaat. Daarnaast moeten w i j vooral bedenken, dat
ontwikkelingslanden ook zeer geholpen zijn - het is nog effectiever ook in
sommige opzichten - met particuliere
investeringen en dat ruimte aan het
bedrijfsleven ook tot investeringen
daar leidt. Garanties om die te begunstigen zullen altijd onze steun hebben.
De Ministervan Financiën heeft een
demagogische karikatuur willen geven
van ons voorstel op het gebied van de
ontwikkelingshulp door te stellen, dat
men deze net zo goed helemaal kan afschaffen, alsof 750 min. en 4800 hetzelfde is. Als men het uitrekent, dan
blijkt dat het om 15% gaat. Als de Minister van Financiën bedragen van 750
min. en 4800 min. zo gemakkelijk verwart, dan is het geen wonder dat er
zulke gaten in de begroting voorkomen.

Tweede Kamer
22 juni 1976
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Van Aardenne
haald, is naar onze mening in het belang van de uitkeringsgenietenden.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom op
het vierde grote risico voor het slagen
van zelfs deze te geringe regeringsoperatie, namelijk de negatieve invloed
die politieke wensen van het kabinet
kunnen hebben op het economisch effect van die operatie. Die nivellering
wordt pp bijna iedere bladzijde van de
nota aangehaald. Deze nivellering is
niet doorgerekend in het model en wij
weten dat zij bijvoorbeeld bijdraagt tot
minder belastingontvangsten en dus
tot minder ruimte en eventueel ook tot
grotere financieringstekorten. Er is ook
de VAD waarvan het effect trouwens
nog wordt vergroot door het premiëringsinstrument zoals het nu zal worden gebruikt. Er is de beheersing van de
investeringen - ik neem de woorden
van de Minister-President en niet die
van de Minister van Economische Zaken. Er is een intrinsieke strijdigheid
tussen die delen van het kabinetsbeleid
en de bedoeling van de nota. De Kamer
zal de diverse regeringsvoorstellen dan
ook moeten toetsen op hun effecten,
juist voor de werkloosheids» en inflatiebestrijding. Daar zullen wij óók naar
moeten kijken als w i j die ontwerpen
hier behandelen. Dat is ook d e t a a k v a n
de Kamer. Het kabinet meent nu een
zware koppeling aan te moeten brengen en de Kameronder drukte moeten
zetten. Dat betekent dat het in wezen de
werkloosheidsbestrijding in de waagschaal stelt. Wat hebben - zou ik zeggen - werklozen aan een VAD als zij al
geen werk hebben en wat hebben de
werknemers eraan als er geen vermogensaanwas meer is? Wat gebeurt
er als de Kamer zou zeggen: wij voelen
niet voor die koppeling en de Regering
zou haar voorstellen op het gebied van
de ombuiging terugnemen? De werklozen zullen dan het slachtoffer zijn. In
het algemeen zullen de zwaksten in de
samenleving het slachtoffer zijn. Wat
heeft de Regering dan bereikt door haar
koppeling? Die koppeling zou niet nodig zijn als er een meerderheid in de Kamer voor die voorstellen was, want dan
is een koppeling niet nodig. Zonder die
koppeling zou het er dan ook wel doorkomen. Die koppeling is er dus alleen
op gericht om een minderheidsstandpunt door te drukken ten koste van de
werklozen, een doordrukken van een
minderheidsstandpunt en dat in het
licht van de 'brede groepen in de samenleving die het beleid moeten schragen'. Ook daarvoor geldt: 'Je moet het
maar durven'. Ik acht dit een principieel
onjuiste zaak en ik wil daarom op dit
punt gaarne een uitspraak van de Kamer vragen.

Tweede Kamer
22 juni 1976

Motie
De Voorzitter: Door de leden Van Aardenne, Wiegel,, Rietkerk, Koning en
Portheine wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
kennis genomen hebbende van de beleidsvoornemens van de Regering terzake van de collectieve voorzieningen
en de werkgelegenheid;
er tevens kennisvan genomen hebbende, dat de Regering er bij het realiseren van haar beleidsvoornemens
van uit gaat, dat wetgeving op het gebied van grondpolitiek, huurbeleid,
vermogenaanwasdeling, ondememingsraden en maatschappelijke beheersing van investeringen vóór het
einde van de kabinetsperiode een feit
zal zijn en zij dusdoende een koppeling
legt tussen haar beleidsvoornemens
op deze terreinen en die terzake van
de collectieve voorzieningen;
van oordeel, dat in het belang van de
werkgelegenheid en de inflatiebestrijding ombuiging van de groei van de
collectieve voorzieningen noodzakelijk
is;
voorts van oordeel, dat met de bovengenoemde beleidsvoornemens op andere terreinen geen nauwere samenhang bestaat dan met het totaal van
het regeringsbeleid en dat derhalve
een specifieke koppeling moet worden
afgewezen;
betreurt het, dat de Regering deze koppeling wil leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van Aardenne, Wiegel, Rietkerk, Koning en
Portheine wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
kennis genomen hebbende van de beleidsvoornemens van de Regering terzake van de collectieve voorzieningen
en de werkgelegenheid;
van oordeel, dat bij een ander pakket
van lastenverlichtingen en uitgavenvermindering een gunstiger resultaat
bereikt kan worden bij de bestrijding
van werkloosheid en inflatie;
nodigt de Regering uit, bij het opstellen van de begroting 1977 en de meerjarenramingen de voorgestelde beleidsombuigingen te wijzigen en uit te
breiden, mede teneinde het volgend
kabinet in staat te stellen onze econo-
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mie eerder te saneren dan bij het door
de Regering voorgenomen beleid mogelijkzou zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Van Aardenne (VVD): Ik wil
mijn betoog samenvatten. Het plan
van het kabinet schiet tekort in omvang. De werkloosheid moet sterker
dalen en de inflatie moet sterker terug.
Het bedrijfsleven moet armslag krijgen
en niet onmondig worden gemaakt.
De ombuigingen moeten meer op de
oorzaken worden gericht en zoveel
groter zijn dat het inverdienen in de
toekomst gemakkelijker wordt. Ook op
dat punt wil ik graag een uitspraak van
de Kamervragen.
De heer Van Aardenne (VVD): Het
doel, bestrijding van werkloosheid en
inflatie, moet absolute voorrang hebben en niet afhankelijk worden gesteld
van kabinetsstokpaarden als nivellering en machtsconcentratie bij de
overheid.
Nodig is een werkelijk sociaal beleid
dat ook rekening houdt met die zwakkeren in de samenleving waar men de
Regering niet overhoort praten, namelijk de kleine zelfstandigen en de
gepensioneerden die getroffen worden door de inflatie. Er moet een sociaal beleid zijn dat de belangen van de
zwakkeren ook zoekt in de bestrijding
van de oorzaken van de werkloosheid.
Ook de werklozen behoren bij uitstek
tot de zwakkeren in de samenleving.
Het sociaal beleid moet ervan uitgaan
wij ook na I980 onze welvaart in moeilijke tijden moeten behouden, juist als
draagvlak voor de steun aan de zwakkeren in de nationale en internationale
samenleving. Een dergelijk sociaal beleid vereist moed, moed om nu iets
meer o m te buigen in het belang van
ons allen, o m kortstondige voordelen
van nu tegen te houden, opdat er betere komen in latere tijden. Er moet
moed zijn om politieke hobby's in het
licht van de situatie te laten rusten en
alles nu te zetten op die ene taak
bestrijding van werkloosheid en inflatie. Die moed blijkt de Regering te ontbreken. Liever gezegd: na lang aarzelen heeft zij wel een beetje bijeen geschraapt, maar het is niet genoeg. Het
doet wel pijn. De Regering heeft de
kans gemist, een nationaal beleid te
formuleren. Wij hebben een alternatief
op tafel gelegd. Laat het nu niet weer
zo zijn dat daar eerst na een paar jaar
van gezegd w o r d t : hadden wij maar
geluisterd.

D
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Na de opmerkingen die de
heer Van Aardenne zojuist over de
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Rietkerk
voorgestelde besparingen op het terrein van de sociale voorzieningen
heeft gemaakt, wil ik nog een enkele
w o o r d zeggen over onze verdergaande voorstellen op dit gebied. Gelet op
de beperkte tijd zal ik daarop niet uitvoerig kunnen ingaan. Wij krijgen daar
bij de begrotingsbehandeling en bij de
voorstellen tot uitwerking van de nota
zeker nog gelegenheid voor.
Wij zijn bijzonder gegriefd door het
verwijt van de heer Aantjes, zoals dat
althans via de pers tot mij is gekomen,
dat de Teldersstichting en de VVD met
hun plannen tot verdere beperking van
de sociale lasten dan het kabinet heeft
voorgesteld, de sociaal zwakken op
de puinhoop zouden gooien om daarmee de kas van de werkgevers te spekken en de hogere inkomens te bevoordelen. De heer Den Uyl heeft dit gretig
overgenomen en het ook weinig minder dan schaamteloos genoemd. Ik
vind dat zo'n demagogische, valse
voorstelling van zaken, dat ik er het
felst mogelijke protest tegen w i l aantekenen, want daarmee worden ons intenties toegedicht, waarvoor ik mij zou
schamen. Om te voorkomen, dat deze
vervalsing van onze bedoeling een eigen leven gaat leiden, kom ik daartegen zo fel in opstand. Ik daag de heer
Aantjes uit, concreet aan te geven,
welke van de door ons voorgestelde
maatregelen tot die gevolgen zouden
leiden. Wij hebben met grote zorg bij
elke aanbeveling overwogen, of die
voor betrokkenen wel verantwoord
zou zijn. Wij hebben onze plannen telkens weer getoetst aan het criterium,
dat er geen wezenlijke aantasting van
naar de eisen van deze tijd redelijke
bestaanszekerheid uit zou mogen
voortvloeien.
Zo hebben wij met onze kinderbijslagvoorstellen uitdrukkelijk bepaald,
dat er voor de laagste inkomens een
compensatie voor de bevriezingsgevolgen gezocht moet worden. Aldus
worden van de hogere inkomens meer
offers gevraagd. Zo hebben wij bij onze voorstellen tot sanering van de door
ieder als oneigenlijk en onjuist erkende WAO-ontwikkeling voorop gesteld,
dat er een betere begeleiding en omscholing moet komen en een betere
wettelijke verplichting voor de werkgevers en de overheid om gedeeltelijk
gehandicapten een zinvolle arbeidsplaatste bieden. Zorgvuldig hebben
wij gezocht naar verantwoorde beperkingen en maatregelen, die het veel
moeilijker maken, verkeerd gebruik
van onze sociale wetten te maken,
maar zowel aan werkgevers- als aan
werknemerszijde.

Tweede Kamer
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Wij hebben in dit verband uit volle
overtuiging ook een beperkte eigen bijdrage aanbevolen o m de persoonlijke
verantwoordelijkheid te accentueren
en een drempel voor overbodig of onwettig gebruik in te bouwen.
Verder hebben wij gezocht naar beperking van de voorzieningen, die
minder nodig geacht kunnen worden,
zoals de kinderbijslagen en de uitkeringen aan niet-kostwinners, waarmee
wij ons - althans wat het uitgangspunt
betreft - overigens met het kabinet op
één lijn bevinden. Denkt de heer Aantjes soms dat onze voorstellen tot een
efficiëntere beheersing van de kosten
van de gezondheidszorg aan de in die
sector verdiende hogere inkomens
voorbij zouden gaan?
Wij hebben voorts overwogen dat
voortzetting van de huidige ingebouwde koppelings- en indexmechanismen
vanwege de uitstraling en de daaruit
voortvloeiende afwenteling een steeds
zwaardere en steeds moeilijker op te
brengen last voor onze gemeenschap
zou leggen. De Regering weet dit ook,
maar zij kan niet eens de moed opbrengen, af te zien van netto-nettoplannen die dit alleen nog maar erger
zouden maken.
Evenals de Regering hebben w i j
vastgesteld, dat het niveau van onze
sociale loondervingsvoorzieningen in
het algemeen het hoogst is, terwijl de
voorwaarden voor het verkrijgen ervan de ruimste zijn vergeleken met
vrijwel elk ander land. Mag dan een
bijstelling, waarbij vooropgesteld
wordt dat de waardevastheid van die
hoge niveaus gehandhaafd dient te
blijven en bovendien aanpassingen
achteraf aan de welvaart kunnen blijven plaatsvinden, gequalificeerd worden als het in de kou laten staan van
sociaal-zwakkeren? Duizenden kleine
zelfstandigen - de heer Van Aardenne
heeft erop gewezen - komen lang niet
aan dit niveau toe. Rondom de modale
werknemer wordt tot vandaag toe een
hard gevecht gevoerd om hem zoveel
mogelijk de koopkracht van zijn inkomen te laten behouden. Die koopkracht blijft in onze plannen voor de
uitkeringsgerechtigden bij voorbaat
gegarandeerd.
Als ter wille van de werkgelegenheid
besparingen in de sociale sector worden doorgevoerd, dan behoeft dat niet
asociaal te zijn, ook niet als men die inkomens minder laat groeien dan in het
huidige systeem. Deze woorden zijn
niet van mij. Het is een wat vrije vertaling van een deel van een artikel in
Trouw van gisteren van onze oudARP-collega, prof. Vermaat. Is dat
soms ook schaamteloos?
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De sociale lasten dreigen een molensteen om onze nek te worden. De
Regering heeft er in haar nota uitvoerig over gesproken. Honderdduizenden werklozen zijn mede daardoor al
onderwater getrokken. Is dat dan wel
sociaal beleid? Het is niet prettig om
tot de conclusie te moeten komen dat
wij op een te grote sociale voet hebben geleefd. Ook wij hebben onze
voorstellen niet met plezier ingediend.
Wij zijn direct bereid, die plannen, als
mocht blijken, dat sommigen daard o o r t o c h nog onredelijk benadeeld
zouden worden, te herzien, maar dan
wel graag op basis van een eerlijke
discussie. Waar het vandaag om gaat,
is dat scheefgegroeide verhoudingen
rechtgetrokken moeten worden, ook
als die op het vlak van de sociale uitkeringen liggen omdat moet worden
voorkomen dat nog duizenden meer
tot die uitkeringsbehoeftigen gaan behoren. Dat vinden wij sociale politiek.
De regeringsnota levert daar naar ons
oordeel een onvoldoende bijdrage toe.
Zij analyseert de problemen wel, maar
draagt slechts halfslachtige oplossingen aan en verwijst verder weer naar
nadere studies. Wij vrezen dat aldus
het draagvlak van onze sociale voorzieningen te zeer zal worden ondermijnd zodat wij op niet al te lange termijn wel eens tot werkelijke verlaging
van die niveaus zouden moeten komen. Wij stellen dat niet voor en wij
geloven ook niet dat dit nodig is als wij
nu maar de moed hebben af te stappen van inflatoire koppelingsmechanismen en wildgroei weg te nemen.
Dat is geen hakken met de botte bijl,
maar het is het aangeven van concrete
ombuigingen onder handhaving van
de gehele structuur van ons sociaal
verzekeringsbestel. Ons hoofddoel is
daarmee de inflatie en de werkloosheid te bestrijden. Dat is in het belang
van alle Nederlanders, maar met name
ook van de sociaal zwakkeren en van
diegenen die dat anders onvermijdelijk nog zullen worden. Natuurlijk kan,
mag en zal men met ons over de aanpak van mening verschillen, maar wij
wensen wel dat onze intenties serieus
genomen worden. Wat de heer Aantjes gedaan heeft, is gewoon met modder gooien en naar zijn motieven kan
ik slechts gissen. Als hij daarbij blijft,
moet hij dat weten, maar dan wil ik
hem wel herinneren aan het feit dat wij
enige jaren geleden ook werden gehoond toen wij pleitten voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ik wil slechts vaststellen dat in
de regeringsnota's die nu voor ons liggen zelfs hele paragrafen aan de bestrijding van dat euvel worden gewijd.
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Ik meen in dat opzicht alle voorbehoud
te moeten maken. Een groot deel van
Het kan verkeren en daar hopen wij
de voornemens van de Regering is indan ook nu maar weer op.
dicatief, soms slechts tentatief aangeTen slotte wil ik vragen of de Minisgeven. Van vele voorgenomen wijziter-President en de Minister van Socigingen zijn noch de inhoud noch de
ale Zaken het oordeel van de heer Den
gevolgen te overzien. Een vertaling
Uyl en de heer Aantjes delen en zo ja,
van de voorgenomen wijzigingen naar
om welke reden?
hun cumulatieve inkomenseffecten
ontbreekt, ondanks het feit dat inkomenspolitieke aspecten een belangrijke rol spelen - en terecht - bij de keuze
van de beleidsmiddelen en de voorgenomen veranderingen. Dat maakt het
moeilijk na te gaan of die inkomenseffecten corresponderen met onze opties. Toch zal dit uiteindelijk moeten
gebeuren.
Nu kan men zeggen, dat de discussies van deze dagen niet beslissend
zijn, zeker niet in detail. Vrijwel het gehele voorgenomen beleid moet vertaald worden in wetten en suppletoire
begrotingen waarover de Kamer zich
na grondige voorbereiding kan uitspreken. Daar echter beginnen naar
mijn oordeel ook de problemen voor
het kabinet.
Veel tijd is reeds verloren gegaan en
het kabinet zal willen weten of zij met
haar voornemens op de goede weg is
en nu aan de slag kan gaan om de
voornemens in concrete voorstellen
o m te zetten. Wij zijn bereid onze aanvankelijke gedachten in de discussie
van de komende dagen zo goed mogeVan links naar rechts de kamerleden Rietkerk, Ploeg en Van Aardenne
lijk over het voetlicht te brengen. Ook
wij achten het niet van belang dat onveelheid van politieke en maatschapvoldoende duidelijkheid zou leiden tot
D
pelijke aspecten. Als beoordeling pn
vertraging in de besluitvorming. Maar
DeheerPeijnenburg(KVP): Mijnheer
oplossing van problemen eenvoudig
het lijkt mij onmogelijk te ontkomen
de Voorzitter! De materie die wij vanzouden zijn, dan zouden er ook minder
aan enige speelruimte voor de Kamer
daag bespreken is zeer veelomvatproblemen ontstaan!
wanneer de voorstellen straks zijn uittend. Zij bestrijkt vrijwel het gehele terIn de verkaveling waarover ik sprak,
gewerkt, niet voor wat de totale omrein van overheidsbeleid en collectiezal mevrouw Van Leeuwen zich bezigvang van de uiteindelijk gekozen doelve voorzieningen. Met mijn collegae
houden met het brede en gevoelige
stellingen - ik zou dat niet graag op
uit de drie christen-democratische
terrein der sociale voorzieningen terlosse schroeven zetten - maar wel
fracties hebben w i j daarom getracht zo
wijl mijn collegae Van der Mei, Beuvoor
de samenstelling van het totaal
veel mogelijk tot een zekere verkavemer en ik vanuit de macro-economiaan maatregelen, waarbij technische
ling van het terrein te komen opdat onsche optiek ons bezig zullen houden
uitvoerbaarheid, inpassing in hetconzerzijds aan de onderscheiden ondermet de vertaling daarvan naar de ecocrete beleid van het moment en afwedelen wat diepergaande aandacht kan
nomische ontwikkeling van ons land,
ging op grond van nieuwe feiten en inworden geschonken en niet in herhade begrotingsproblematiek, respectiezichten
mogelijk moet zijn.
lingen behoeft te worden getreden.
velijk de uitvoering van de rijksbegroIk wil nog eens herhalen, dat de hierOverlapping zal niet te voorkomen
ting en de mogelijkheden aan het
voor geschetste situatie juist datgene
zijn. Het budgettaire beleid, het econovoorgenomen beleid gestalte te geis waarvoor wij hebben gevreesd toen
misch structuurbeleid, de uitvoering
ven.
w i j bij de algemene beschouwingen
van de rijksbegroting en de sociale
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet de
inzake de rijksbegroting 1976 meteen
sector kan men welhaast niet anders
enige zijn die zich vandaag zal beklamotie het voornemen van het kabinet
bespreken dan in de macro-economigen over de mogelijkheden die het
ondersteunden, een aanvang te masche context waarbinnen zij zich afspeparlement krijgt om deze uiterst belang ken met de in de Miljoenennota aangelen en waarop zij inspelen, leder van
rijke zaken met de nodige zorgvuldigkondigde doelstelling van 1 % voor de
ons zal die context als uitgangspunt
heid te bezien. Dat plaatst zowel ons
stijging van de lasten ten behoeve van
moeten kiezen, als invalshoek voor zijn
als het kabinet voor grote problemen.
de overheid en de collectieve sector
beoordeling van de verschillende beMag immers met een zo korte tijd van
voor de komende jaren. Ik onderschat
leidsonderdelen. Dat moge dan leiden
voorbereiding van het parlement een
niet de moeilijkheden van de voorbevanuit de gekozen invalshoek tot een
afgewogen oordeel worden verwacht?
reiding van een plan dat op een zodagenuanceerde beoordeling van de hui-
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dige situatie en de wenselijkheden en
mogelijkheden van bijsturen.
Het gaat bij de immense operatie,
die een koersverlegging beoogt om te
ontkomen aan de onaanvaardbare gevolgen wanneer wij de zaken op hun
beloop zouden laten, o m een complex
geheel, dat afweging vereist van een
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nige doelstelling Is gericht. Wij hebben
het kabinet dan ook niet lastig gevallen
over het overschrijden van de in de
motie genoemde datum. Maar de beschikbare tijd is nu wel in onevenredige mate door het kabinet aan zich gehouden.
Wij zouden daar wat meer begrip
voor gehad hebben, indien de stukken
duidelijker en gedetailleerder inzicht
gegeven zouden hebben in de regeringsvoornemens. Nu echter in de
stukken zelf nog veel voor nadere beslissing wordt overgelaten, had naar
onze mening de nota wel eerder kunnen verschijnen. Met alle voorbehouden die ook dan nodig geweest zouden zijn, zouden we dan althans een
debat hebben kunnen voeren waarbij
een ieder gelegenheid zou hebben gehad alle stukken te lezen, althans in zijn
bezit te krijgen, en zou een ruimere
schriftelijke voorbereiding veel hebben kunnen verhelderen. Ik ben van
mening, dat de Kamer bij dringende
aangelegenheden bereid moet zijn
snel te handelen. Dat die bereidheid
bestaat, is bij eerdere gelegenheden
gebleken, zoals ten tijde van de oliecrisis. Ik moet anderzijds pleiten voor de
rechten van het parlement.
Het parlement draagt als mede-wetgever een grote verantwoordelijkheid.
Ik breng dat op, mijnheer de Voorzitter, niet alleen omdat wij in grote tijdnood deze discussie moesten voorbereiden, maar ook omdat de rechten
van het parlement langs andere weg in
discussie zijn gebracht.
In de brief van de Regering wordt op
verscheidene plaatsen de samenhang
- nogal dwingend - benadrukt die de
Regering ziet tussen enerzijds de
1 %-operatie en de Nota inzake Selectieve Groei welke erop gericht zijn de
werkloosheid in belangrijke mate terug te drukken, het inflatietempo te
vertragen en de economische structuur zodanig te verstevigen, dat de
daaruit resulterende groei niet alleen
zal zorgen voor de benodigde arbeidsplaatsen, maartevens het economisch fundament in stand moet houden waarop onze individuele en collectieve welvaart steunt, en anderzijds
een aantal andere beleidsvoornemens
van het kabinet. Wij aanvaarden en
gaan daar ook van uit, dat het beleid
van het kabinet samenhang vertoont.
Zowel de Regering als het parlement
zullen die samenhang in acht moeten
nemen.
Daarbij zal bovendien het parlement
het recht niet kunnen ontberen die samenhang te toetsen op zijn innerlijke
consistentie, doelmatigheid en ge-
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miljoenennota gebaseerd op het inzicht, dat niet-tijdige bijsturing van de
ontwikkelingen tot groter onheil zou
bijdragen dan de offers die daarvoor
worden gevraagd. Voor die situatie
draagt de Regering ook haar eigen verantwoordelijkheid en daarmee heeft
deze operatie ook haar eigen motivering. Niettemin is ook nu de keuze van
de middelen gebaseerd op het inzicht,
dat daarbij de lasten naar billijkheid
moeten worden verdeeld.
Het moet mij van het hart, dat de
bijsturing ingrijpender wordt naarmate zij later wordt gestart. In de Miljoenennota 1976 is de 1 %-operatie voor
het eerst aangekondigd, op basis van
inzichten die op dat moment binnen
de boezem van het kabinet waren gegroeid. De later verschenen MacroEconomische Verkenning 1980bevestigt die indruk op een voor een ieder
zichtbare wijze. Het zal vandaag niet
de enige keer zijn, dat de Minister van
Financiën wordt geciteerd uit zijn recent Vrij-Nederland-interview - ik doe
het ook onvolledig, maar ik kom op
een ander aspect ervan terug - waarin
hij zegt, dat indien hij eerder had geweten wat de ontwikkelingen waren,
hij de begroting niet zo zou hebben laten uitdijen.
Ik herinner mij, Mijnheer de Voorzitt e r - maar men kan het navolgende
uitvoeriger vinden in een recent artikel
van collega Notenboom in het maandblad Politiek Perspectief; de Minister
van Financiën heeft dit stellig gelezen
- dat w i j bijna drie jaar geleden, weilicht op vriendelijke en voorzichtige
wijze, de Minister hebben gewezen op
de gevaren van een te snelle expansie
der overheidsbestedingen. In een motie-Schouten, nu bijna twee jaar geleden, heeft de Kamer de Regering aangespoord, te zoeken naar een substantiële verlaging van het uitgavenaccres.
Bijna een jaar geleden heeft de Minister onze vrees bevestigd gekregen,
maar ook 1976 zal zijn gepasseerd
voordat wezenlijk wordt begonnen. Of
1976 daarmee een verloren j a a r i s g e weest, zou ik niet willen zeggen. In het
arbeidsvoorwaardenbeleid heeft de
Ik zou er overigens op willen wijzen,
Regering zich ingezet, de inflatoire
dat de aankondiging van de 1 %-operaloon- en prijsspiraal in gematigder
tie in de Miljoenennota ongeclausurichting o m te buigen. Dat is ook voor
leerd is geschied. Ik vind dat logisch,
de rijksbegroting van grote betekenis,
omdat toch eigenlijk voor ieder van
maar wat het budget op zich zelf beons vaststaat, dat belangrijke ingrepen
treft, heb ik nog wel enkele vragen in
in het sociaal-economisch gebeuren
petto.
begeleid dienen te worden en getoetst
In hetzelfde interview beroept de Miop hun inpasbaarheid in het totale sonister zich op het feit dat ook zijn
ciaal-economisch gebeuren, onverlet
ambtsvoorganger pas met vertraging
latend overigens de eigen verantwoormet feitelijke ontwikkelingen werd gedelijkheid van Regering en parlement
confronteerd. Ik neem aan, dat dit de
voor het welzijn van het land. Bovenandere kant is van het citaat, waarop
dien echter was de aankondiging in de

richtheid op het algemeen belang,
evenals het recht elk voorstel ook op
zijn eigen merites te beoordelen. Die
eigen merites omvatten óók de relatie
die het betrokken beleidsonderdeel tot
het totale beleid heeft. Zo spreekt de
Troonrede bij de aankondiging van de
Nota inzake de economische structuur
van ons land over 'een versteviging
van die structuur, maar ook de verdere
vermaatschappelijking daarvan'. Die
samenhang aanvaarden wij niet alleen, men vindt deze uitgangspunten
ook terug in onze eigen programma's.
Er kan dan ook samenhang zijn in
engere en ruimere zin. Ook de thans
voorgelegde voorstellen vormen een
uitgebreid samenstel van maatregelen
die op elkaar dienen te zijn afgestemd.
Daarom bespreken wij ze vandaag in
hun onderling verband, met het recht
een eigen oordeel te hebben over de
maten en gewichten.
Onder de in de brief genoemde
overige beleidsvoornemens zijn er, die
een meer of minder directe relatie hebben met de aanhangige vraagstukken.
Die voorstellen zullen mettertijd dan
ook mede in dat licht bezien moeten
worden, maar belangrijke onderdelen
van het kabinetsprogram zijn in hun
uitwerking de Kamer niet of nauwelijks
bekend. Terecht is er dan ook van verschillende zijden op gewezen, dat aan
de Kamer moeilijk gevraagd kan worden, blanco cheques te tekenen. Ik
meen, dat de Regering dit in feite niet
vraagt. Een stringente koppeling met
deze operatie is dan ook niet juist. Zij is
ook niet nodig. Immers in ons eigen
program hebben wij onze visie op verandering en vernieuwing neergelegd.
Daaraan mag men ons houden. Vanuit
die gedachtengang zijn wij dan ook bereid de voorstellen van de Regering
constructief tegemoet te treden. Die
voorstellen willen wij naar hun inhoud
en uitwerking bezien en tot stand brengen vanuit onze visie, op mens en
maatschappij. Wij houden er daarbij
rekening mee, dat besluitvorming in
dit land in samenspraak tot stand moet
komen. Daartoe zijn w i j bereid.
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de Minister zoeven doelde. Deze M i nister heeft daardoor een betrekkelijk
zorgeloze start kunnen maken.
Toch hebben wij ook tweeëneenhalf
jaar geleden reeds de onderbesteding
waarop de Minister doelde onderkend,
maar dan als een onderbesteding welke veeleer in de investeringssfeer dan
in de sfeer der overheidsuitgaven
moest worden gezocht. Ook die bevinding wordt thans in de Nota inzake de
selectieve groei bevestigd.
Ik ga daarop niet prat. Men kan ons
immers tegenwerpen, dat wij het bij
waarschuwingen en moties nebben
gelaten.
Ik zou er in dit verband op willen w i j zen hoe snel wat hardere uitspraken
als politieke klimaatbedervers worden
aangemerkt, ook al zijn zij ingegeven
door werkelijke zorg omtrent de ontwikkeling in onze volkshuishouding.
Ik voeg daaraan toe, dat het kabinet
ook niet onder eenvoudige omstandigheden heeft moeten opereren. Omstandigheden die ons er ook toe brachten steun te verlenen aan het beleid
waarom het kabinet vroeg. Ook nu zijn
wij daartoe bereid.
Dat zal niet altijd tot vergroting van
populariteit bijdragen. Maar ik meen,
dat onze verantwoordelijkheid, maar
ook die van anderen, daarom vraagt.
Wij zullen met grote aandacht luisteren of ook die anderen daartoe bereid
zijn.
Een deel van de problemen waarvoor wij thans oplossingen moeten
vinden, vloeit voort uit een expansief
beleid zoals het kabinet dat zelf in
gang heeft gezet. Daar dragen ook andere fracties verantwoordelijkheid
voor en iedere goede verstaander begrijpt wat ik daarmee bedoel.
De belangrijke operatie waarvoor
wij staan en die op een aantal terreinen offers of beperkingen zal vragen,
althans als w i j eraan voorbijgaan dat
ongewijzigd beleid groter onheil zou
betekenen, is gericht op positieve
doelstellingen, te weten:
vergroting van de werkgelegenheid;
vermindering van de inflatie;
het veilig stellen van het fundament
waarop onze collectieve en individuele
welvaart steunt.
Zij is daarom in het belang van de
mensen in dit land; in het belang van
onze volkshuishouding en derhalve
een hoge verantwoordlijkheid van het
kabinet. Wij mogen er immers geen
vrede mee hebben dat zovelen met
werkloosheid hun tol moeten betalen.
De vraag is thans of het voorgenomen beleid tot de beoogde doelstellingenzal leiden. Zo dienen wij ons af te
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vragen of een beperking van de collectieve lastenstijging tot 1 % per jaar voldoende zal zijn. De perspectieven, zeker na 1980, wijzen erop, dat een groter krachtsinspanning in de toekomst
nodig zal zijn.
Vervolgens dient de vraag onder
ogen te worden gezien of de vergroting van het structurele begrotingstekort financierbaar is zonder grote inflatoire spanningen.
Ten slotte is het de vraag of de gekozen doelstelling van 33U% economische groei met het voorgestelde instrumentarium bereikbaar is.
Tegenover deze vragen, die ertoe
zouden kunnen leiden door stringentere condities de uitkomsten zekerder te
maken, staat het feit, dat de ombuiging der uitgavenontwikkeling inderdaad een grote inspanning vereist. Er
zal politieke moed nodig zijn om veel
van de te treffen maatregelen te verdedigen en er zal politieke wil aanwezig
moeten zijn om een pluriforme maatschappelijke aanvaardbaarheid te verwerven. Mijn collegae zullen in hun bijdrage op de voorgaande vragen uitvoeriger en diepgaander ingaan.
Het is van groot belang voor het bereiken van de gestelde doeleinden, dat
de nominale ontwikkelingen worden
beperkt. Dat geldt allereerst voor het
slagen van de 1%-operatie zelve. De
koppelingsmechanismen werken immers sterk door juist in de collectieve
sector, terwijl voorts de toegenomen
inflatie het pensioenvraagstuk schier
onoplosbaar maakt en tot grote ongelijkheden en onbillijkheden leidt. Dat
geldt ook voor het stringente begrotingsbeleid waar prijsstijgingen het
volume aantasten. Dat geldt echter
vooral voor het herstel en het behoud
van onze werkgelegenheid.
Afschrijvingen schieten tekort voor
vervangingsinvesteringen. Maar van
het allergrootste belang is herstel van
de concurrentiepositie voor vrijwel onze gehele traditionele takken van nijverheid. De grote internationale afhankelijkheid van onze volkshuishouding,
maakt het nodig sterk in te spelen op
de internationale vraag. Indien het niet
mocht lukken ons aandeel in de wereldhandel op voldoende hoog niveau
te brengen, zal het herstel van de wereldconjunctuur in belangrijke mate
aan ons voorbij gaan. De gevolgen
daarvan zullen zijn, verdergaande aantasting van overheidsuitgaven en reëel
inkomen.
Afzwakking van de inflatoire tendenties in ons land behoeft daarentegen
geen aantasting te betekenen van de
reële welvaart, integendeel: juist daardoor stijgen de reële groeimogelijkheden.
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Om die redenen is ook het arbeidsvoorwaardenbeleid van grote betekenis. Enerzijds als element van een beleid gericht op rechtvaardiger inkomensverhoudingen, passend in het totale beleid, anderzijds om het proces
van vertraging in de nominale sfeer in
goed overleg tot stand te brengen. Uitgangspunt voor het vandaag te bespreken beleid is een ontwikkeling in
1976 die overeenkomt met de basis
waarop het beleid voor de komende
jaren is afgestemd. Het slagen van het
arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1976
is van wezenlijke betekenis voor het
slagen van de gehele operatie. Ik heb
geen behoefte vandaag te treden in de
voortgang van het overleg tussen Regering en bedrijfsleven. Wij hopen op
een goede afloop daarvan.
Met het oog op het grote belang van
het slagen van het regeringsbeleid
hebben w i j vorige week ingestemd
met de gevraagde bevoegdheden o m
de eigen verantwoordelijkheid van de
Regering gestalte te geven. Dat laat
onverlet onze hoop op een akkoord
waarin alle partijen zich kunnen vinden. Dat zou van grote betekenis zijn
ook voor de gang van zaken in komende jaren. Waar wij thans mee bezig zijn
is immers het begin van een proces
dat ons gedurende een aantal jaren zal
bezighouden. Wij achten het dan ook
van groot belang indien de Regering
aan een oplossing in samenspraak zou
kunnen bijdragen. Ik begrijp, dat het
ook hier gaat om een moeilijke afweging. Overschrijding van de loonkostenontwikkeling zoals beoogd voor 1976
betekent een slechter uitgangspunt
voor de gehele operatie. Een grotere
bijdrage vanuit de overheid om in de
verschillen tegemoet te komen betekent echter een extra last op budget of
sociale fondsen. Hier is derhalve sprake van een afweging tussen eerdere
verbetering van concurrentiepositie en
werkgelegenheid enerzijds en financieringsspanningen anderzijds, die
evenzeer een bedreiging vormen.
Het is overigens ook een afweging
van bovenstaande mogelijke nadelen
ten opzichte van een goed sociaal klimaat. In dit kader passen naar mijn
oordeel enkele opmerkingen rondom
de positie van de overheidsdienaren
en zij die daar van afgeleid worden,
naar schatting een 1,5 min. medewerkers van een uiteenlopend karakter.
Wij stoten hier weer op het oude spanningsveld van overheid zijn én werkgever zijn. Overheid als hoedster van
het algemeen belang en werkgever direct of indirect van een grote groep
burgers.
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In 1973 zijn daarover diepzinnige beschouwingen gehouden, uitmondend
in, bijvoorbeeld, een motie-Roolvink.
Strekking hiervan was, dat, voor het
welslagen van het beraad in het georganiseerd overleg, openheid noodzakelijk is. De samenwerkende bonden
van overheidspersoneel hebben nu
een aantal krasse uitspraken gedaan
rondom de in de nota genoemde mogelijkheden van aanpassingen in de
rechtspositie van overheidsdienaren.
Ook de deelnemers aan het georganiseerd overleg militairen hebben zich
niet onbetuigd gelaten.
Uiteraard dient ook de brede kring
van overheidsdienaren zijn bijdrage te
leveren in het kader van de voorliggende operatie, in vergelijking en in afweging met soortgelijke groeperingen. Er is echter een wat grotere duidelijkheid nodig.
Er is naar onze opvatting tegenstrijdigheid te constateren tussen de inhoud van de nota en het persbericht
'Centraal georganiseerd overleg
ambtenaren', dd. 17 juni jl. Eveneens
is de vraag gerezen of de mededeling
van de voorzitter van het georganiseerd overleg militairen in overeenstemming is met de mededelingen
van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Kort samengevat: Zijn de bedragen
genoemd in de nota harde streefbedragen of is het overleg 'open' zonder
te weten wat het materiële resuItaat zal
zijn. Wij verlangen van de Regering
een duidelijker antwoord.
Ik wil in dit verband wel kwijt, de opmerking dat de recent bekend geworden meevallers wel erg plotseling opdoemen. Ik zeg dat om twee redenen.
De eerste is, dat de omvang daarvan
zodanig is dat vele twijfels zullen voelen rijzen of het allemaal wel zo nodig
is. Het zou jammer zijn, wanneer velen
daardoor minder van de ernst doordrongen zouden zijn dan nodig is. De
tweede reden is, dat in de voorgenomen operatie die voor zeker niet gering is, geen werkelijke marge zit,
waaruit tegenvallers kunnen worden
opgevangen. Toch zal alleen reeds de
ervaring met de begroting-1976 en de
recente berichten over de WAO-uitkomsten er aanleiding toe moeten zijn
ook voor tegenvallers ruimte in te calculeren.
Om die reden vraag ik mij af of de
ombuigingen in de sfeer van de rijksuitgaven ten opzichte van het totaal
der rijksbegroting, ten opzichte van de
mate waarin zich reeds in enig jaar tegenvallers kunnen voordoen en ten opzichte van de bijdrage welke vanuit de
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sociale voorzieningen wordt geleverd,
voldoende is.
In onderken de motieven op grond
waarvan het streefcijfer in de sfeer der
sociale voorzieningen is gekozen.
Nauwkeurige bestudering van de
voorjaarsnota doet bij mij echter de
vraag rijzen of niet juist binnen het
rijksbudget een ruimere reserve had
moeten worden opgenomen.
In de tweede bijlage van de voorjaarsnota wordt reeds een groot aantal
min-posten opgevoerd.
Voor 310 min. zijn ze aangeduid als
nog aan te brengen compensaties. (Ik
ben zelf aan het tellen geslagen, mijnheer de Voorzitter.) Daarnaast komt er
een totaal-bedrag rollen uit de optelling van alle overige min-posten, van
1156 min. Het is niet duidelijk of hier
van meevallers sprake is of van onderbesteding of van reeds geaccordeerde
compensaties die naar inhoud zijn
vastgesteld.
Het is dan ook niet duidelijk of deze
bedragen, tezamen 1467 min., geheel
of gedeeltelijk structureel doorwerken.
Wel is duidelijk, dat er voor de begroting 1976 inclusief de blokkade van de
reserve voor prijsstijging en de o m slag van 210 min. sprake is van verschuivingen in de orde van 2682 min.
In de compensaties speelt vervolgens een rol de blokkade van 304 min.
aan onverbonden overloop, zodat alles bijeen geteld mutaties ter hoogte
van 2986 min. benodigd zijn om de begroting-1976 sluitend te maken.
Dat is op 1 min. na zeggen en schrijven hetzelfde bedrag als met de geneIe 1%-operatie in 1980 is gemoeid. Ik
zou gaarne vernemen of de Minister
deze opstelling nader zou willen becommentariëren en zou willen aangeven welke problematiek een en ander
met zich zal meebrengen voor de opstelling van de begroting 1977.
Het is jammer, dat de tijd geen
schriftelijke voorbereiding heeft toegelaten: een vraag als de voorgaande
had daarin wellicht beter gepast. Meer
in het algemeen valt overigens te betreuren dat de tijd voor schriftelijke
voorbereiding ontbrak omdat de voorjaarsnota op vele punten onduidelijk is
en te veel aan de speurzin van de lezer
overlaat.
In paragraaf 3 wordt medegedeeld,
dat het totaal der tegenvallers rond 1,5
mld. beloopt.
Het zou aardig zijn geweest, als in
enigerlei tabel die 1,5 mld. naar opbouw zou zijn toegelicht. Ik vrees nu,
dat geen enkel lid van deze Kamer uit
de in de voorjaarsnota gegeven informatie deze rekensom kan maken zonder hulp van buitenaf. Of moet ik zeg-
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gen: van binnenaf? Ik hoop, dat de Minister bereid is in zijn antwoord alsnog
de Kamer beter te informeren. Anders
is het welhaast onmogelijk, een oordeel over de werkelijke betekenis van
deze nota uit te spreken.
In dezelfde paragraaf wordt ter compensatie aangekondigd een blokkade
van onverbonden overloop van 304
m i n . Dat is precies voldoende o m de
relevante overschrijdingen in tabel 2 te
compenseren. Is hier sprake van een
wonderlijk toeval of worden niet alle
niet-verbonden bedragen geblokkeerd? Wat houdt overigens 'blokkering' precies in? En hoe kan deze maatregel leiden tot een beperking van de
overboekingen naar 1977? Of betekent
blokkering hierin wezen: schrappen?
In het herzien financieringsbeeld resteert een tekort voor zover niet langgedekt van 9,5 mld. Dat is een verontrustend hoog bedrag.
Kan de Minister mededelen hoeveel
inmiddels kortlopend is gefinancierd?
In bijlage 2 aan het slot van onderdeel
A wordt een uitsplitsing gegeven van
de algemene salarismaatregelen.
Daarin blijkt het achterwege laten van
de nacalculatie 1976 onvolledig door
te werken in latere jaren, ook de herberekening personeelsuitgaven min 360
min. in 1976, werkt naar latere jaren
door maar wel volledig. Hoe hard is
dat? En kan de Minister een en ander
toelichten?
Ik kom vervolgens...
De heer Dolman (PvdA): Tot iets anders dan de voorjaarsnota?
De heer Peijnenburg (KVP): Ja, namelijk op het onderdeel rijksuitgaven van
de1%-brief.
De heer Dolman (PvdA): Ik wil dan
graag een vraag stellen.
Mijnheer de Voorzitter! Acht de heer
Peijnenburg het realistisch dat de Regering in het vooruitzicht stelt, dat de
relevante mutaties in de rijksbegroting
1976 zowel voor de uitgaven als voor
de ontvangsten min 700 min. zullen
zijn? Van krantenberichten en ook van
zijn speech gaat enigermate de suggestie uit - overigens niet meer dan dat dat het erg is tegengevallen en dat het
een gigantische overschrijding is. Ik
sluit mij bij al zijn detailvragen aan,
maar de uitkomst is min 700 min. I
De heer Peijnenburg (KVP): Mijnheer
de Voorzitter! Daarom gaat het mij
niet. Het betekent, dat er intern in de
orde van grootte van ongeveer 3 mld.
aan mutaties is opgetreden. Als je in
één jaar binnen de begroting.3 m l d .
kan schuiven - 1980 is een periode
waarin je in vijfjaar naartoe kan
groeien - is dan een bedrag van 3 mld.
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als taakstelling naar verhouding niet
wat aan de geringe kant? Het saldo is
veel kleiner; daarover zijn w i j het eens.
Het blijkt echter mogelijk, dat soort
verschuivingen aan te brengen.
De heer Dolman (PvdA): Dat geeft de
burger dus m o e d !
De heer Peijnenburg (KVP): Ja, zo is
het. Ik wil heel graag horen wat daaruit
komt, mijnheer de Voorzitter.
Ik kom vervolgens op het onderdeel
rijksuitgaven van de 1 %-brief. Ik zou
allereerst willen opmerken, dat wij met
belangstelling en instemming kennis
hebben genomen van de koppeling,
die is aangebracht met de uitkeringen
uit het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling. Dat is een eerste tegemoetkoming aan hetgeen mijn collega
Notenboom bij de behandeling van de
Miljoenennota heeft gevraagd heeft
gevraagd. Is mijn indruk juist, dat datzelfde wordt nagestreefd in het kader
van het wetenschapsbeleid, zij het nog
niet met kwantitatief resultaat?
Bij de spreiding rijksdiensten treedt
een verschuiving op. Een deel van de
lasten komt daardoor na 1980 te liggen. Dat schoont natuurlijk het beeld
tot 1980 wel wat op, maar belast de
moeilijker jaren daarna. Kan de Minister mededelen of op deze wijze meer
bedragen 'uit het prentje zijn gepraat'?
Wij hebben destijds gevraagd om
meerjarenramingen o m te zien op welke wijze iets doorschuiven van het begrotingsjaar naar het volgende jaar in
latere jaren doorwerkt. Nu wij met
meerjarenramingen bezig zijn, die een
vierjarige periode omvatten, heb je
ook de kans, dat bepaalde zaken in het
vijfde jaar terechtkomen. Misschien
moeten wij wel vragen o m tienjarenramingen.
Minister Duisenberg: Dan gebeurt het
weer.
De heer Peijnenburg (KVP): Ja, maar
dan zijn wij bijna aan een volgende generatie.
In het antwoord op de vraag over de
1%-bezuiniging op personeelsuitgaven wordt gesteld, dat ook de groei
van de omvang van het personeel een
rol kan spelen. Is het niet zo, dat het
voorgenomen ombuigingsbeleid en
het apparaat dat dient om investeringen te beoordelen veeleer om uitbreiding zal vragen?
Uit het antwoord op vraag 81 blijkt,
dat uit de voorjaarsnota 1975 voor Defensie reducties voortvloeien van
f49,8 min. per jaar. Is het juist, dat nog
steeds overleg wordt gevoerd over de
wijze waarop die reducties moeten
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worden aangebracht? Loopt dit bedrag van 1975 tot 1980 op tot een cumulatief totaal van 300 min.? Dienen in
dit verband hierbij gevoegd te worden
de bijstellingen volgens de miljoenennota-1976, tezamen opgeteld een bedrag vormend van 1215 min.? Bij de
meerjarenraming van vorig jaar is
overeengekomen dat redelijkerwijs
bekeken zou worden hoe Defensie de
bezuinigingen zou kunnen verwerken.
Dat staat ook in de voetnoot bij de tabel bij vraag 8 1 .
Voorts deelt Defensie in de 1%-operatie met een bedrag van 520 miljoen
(de optelling in deel 2 van dit antwoord leidt overigens tot een totaaltelling van 580,5 min.). Dat is een verschil
van 60 min. en dat is wat veel voor een
afronding. Alles te zamen ruim 2 mld.
Ten slotte wordt de prijscompensatie onvolledig toegekend (99 min. met
doorwerking), en is er een omslag van
27 min. met doorwerking. Hoeveel dat
samen is, weet ik niet, maar misschien
kan de Minister mij vertellen, hoeveel
dat te zamen is en hoe dan het totale
plaatje wordt. Het is mijn bedoeling
niet om een defensiedebat te houden alle onderwerpen van staatszorg zijn
aan de orde - maar de vraag is toch
wel wat met een en ander gebeurt als
'de bedoelde besparingen redelijkerwijs niet kunnen worden verkregen'?
Het gaat om relevante bedragen. Zo
dat nu niet beantwoord kan worden,
zullen dan de meerjarenramingen en
de miljoenennota over dit voorbehoud
uitsluitsel geven?
Bij het energiefonds treden blijkens
de toelichting en de beantwoording
van vraag 90 in de jaren 1979 en 1980
overschotten op. Deze overschotten
worden blijkens het antwoord 'geschrapt'. Wat houdt dat nu precies in?
Blijven deze bedragen in het fonds,
maar onbesteed? Of worden ze overgeheveld naar de algemene middelen?
Of wordt wellicht de heffing eerder
omlaag gebracht? Niet duidelijk is hoe
dat met fondsen zou gaan.
Zowel bij het onderdeel Volkshuisvesting als in de Voorjaarsnota is sprake van een verwachting van een lager
renteniveau. In de Voorjaarsnota
wordt uitgegaan van f 125 min. lagere
rentebetaling, en op het onderdeel
Volkshuisvesting wordt ook het beleid
geënt op een lagere rente in de toekomst. Is dit laatste gegeven gebaseerd op een daadwerkelijke rentevermindering op uitstaande staatsschuld
en is het voorts, voor wat de toekomst
betreft, geen overspannen verwachting te menen dat het renteniveau
duurzaam lager zal zijn? Recente ontwikkelingen wijzen niet in die richting
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en een gedurende nog vele jaren zeer
groot financieringstekort bij een hopelijk aantrekken van de conjunctuur en
van het investeringsniveau op grond
van het daarop gerichte beleid, zal
toch moeilijk het renteniveau onaangeroerd kunnen laten.
Ten slotte aangaande dit hoofdstuk
is zowel ten aanzien van deze ombuiging als ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen ingevolge de voorjaarsnota sprake van aanduidingen die
nog weinig specifiek zijn. Het gaat naar
mijn oordeel de mogelijkheden van dit
debat te boven en het zou ook onverantwoord zijn op basis van de mogelijkheden van voorbereiding nu reeds
de impliciete bedoelingen van de
voorgestelde wijzigingen voor aanvaard te beschouwen.
Alle voornemens zullen hun vertaling nog moeten krijgen in begrotingen
en wetsontwerpen, die - zij het uiteraard in het licht van de samenhangsgedachte - naar ik hoop, ook nog op
hun eigen merites zullen mogen worden beoordeeld. De komende miljoenennota met de daarbij behorende
meerjarenramingen zullen wat ampeler gelegenheid geven daarover van
gedachten te wisselen. Alsdan zal weilicht ook duidelijker worden, op welke
wijze de stelpost in de Miljoenennota
1976 voor nog aan te brengen bezuinigingen in de sociale sector en de wat
wonderlijke mutatie in het dekkingskarakter van de b.t.w.-verhoging in de
vermoedelijke uitkomsten 1976 en de
toetsing aan de structurele begrotingsruimte tot uitdrukking komen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn
bijdrage in eerste termijn aan dit debat
afsluiten met een enkele opmerking.
De problematiek waarvoor wij staan
roept vele vragen op. Duidelijk is, dat
wij om aan de moeilijkheden tegemoet
te komen, tot ingrijpende beslissingen
bereid moeten zijn. Ook dan nog blijven vragen over, inzake de effectiviteit
van het beleid en of het zal lukken de
gestelde oogmerken te bereiken. U
mag in dit opzicht van mijn collegae
ook op de onderdelen die zij behandelen kritische vragen verwachten. Wel
wil ik stellen, dat dit is ingegeven omdat de zaken waarom het gaat van grote betekenis zijn en omdat wij van oordeel zijn, dat de ingeslagen richting
steun verdient. Die steun zal ook van
de regeringspartners moeten komen
die mede-verantwoordelijk zijn voor
het beleid, zoals het tot nu toe is gevoerd. Wij zullen scherp luisteren of
die steun wordt toegezegd.
De omvang en de aard van de problematiek zijn niet zodanig, dat met
een eenvoudige ingreep kan worden
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volstaan. Het gaat om het op gang
brengen van een proces, waardoor
ook structurele verschuivingen zullen
optreden. Het zal ook niet mogelijk zijn
vandaag exact het traject te bepalen
waarlangs w i j uiteindelijk zullen moeten uitkomen op aanvaardbaarder verhoudingen van werkgelegenheid, inflatie en zekerheid ten aanzien van de
individuele en collectieve welvaart. Op
dat traject zullen bijstellingen nodig
kunnen blijken om tegenvallers op te
vangen en om meevallers te vertalen
in versnelling. Dat zal niet mogen leiden tot tornen aan de gekozen doelstellingen; het perspectief der tachtiger jaren is weinig wenkend. Het kabinet zal daaraan krachtig leiding moeten geven. Wij achten het de moeite
waard ons daarvoor in te zetten.

D
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! Op 1 juni j l . bestond de sociale verzekering in Nederland 75 jaar. Immers, op 1 juni 1901
trad de oudste sociale verzekeringswet, de ongevallenwet 1901, althans
gedeeltelijk, in werking.
In deze 75 jaar is stap voor stap een
uniek stelsel van sociale zekerheid in
Nederland opgebouwd, dat de toets
der vergelijking, zowel wat de aard der
verzekerde risico's als het niveau van
de verzekeringen betreft, met het buitenland royaal kan doorstaan, maar
dat ook in toenemende mate een beslag legt op de ruimte, die de economische groei van jaar tot jaar biedt.
Een steeds zwaardere last, die door
een afnemend aantal actieven moet
worden opgebracht voor een relatief
toenemend aantal 'inactieven' en
'post-actieven'. En zo staan wij juist in
dit jubileumjaar, met dankbaarheid
vervuld over de verworvenheid van
een zo uitstekend pakket van voorzieningen, voor de noodzaak van een
grondige bezinning op de herijking
van doel, grondslagen en samenhang
van onze sociale verzekeringswetten,
mede in het kader van de noodzakelijke, 1%-operatie.
Het is ietwat teleurstellend, hoeveel
bewondering wij ook voor de nota
hebben, dat de bewindslieden in de
gepresenteerde voorstellen juist deze
samenhang ook vanuit doel en karakter van de sociale verzekeringen, nog
onvoldoende laten zien.
In onze beschouwing willen wij
trachten hierop vanuit een positieve
opstelling - nl. dat de voorgestelde
operatie móet slagen en dat wij hiervoor mee garant staan - wat nader in
te gaan. Het doel van de sociale verze-
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kering is van meet af aan geweest en
ook nu nog steeds: het garanderen
van een inkomen aan al diegenen, die
door welke oorzaak - calamiteit - dan
ook niet meer kunnen werken als ook
het opvangen van risico's, die de individuele draagkracht te boven gingen
en gaan.
Het is met name een christelijk sociaal streven geweest om in de weg van
de publiekrechtelijke verzekeringen
vooral de sociaal-zwakken, zo mogelijk
ook andere groepen in de samenleving, te beschermen tegen zware risico's, die niet 'ieder voor zich' konden
worden gedragen. De taak van de
overheid, het ook in dit opzicht bevorderen van sociale gerechtigheid, het
bieden van méér optimale welzijnsmogelijkheden, was hier duidelijk.
Aanvankelijk bleef de draagwijdte
van de sociale verzekering echter beperkt. Het was een aangelegenheid
voor werknemers en dan nog de
meest kwetsbaren onder hen, die aan
meer dan normale risico's bloot stonden, en later nog slechts voor werknemers met een inkomen beneden de
welstandsgrens, terwijl bovendien zoveel mogelijk aansluiting werd gezocht bij de bestaande private verzekeringen. Er was dus een duidelijke relatie tussen premie en uitkering.
Een omvangrijke uitbreiding van het
toepassingsgebied van de sociale verzekeringen is eerst in 1957 met de eerste volksverzekering als het begin van
een geheel nieuwe ontwikkeling met
een veel sterkere beklemtoning van
het sociaal element gekomen. Deze
ontwikkeling ging namelijk gepaard
met het loslaten van de sociale verzekering in de klassieke v o r m , zoals wij
deze vandaag in de werknemersverzekeringen nog kennen.
De volksverzekeringen vertonen duidelijk trekken van een bewust gekozen
inkomens-overdracht door een vergaande toepassing van het draagkrachtbeginsel. Wel werden aan de solidariteit grenzen gesteld, de premie inkomensgrenzen, alsmede een afgrenzing van de relatieve behoeften
tot een bepaald percentage. Door deze
ontwikkeling werd niet het doel van de
sociale verzekering aangetast, maar
toch wel het karakter.
In zijn boek 'Inleiding tot de sociale
verzekering' noemt Dr. Veldkamp op
blz. 185 dit herverdelingsaspect het
'economisch karakter van de sociale
verzekering': zij grijpt in in de primaire
inkomensverdeling door een gedeelte
van het nationale inkomen ten goede
te laten komen aan hen, die door omstandigheden buiten hun schuld geen
productieve bijdrage tot het nationale
inkomen kunnen leveren'.
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Deze ontwikkeling werd in onze kringen toegejuicht, aangezien met name
het solidariteitsprincipe als een wezenlijk christelijk sociale gedachte werd
beschouwd. In dit kader rezen in een
later stadium wel vragen of op grond
van het solidariteitsprincipe de huidige premie-inkomensgrenzen in de
volksverzekeringen nog wel verantwoord zijn, als ook de middengroepen
en ongehuwden niet te zwaar belast
werden. Vanuit deze achtergrond kunnen wij ook vandaag niet om de kernvraag heen, namelijk of de huidige situatie met een geringere welvaartsgroei niet noopt tot een nog grotere
solidariteit met de sociaal-zwakkeren
en dientengevolge tot een verdergaande inkomensoverdracht van hogere
naar lagere inkomensgroepen, ook via
het sociale zekerheidsstelsel. Het kabinet heeft hiervoor bewust gekozen nl.
voor een gerichte inkomensherverdeling via de sociale verzekeringen. Het
wordt met name duidelijk uit de ook in
deze nota gelanceerde gedachten zoals bijvoorbeeld het binden van de uitkeringen aan een plafond, alsmede het
loslaten van de relatie tussen inkomen
en uitkering, beide ook in het kader
van de werknemersverzekeringen, terwijl deze relatie juist inherent was aan
deze verzekeringen.
Hoewel wij het kabinet vanuit het
nastreven van sociale gerechtigheid
een eindweegs willen volgen vragen
w i j ons toch af, of het gevaar van overtrekking van het solidariteitsprincipe
niet evenzeer een bedreiging voor
werkelijk sociale gerechtigheid kan
vormen en of dan met het sociale zekerheidsstelsel niet wordt gehandeld
als ware het een belastingstelsel.
Bovendien ligt dan een meer geïntegreerde aanpak van belasting- en premiedruk voor de hand en valt het zwijgen over de premie-inkomensgrenzen
en de aftrek van de premies in het belastingstelsel bijzonder op.
De vraag doet zich bovendien voor
of dan de sociale verzekeringen niet
dermate impopulair worden dat beter
op financiering uit de algemene middelen voor enkele wetten zou kunnen
worden overgegaan. Hiervoor zouden
zeker de kinderbijslagwetten als oneigenlijke sociale verzekeringswetten in
aanmerking komen. Kortom: wij w i l len niet krampachtig vasthouden aan
het historisch gegroeide en derhalve
aan allerhande elementen, die in het
verleden zijn ontleend aan de private
verzekering (bijvoorbeeld het ruilevenwicht tussen prestatie (premie) en contraprestatie (uitkering).
Niettemin willen wij wel de ruimte
om deze toch niet onbelangrijke ombuiging diepgaander dan in dit debat
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mogelijk is - hiervoor ontbreken ook
een aantal essentiële gegevens - te
beoordelen.
Minister Boersma: U spreekt over
krampachtigheid, maar als u zo snel
blijft spreken krijg ik wel schrijfkramp.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik zal
proberen het binnen de mij toegemeten tijd iets kalmer te doen, maar ik
moet mijn betoog wel kunnen afronden.
Wij willen dus de ruimte o m de ombuigingen iets fundamenteler te kunnen bespreken. Overigens kan een
structuurwijziging van de kinderbijslagwetten ook buiten deze noodzakelijke, fundamentele discussie om plaats
vinden, omdat het hier gaat om oneigenlijke sociale wetten.
Dan komen wij nu aan de feitelijke
maatregelen, waarbij wij ons in het kader van dit debat beperken tot een
viertal hoofdpunten. Beginnen wij met
het voorstel om voor nieuwe uitkeringen het maximale bruto percentage
van de WAO van 80 tot 75 terug te
brengen. Wij hebben ons over dat
voorstel nogal verwonderd. Het drama
van de jarenlange moeiten rond de
problematiek van de oud-invaliden ligt
ons immers nog vers in het geheugen.
De voorgestelde aanpassing roept uiteraard nieuwe problemen op.
Wij kenden in ons land het probleem
van de 'oud-invaliden', de mensen die
als het ware te vroeg arbeidsongeschikt werden om ten volle gebruik te
kunnen maken van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Oud-minister Roolvink heeft terecht de
basis gelegd waardoor dit onderscheid uit de wereld kon worden geholpen. Is het nu werkelijk onontkoonv
baar, dat w e mensen krijgen, die als
het ware te laat arbeidsongeschikt
worden om ten volle gebruik te kunnen maken van deze wet? Moeten we
werkelijk ook nog een probleem van
'nieuw-invaliden' creëren? Al zullen de
verschillen niet van die omvang zijn
als bij een aantal oud-invaliden, vergeleken met de nieuwe uitkeringen; toch
vrezen w i j , dat opnieuw in het rechtsbewustzijn van vele toekomstige invaliden deze d i s c r i m i n a t i e - nl. verschil
in uitkering alleen op grond van het
tijdstip van invaliditeit - als onrecht zal
worden ervaren.
De nota constateert trouwens al te
laconiek dat het nadeel van het ontstaan van twee uitkeringsbestanden zonder aantasting van reeds individueel toegekende uitkeringsrechten niet te vermijden is doch op den duur
zal verdwijnen. Dit kan wel 60 jaren du-
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ren. Wij vragen ons af of geen andere
oplossing mogelijk is. Daarbij hebben
wij getracht ons ook wat dit punt betreft wat meer te verdiepen in defilosofie, zoals in de nota gegeven.
In feite wil men naar een onderscheid
tussen korte- en lange termijn-uitkeringen toe, waarbij een uitkeringspercentage van 80 voor korte termijnuikeringen aanvaardbaar wordt geacht en
voor de lange termijn aansluiting
wordt gezocht bij het uitkeringspercentage van de WWV van 75, omdat
het zowel bij de WWV als de WAO gaat
om mensen die door structurele oorzaken buiten staat zijn werk te verrichten
en de aanwendingsmogelijkheden van
WAO en WWV derhalve vervloeien.
Daarom kan - aldus de nota - de vraag
worden gesteld of het verschil in uitkeringspercentage nog te rechtvaardigen is. Deze vraag, kan met een tegenvraag worden beantwoord nl. of in de
huidige situatie de WAO, waarvoor
premie wordt betaald, zomaar kan
worden vergeleken met de WWV, die
uit de algemene middelen wordt gefinancierd. Het is voorts nog de vraag of
juist een percentage van 75 voor lange
termijn-uitkeringen zo verantwoord is,
aangezien - in de eerste periode van
terugval op 80% - meestal nog wel
over enige financiële reserve wordt
beschikt. Bovendien worden in beide
gevallen alle promotiekansen verder
gemist. Het inkomen zal vrijwel altijd
op dit niveau blijven staan. Derhalve
zou er eerder aanleiding zijn o m voor
de korte termijn-uitkeringen een lager
percentage vast te stellen. Kortom: de
argumentatie voor dit voorstel lijkt ons
vooralsnog weinig gelukkig, al staan
ook wij uit een oogpunt van kostenbesparing (vereenvoudiging, enz.) integratie van de verschillende loondervingsverzekeringen voor. Om die reden kan het noodzakelijk zijn terug te
vallen op een uniform percentage van
75.
Het maken van onderscheid naar de
oorzaak van het niet meer kunnen werken, werkt in de praktijk metterdaad
belemmerend en roept ook oneigenlijk
gebruik op. Het kabinet mag - wat ons
betreft - spoed betrachten met een
dergelijke integratie, waarbij dan uiteraard een uniform systeem van premiebetaling past en een uniform uitkerings
percentage. Alleen zou naar onze mening dan aan de problematiek van de
zelfstandigen niet kunnen worden
voorbijgegaan.
Terug naar de noodzaak van dit moment. Wij zouden dan toch meer voelen voor een aanscherpen van het arbeidsongeschiktheidscriterium. Wij
betreuren het dat onlangs tijdens een
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mondeling overleg bleek, dat onze
motie ter zake nog nauwelijks een begin van uitvoering had gekregen, maar
wij verwachten vanaf heden een energieke aanpak. Wij zouden ook meer
voelen voor een stringente afstenv
ming van het voorzieningenpakket op
dat van de AAW. Biedt dat alles onvoldoende soelaas, dan willen wij gaarne
een ander voorstel ter overweging inbrengen.
Wij kunnen er namelijk wel inkomen, dat het kabinet het uit sociaal-politiek oogpunt moeilijk te verdedigen
vindt, in reeds toegekende uitkeringen
in te grijpen, maar deze gedragsregel is
natuurlijk niet consistent in de nota
volgehouden. Onder bepaalde voorwaarden zouden wij de 75% voor nieuwe uitkeringen in overweging kunnen
nemen, namelijk wanneer wij op het
moment van de 'aanpassing' het grote
verschil tussen de huidige en de nieuwe uitkeringsbedragen kunnen gaan
verkleinen en tevens het op den duur
steeds groter wordende verschil in de
toekomst kunnen gaan wegwerken,
door de bestaande uitkeringsbedragen
thans weliswaar op 80% te handhaven, maar die in de toekomst niet volgens de loonindex te verhogen doch
volgens een gemengde index. Na verloop van tijd zullen dan de nu bestaande uitkeringsbedragen op hetzelfde niveau zijn als de nieuwe. Hierdoor zouden we vermijden, dat we lange jaren
te maken krijgen met twee uitkeringsbestanden.
Bovendien doorkruisen we niet de
voorgestelde koppeling tussen WAO en
WWV in afwachting van de studie inzake een algemene loondervingsverzekering, waarbij aanspraken worden
gebaseerd op de duur en de maatschappelijke gevolgen. Een niet onbelangrijk gegeven is ook, dat een verdergaande besparing in het kader van
de WAO wordt bereikt, die dan kan
worden gebruikt om het percentage
van 75 te verhogen. Of kan dat in verband met de tegenvallende premieuitkomsten voor de WAO niet? Uiteraard
dienen we ons te realiseren dat deze
groepen dan via de kinderbijslagwetten zullen moeten worden ontzien.
Een tweede concreet voorstel betreft
de niet-kost-winners binnen de werknemersvoorzieningen. Het zal uit ons
voorafgaande betoog duidelijk zijn,
dat dit voorstel ons inziens zich niet
verdraagt met de huidige opzet van de
werknemersverzekeringen. In een anre opzet - volksverzekeringen - zou
deze gedachte wel passen, maar dan
kan toch niet worden ontkomen aan
een nader bezien van de premieverhouding kostwinners - niet-kostwinners.
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verzorging en opvoeding van kinderen.
2. de kinderbijslag is ook voor midden- en hogere inkomens tot dusverre
een component geweest in het inkomen en werd als zodanig niet over de
gehele linie als een onrechtvaardige
zaak gezien.
3. het huidige stelsel van kinderbijslagwetten werkt toch wel onrechtvaardig in zijn uitwerking met name door
het niet differentiëren van de kinderbijslag naar leeftijd, de progressie in
de bedragen, alsmede de aanwezige
mogelijkheid van twee- of drievoudige
kinderbijslag, waarvan met name in de
hogere inkomensgroepen gemakkelijker gebruik kan worden gemaakt.
4. de zelfstandigen op dit terrein zijn
altijd achtergesteld bij de loontrekkenden.
5. de herstructurering moet ook
passen in de noodzakelijke harmonisatie binnen de EEG.
Voor een beperking in de sfeer van
de kinderbijslag/aftrek lijken vele mogelijkheden aanezig te zijn. Een allereerste vraag is: kan de kinderbijslag
niet geheel worden afgeschaft en de
voordelen ervan worden verwerkt in
de kinderaftrek ingevolge de loon- en
inkomstenbelasting?
Hieraan zijn immers grote voordelen
verbonden: grote administratieve vereenvoudiging, volledige gelijkstelling
van de positie van zelfstandigen en
loontrekkenden.
Problemen liggen er echter voor hen
die geen loon- of inkomstenbelasting
moeten betalen. Dit zou echter met
een 'negatieve' belasting kunnen worden verholpen beter dan door een
nieuwe kinderbijslagregeling, zij het
dat uitbetaling van deze negatieve belasting wel eens zeer laat zou kunnen
geschieden en daardoor voor vele gezinnen moeilijkheden zou oproepen.
Wij komen aan het meest ingrijpenOok zou het - wij erkennen dit volde onderdeel: de voorgestelde wijzimondig - geen bijdrage zijn aan de sogingen met betrekking tot de kinderciale harmonisatie binnen de EEG.
bijslagwetten. De kinderbijslagwetten
Niettemin rijst de vraag of er een derals oneigenlijke sociale verzekeringen
gelijke oplossing ook is overwogen
zijn altijd beschouwd als instrument
aangezien alle andere mogelijkheden
van inkomensverdeling, met name
eveneens moeilijkheden opleveren.
van horizontale inkomensverdeling
Uiteraard is een andere mogelijkheid
ten behoeve van gezinnen met kindede bevriezing van de kinderbijslag
ren. Via het systeem van de kinderbijslag wordt ervoor gezorgd dat het gezin voor het tweede kind of afschaffing
van de kinderbijslag voor het eerste en
met getalsmatig meer dan het gemidtweede kind. Hoewel vanuit de oordelde aantal alleen op grond van dit
spronkelijke opzet van de kinderbijfeit niet in een maatschappelijk ongunslagwetgeving het meest aangewezen,
stiger positie wordt gehaald.
toch meereen lastenverschuiving dan
Bij een herstructurering van de kineen besparing. Zeker bij de afschaffing
derbijslag dienen ons inziens de navolvan de kinderbijslag voor het eerste,
gende overwegingen mee in de bemogelijk tweede kind, zouden comschouwingen te worden betrokken:
pensaties in de loonsfeer of anderszins
1. de kinderbijslag is slechts een bijnoodzakelijk zijn. Zijn hierover berekedrage in de werkelijke kosten van de

Hiernaast komt dan nog als bezwaar
de onzalige differentiatie binnen deze
groep namelijk dat als niet-kostwinners thans in elk geval zullen worden
aangemerkt de bij hun ouders inwonende kinderen.
Wij hebben ons afgevraagd waarom
in dit stadium met dit deelvoorstel
wordt gekomen. Als enig motief hebben wij kunnen ontdekken dat dit voorstel mogelijk verband houdt met de
zeerforse ingrepen in het inkomen van
gezinnen met kinderen, die in de nota
worden voorgesteld. Uitsluitend dat
gegeven zou een rechtvaardigingsgrond kunnen zijn.
Hoe dit ook zij - het antwoord van de
bewindslieden zal het wel uitwijzen w i j kunnen ons nauwelijks voorstellen
wat de rechtsgrond is o m bijvoorbeeld
een 50-jarige dochter, die naast haar
baan haar ouders verzorgt en bijvoorbeeld buiten het verzorgingstehuis
houdt, zoveel harder aan te pakken
dan haar 40-jarige ongehuwde broer
die buitenshuis woont. Het enig mogelijk te hanteren onderscheid, dat ook
aansluit bij het fiscale systeem, is het
dan maar stellen van een leeftijdsgrens voor alle niet-kostwinners, in- of
uitwonend, die op een dergelijk jaar
wordt gesteld dat de voorgestelde ramingen aan besparingen eruit komen.
Het is overigens 'contre coeur' vanuit de systematiek van de werknemersverzekeringen, dat wij daarmee eventueel akkoord kunnen gaan. Dan
hebben wij ons er sterk over verbaasd
dat met betrekking tot deze materie de
resultaten van de studie niet worden
neergelegd in een raming van toekonv
stige besparingen, zoals wel geschiedt
bij de studie over de toekomstige kinderbijslagregelingen. Wat zit achter de
vaagheid op dit punt?
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ningen gemaakt en is deze mogelijkheid overwogen?
Een derde mogelijkheid van besparing is de afschaffing, al dan niet geleidelijk, van de oplopende bedragen bij
méér kinderen, eventueel in combinatie met het inbouwen van inkomensgrenzen.
Als vierde mogelijkheid ligt er dan
het voorstel van het kabinet, waarvan
verschillende elementen - differentiatie naar leeftijd en kindertal - ons
aanspreken, maar het element van differentiatie naar inkomens zonder nadere uiteenzetting in zijn effecten
moeilijk door ons kan worden beoordeeld.
Ten slotte hadden wij ons kunnen
voorstellen d a t - m e t compensaties
voor de meest zwakke groepen - voor
de kinderbijslag als oneigenlijke sociale verzekering een indexering met de
prijsindex of met de gemengde index
had kunnen worden overwogen. Bij
elk der voorstellen gaan wij er wel van
uit, dat deze eerst zullen worden geëffectueerd als tegelijkertijd een nieuw
systeem van studiefinanciering voor
alle boven 18-jarigen - en alle vormen
van hoger beroepsonderwijs omvattend - kan worden ingevoerd. Hoe zal
- n a de voorgestelde 1%-operatie-de
financiering van deze operatie trouwens worden geregeld? Uiteraard
gaan wij er bij dit alles ook vanuit dat
de dubbele en drievoudige kinderbijslag zal worden afgeschaft.
Terugkomend op de verschillende
oplossingen, heeft het ons verbaasd
dat nu reeds vaststaat dat de operatie,
zoals voorgesteld, f 1 mld. moet opleveren. Dan moet toch ook al bekend
zijn aan welke draaipunt-inkomens
wordt gedacht en welke offers in het
kader van het inkomensbeleid door
bepaalde inkomenscategorieën moeten worden gebracht, zulks te meer
daar wij hebben horen verluiden, dat
over deze materie een gerichte adviesaanvrage aan de SER zal worden gezonden.
Kan deze meer open zijn in die zin
dat een studie van de verschillende alternatieven wordt gevraagd?
Wij stellen dit ook met het oog op de
cumulatie van inkomensnivellerende
effecten door de voorgestelde besparingen in andere sectoren.
Overigens zullen wij er nogmaals op
wijzen dat wij ons niet willen verzetten
tegen ingrepen in de kinderbijslagwetten, maar dat wij nog onvoldoende
zicht hebben op de nu door het kabinet
gekozen variant. Wij vertrouwen er
van harte op, dat deze discussie tot uitkomst kan hebben dat overeenstemming over de inhoud van de advies-
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aanvrage kan worden bereikt. Voorts
zal het duidelijk zijn, dat wij met de
voorgestelde operatie voor 1977 instemmen.
Wij gaan er ten slotte van uit dat te
zijner tijd alle besparingen en voorstellen in samenhang zullen kunnen worden behandeld. Is dit juist? Bovendien
vragen wij ons af op welk tijdstip het
kabinet over de verschillende adviezen
denkt te beschikken.
Onze conclusie over deze drie onderdelen is, dat wij de in het kader van
de 1 %-operatie noodzakelijke bedragen in hun totaliteit willen aanvaarden. Verschuivingen ten opzichte van
de thans ingezette specificaties zouden echter mogelijk moeten zijn.
Als vierde hoofdpunt een enkel
woord over de indexering. In de nota
wordt deze in feite teruggebracht tot
het in het kader van de netto-nettoproblematiek wegwerken van wat wij systeemfouten zouden kunnen noemen.
Wij gaan er mede akkoord om vanaf 1
januari 1977 het systeem van de gecorrigeerde o f w e l gezuiverde index
toe te passen, waardoor de uitkeringsgerechtigden geen compensaties
meer zullen ontvangen voor lasten die
zij niet hebben. Geen meer dan welvaartsvaste uitkeringen derhalve! In
feite blijft hierdoor de koppeling van
de sociale minima aan het netto minim u m l o o n behouden. In het licht van
het CDA-standpunt, dat de ombuigingsoperatie wil doen slagen, maar
wel onder enkele zeer duidelijke voorwaarden, waarvan er één is dat de
zwakste schouders zoveel mogelijk
worden ontzien, zijn wij met deze oplossing ingenomen. Een nadere uiteenzetting over de zinsnede 'voorts
zal het indexeringssysteem zowel voor
de minima als voor de hogere uitkeringen nader worden bestudeerd', stellen
wij in dit kader niettemin op prijs.
Dit is onder andere de netto-netto-pfoblematiek. Wordt hiermede ook
gesuggereerd, dat aan een meer ingrijpende regeling, bijvoorbeeld de koppeling op afstand, niet kan worden
ontkomen?
Wij zijn bereid positief mee te denken over een eventueel noodzakelijke
oplossing. Bovendien hebben wij tegen die tijd meer zicht op de uitkomsten van allerhande besparingsmogelijkheden, die kunnen worden bereikt
zonder aan de primaire inkomens van
de niet-actieven te komen.
Het onderdeel 'sociale voorzieningen' afsluitend, zouden w i j alleen nog
maar willen zeggen dat wij graag een
uiteenzetting zou hebben over de verdere beschavingsmogelijkheden die
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in de commissie-Lamers een rol hebben gespeeld. Wij denken aan een beperking van het vermijdbaar ziekteverzuim, alsook aan de integratie van de
medische diensten. Wij zouden ook
wat meer spoed betracht willen zien
met de instelling van de regionale
commissies 'passende arbeid'. Wij
hebben er ons ook over verwonderd,
dat het vraagstuk van de cumulatie
van uitkeringen niet aan de orde
schijnt te zijn geweest.
Met de bijstandsparagraaf - waaraan wij nu aandacht zullen geven hebben wij de meeste moeite. Niet zozeer met de filosofie, als wel met de
uitwerking. Wij onderschrijven van
harte dat de Algemene Bijstandswet
het individualiserend sluitstuk is van
onze sociale zekerheid, maar wij hebben twijfel aan een voldoend kritische
uitvoering. Wij gaan nu maar niet in op
onderdelen. Wij zouden kunnen wijzen
op allerhande tabellen, gekoppeld aan
de groei van het aantal uitkeringen in
samenhang met de afschaffing van het
nihil-beding. Wij willen echter met name wijzen op de paragraaf 'bijstand
voor dienstverlening'. Het lijkt er wel
op alsof CRM de bezuinigingen wil afwentelen op andere departementen of
via een verhoging van de kosten in het
kader van de sociale voorzieningen wil
realiseren. Toegegeven, dat de ABW
wat al te veel is gaan functioneren als
financieringsbron voor een reeks vormen van dienstverlening. Vormen
waarvoor èn geen eigen financieringsregeling èn geen adequaat beleidskader bestaat. Wij volstaan thans met te
zeggen dat wij kunnen begrijpen dat
de Ziekenfondsraad er uitermate ongerust over is. Als deze operatie tóch
zou moeten doorgaan dan moet CRM
de vrijkomende bedragen overhevelen
naar de kassen van de fondsen. Wij
zouden het echter voorlopig willen
zoeken in een beperking van de uitbreiding van het verstrekkingenpakket,
alsmede geen al te stri ngente termen
voor instellingen willen stellen.
Als laatste onderdeel de 1 %-operatie in de sector gezondheidszorg. Wij
willen beginnen met een uitermate positieve opstelling: het moet mogelijk
zijn in deze sector zonder de kwaliteit
van de gezondheidszorg aan te tasten
- dat is wel een duidelijke voorwaarde
onzerzijds - besparingen te bereiken
door een beheersing van het volume
van het aanbod. De middelen hiertoe
zijn bekend. Ook met deze middelen
stemmen wij in. Onze zorg is echter,
dat de resultaten mogelijk niet zo snel
kunnen worden bereikt als in de nota
gesuggereerd wordt. Hiervoor willen
wij de navolgende argumenten aanvoeren.
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Het tegengaan van overcapaciteit
van inrichtingen moet geheel worden
bereikt door het gaan functioneren van
de gewijzigde Wet Ziekenhuisvoorzieningen. In het kader van de sedert
1971 bestaande temporisering van de
ziekenhuisbouw kwam er een bouwplafond dat echter voor 1976 en 1977
ook al bijna is bereikt, gelet op de verstrekte vergunningen. Ook voor alle
andere besparingen zijn wettelijke
voorzieningen nodig.
Het derde rapport van de Centrale
Raad voor de Volksgezondheid constateert dat afwijkingen en uitkomsten
met de vorige rapporten (1974 en
1975) aanzienlijk zijn. Die afwijkingen
in de voorspelde ontwikkelingen liggen voor een deel in verschillen in de
geraamde loonprijsontwikkeling maar
vooral ook in het verschil met betrekking tot de veronderstelde trend-ombuiging. De mogelijkheid om op korte
termijn de kostenstijging te doen verminderen door een afremming van de
volume-ontwikkeling bleek te zijn
overschat. De eerder geconstateerde
trendontwikkeling bleek zich in 1968 1973 te hebben voortgezet en zal zich
ook in 1975 in belangrijke mate voortzetten.
Bij het beoordelen van de hardheid
van de verschillende ramingen willen
wij uiteraard ook de brief van de Minister van Economische Zaken van 18 juni
1976 over de sociale premiedruk 1980
betrekken. Er valt langzamerhand
geen touw meer aan vast te knopen.
Wij zouden in dit debat een nauwgezette toelichting op de gegevens die
aan deze bijgestelde premieschattingen ten grondslag liggen willen ontvangen. De Centrale Raad heeft in dit
opzicht overigens blijkbaar achteraf de
meest verantwoorde schattingen gemaakt. Ook als de nieuwe gegevens
juist zijn, neemt dit onze zorg over de
korte-termijn-problematiek niet weg,
gelet op de antwoorden op onze vragen.
Bovendien wijzen de besnoeiingen
op de kruisorganisaties en gezinsverzorging zeker niet in de richting van
een gemakkelijke verschuiving naar de
extra-murale zorg. Dit voornemen gaat
lijnrecht in tegen het in de Structuurnota uitgestippelde beleid.
Ook moeten we goed beseffen dat
de geestelijke gezondheidszorg zowel
intra- als extra-muraal om ingrijpende
vernieuwingen vraagt.
Ook met betrekking tot de realisering van de maatregelen worden zeer
vage antwoorden gegeven. Daarom
willen wij graag precies weten hoe de
tijdsplanning van Volksgezondheid
met betrekking tot de verschillende
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2. heeft de inflatiebestrijding, mede
gelet op het dynamische begrotingstekort, voldoende kansen?;
3. wat dient te gebeuren bij een
trendmatig achterblijvende groei?
1. vastgesteld kan worden dat het
ombuigingsbedrag het 1%-uitgangspunt van de Regering honoreert, al
dient niet over het hoofd te worden gezien, dat een deel ervan - tijdelijke lastenverlichtingen - loopt via vergroting
van het begrotingstekort.
De betekenis van de operatie wordt
niet het minst bepaald door de intensiteit van bij de uitvoering. Voorwaarden v o o r d e effectiviteit zijn dan ook:
a. het tempo waarmee de ombuigingsoperatie wordt uitgevoerd. De
brief maakt de beoordeling daarvan
niet eenvoudig. Ik denk daarbij aan de
noodzakelijke wetsvoorstellen en uitkomsten van studies. Wij zouden de
D
Regering daarom willen vragen, bij de
De heer Beumer (ARP): Mijnheer de
Miljoenennota 1977 het overzicht zo te
Voorzitter! De huidige sociaal-econoconcretiseren
en aan te vullen, dat een
mische situatie vergt ingrijpende keuzo duidelijk mogelijk jaaroverzicht tot
zen. Uitstel zal zij des te meer afdwin1980 ontstaat, naar soorten uitgaven,
gen bij ongunstiger dilemma's. Een
streeftijdstippen van in te dienen wetsverwijzing naar de prognoses bij ongevoorstellen (voorzover nog ontbrekend)
wijzigd beleid is in dit verband volen
tijdslimieten van de studies;
doende. We worden geconfronteerd
b. de mate waarin het anti-inflatiemet de gevolgen van een handelen,
beleid lukt, waaronder met name het
waarbij meer verdeeld is dan kon, en
binnen de gestelde nominale maxima
anders verdeeld is dan moest. De mate
blijven van de lonen en prijzen. Het
van inflatie en de omvang van het begaat hierbij eigenlijk om niet meer of
grotingstekort zijn symptomen van het
minder dan de bereidheid, het 1%-beeerste, de minimumpositie van de renleid van de Regering te honoreren;
dementen van het tweede. Voor wat
c. het niveau van de groeiontwikkebetreft dit laatste, lijkt de uitholling van
ling. Ten slotte is voorwaarde, dat de
dit stuk private sector thans mede te
beoogde groei van 33/4% inderdaad
leiden tot een uitholling van de publiewordt
gehaald. Uit de schriftelijke antke sector.
woorden
is gebleken, dat bijvoorbeeld
Externe factoren zoals de oliecrisis,
een wereldhandelsniveau dat 1 % lagevolgd door een wereldhandelsstagger is het reëel nationaal inkomen met
natie, hebben dit proces op scherp
0,6% vermindert. Om deze reden zal
gesteld. De 1 %-operatie is daarom onbij het achterblijven hiervan de
vermijdelijk en de betekenis ervan
blijkt onmiskenbaar uit vergelijking met 1%-norm moeilijk kunnen worden gehandhaafd. Er ontstaat dan immers
de prognoses inzake ongewijzigd beeen
verkleinde ruimte voor - in de eerleid. Immers, de groei van de structuste plaats - het vrij besteedbare inkorele werkloosheid wordt hierbij gehalmen (voor de modale werknemer is
veerd en de prijs- en kosteninflatie
immers een reële groei van 11/2% als
kunnen worden terug gedrongen. De
doelstelling
opgenomen - en in de
nominale loonstijgingen over
tweede
plaats
voor de rendementen,
1970-1975 bedroegen immers 14%.
waarvoor het tegendeel wordt beZij kunnen 9% worden. In dezelfde peoogd.
riode bedroegen de prijsstijgingen
De Regering heeft het antwoord op
9%. Dit kan 7% worden. De economide vraag of de 1%-operatie op zichzelf
sche groei - een belangrijk gegeven voldoende is, zelf al in negatieve zin
die minder was dan 3%, zou kunnen
beantwoord door het uitbrengen van
toenemen tot 33k%.
een
additioneel programma. Waar in
Een beoordeling van de 1 %-operatie
de 1 %-operatie met name de ontwikzou ik willen geven in relatie tot de gekeling van de investeringen achterstelde doeleinden en aan de hand van
blijft, is het juist daarop richten van het
de volgende drie vragen:
additionele programma logisch. Het
1. is de omvang van de 1 %-operatie
richt zich dan ook op verdubbeling van
voldoende?;
de investeringsgroei, van 3 naar 6%.

wettelijke voorzieningen is. Hoe denkt
men de besparingen op korte termijn
te bereiken?
Voor het geval de prognoses voor
1977 niet worden gehaald; willen wij
herhalen, dat wij ertoch mede garant
voor willen staan. Wij zouden dan de
oplossing willen zoeken, in beperkingen in het verstrekkingenpakket AWBZ
en het ziekenfonds. Dit brengt ons tot
onze slotopmerking.
Wij hebben ons er wel over verwonderd, dat ook in de regio's waar de 7%
in het kader van de voorziening aan
bejaardenoorden niet is gehaald, daarvan toch wordt afgestapt. Wat zit hier
achter? Wij kunnen ons nauwelijks
voorstellen dat dit de bedoeling kan
zijn.
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De betekenis van de vraag naar de voldoende omvang van de 1 %-operatie
vloeit overigens al voort uit de erkenning van de Regering, dat voor herstel
en stimuleringsinstrumenten een
maximaal kwantitatief beroep op beschikbare en in wezen ook toekomstige middelen is gedaan. Hetfinancieringstekort bevindt zich immers, zo
wordt gesteld, aan de bovengrens van
de risicozone. Een geringere dan de
beoogde ontwikkeling zal bij handhaving van de bovengrens dan ook ofwel
een verdergaande inkomensmatiging
vergen (met toenemend risico afwentelingseffecten) ofwel een verdere beperking van de collectieve lastenstijg'mgDe situatie tegen 1980 tendeert, zo
blijkt voorts uit de brief, eerder naar
minder dan naar meer groei. De Regering stelt dan ook dat de situatie na
1980 een nadere aanpassing onder andere voor wat betreft de collectieve
lasten zal vergen.
Overigens zouden w i j in dit verband
een vraagteken willen plaatsen bij de
juistheid van de progressiefactor van
1,16 in verband ook met diverse nivelleringseffecten, die in dit programma
zitten.
Onze conclusie is dan ook, gelet op
het maximaal beroep op mogelijke
bronnen, dat de 1 %-operatie als een
m i n i m u m moet worden beschouwd,
en passend ook in de regeringsvisie
moet worden gezien als een begin van
een aanpassingsproces. Ik moge in dit
verband wijzen naar de nota selectieve
groei, blz. 23, waar staat: 'een goed resultaat is alleen haalbaar als het beleid
gericht op verhoging van de investeringen, ombuiging in de collectieve
sector en matiging van de arbeidskosten in de periodeIk moge hierbij ook verwijzen naar
het antwoord op vraag 168. Omdat bij
achterblijvende ontwikkeling zoals die
bij voorbeeld in elk geval na 1980
wordt voorzien, verdergaande aanpas
singen nodig zijn, dringen wij er bij de
Regering op aan die aanpassingen te
gaan voorbereiden, te m e e r w a a r d e
ervaring heeft geleerd dat er niet geringe tijd en moeite mee is gemoeid.
2. Zal de inflatiebestrijding, mede gelet op het dynamisch begrotingstekort,
een voldoende effect opleveren om
het bereiken van de doelstellingen niet
te doorkruisen?
Hoewel w i j waardering hebben voor
de krachtige en creatieve totaalaanpak, willen w i j toch ook duidelijk de
grote risico's ervan signaleren. Zoals
de beste medicijnen een gifstoffenba-
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In het licht van een minder gunstige
nale ontwikkeling voor het behoud van
groeiontwikkeling zal een brede maatarbeidsplaatsen. Het is zaak te bedenschappelijke discussie zinvol zijn over
ken dat te grote nominale ontwikkelinde gewenste omvang en de inhoud
gen de kans op gunstiger reële ontwikvan de collectieve voorzieningen, en
kelingen ten slotte zullen verkleinen.
als pendant, van de gewenste groei
Een te aanvaarden beleid zal echter alvan de vrije particuliere bestedingen.
leen mogelijk zijn in het perspectief
Relevant hierbij is een nader inzicht in
van een veel verder gaande beheersing
de vraag aan welke maatschappelijke
van het inkomensbeleid, een samengroeperingen de collectieve voorziehang waarop ook nadrukkelijk in het
ningen met name ten goede komen
CDA-program wordt gewezen.
(en ten goede dienen te komen). Wij
Dit spreekt te meer waar de te verdezouden ten aanzien van dit punt de Relen ruimte een structurele neiging tot
gering zowel willen vragen om meer
inkrimping heeft. Conclusies: met beinzicht als ook om deze discussie te entrekking tot de effectiviteit van de inflatameren. Deze discussie lijkt ons ook
tiebestrijding:
van belang in verband met een grotere
a. De uitkomsten van het arbeidsidentificatie-mogelijkheid voor wat bevoorwaardenoverleg dienen voorshands door de Regering blijvend te kun- treft de collectieve uitgaven. Een aannen worden beïnvloed. Daarnaast zal een vaardbare lastenverdeling zal uiteraard invloed hebben op de bereidheid
verder gaande beheersing van de overtot medewerking van alle betrokkenen.
ige inkomens nodig zijn.
Wat
mede ontbreekt is een goed overb. De omvang van het financieringszicht van die totale lastenverdeling. Dit
tekort dient zo snel mogelijk te worbetreft enerzijds een onvoldoend inden beperkt. (8 a 9% in 1977). Hiervóór
zicht dat nog bestaat in de totale druk
zal immers een omvangrijke monetaivan de belastingen, sociale premies en
re financiering nodig zijn.
allerlei semi-fiscale heffingen, vaak
c. De extra 1 % van het nationaal inkomen in 1980 dient het absoluter worder met draagkrachtelementen en de
kwantitatieve betekenis van de zgn. afmaximum te zijn en er dient naar te
trekposten, door de Amerikanen veelworden gestreefd daar zoveel mogelijk
zeggend Tax expenditure genoemd.
onder te blijven. Juist met het oog op
Een beter zichtbare en onderling gede noodzaak tot een sporend beleid zou
coördineerde belastingheffing is een
ik er op willen wijzen dat de president
noodzakelijke voorwaarde bij een mavan de Nederlandsche Bank 4 % als uittigingsoperatie zoals deze. Wanneer
eindelijk te aanvaarden maximum
kan een dergelijk overzicht, waaromheeft genoemd.
trent Staatssecretaris Van Rooijen in
d. Met het oog op de punten a t/m c
de Eerste Kamer al toezeggingen
blijkt voorbereiding verdere bijstelling
schijnt te hebben gedaan, worden vercollectieve lasten te meer noodzakewacht?
lijk.
De door ons gewenste functionele
Ad 3. Wat dient te gebeuren bij
openbaarheid van inkomens zou in het
trendmatig lagere groei?
licht van het vorige punt ook een zuiAllereerst dient te worden bedacht
verder beoordeling mogelijk maken.
dat deze mede kan ontstaan door het
Conclusies:
ernstig nemen van de componenten
a. wij gaan akkoord met de 1%-opevan de selectieve groei zoals die al eerToch is juist een effectieve inflatieratie als m i n i m u m .
der in onze nota Gerede Twijfel zijn bebestrijding te meer doorslaggevend
pleit, en die door een actiever reguleb. ons lijkt noodzakelijk een verdere
alleen al vanwege een grotere overrend nieuw instrumentarium grotere
voorbereiding voor aanvullende omzichtelijkheid die nodig is voor een tekansen lijkt te krijgen, zoals volwaardibuigingsprogramma's. De bestaande
kortbeheersing. Ook om effectiviteit te
ge arbeid en een betere verdeling
2: 1 verhouding tussen sociale sector
kunnen verwachten bij het hanteren
daarvan; milieubehoud en een wezenen overige sectoren is voor ons daarbij
van het monetaire budgettaire beleid,
lijke solidariteit met de Derde Wereldgeen vast gegeven.
en als voorwaarde voor een grotere
landen. De kenmerken van een daarop
c. wij gaan in hoofdzaak akkoord
zekerheid die de verwachtingen gungericht beleid krijgen in het CDA-promet de aard van de bezuinigingen al
stig beïnvloedt. Daarom is meer dan
gramma veel aandacht.
zullen met name voor wat betreft de
ooit een volstrekt sporen van het besociale verzekeringen andere modaliTevens zal een trendmatig achterleid van de Nederlandsche Bank en dat
teiten in overweging worden gegeven.
blijvende
groei
in
de
toekomst
de
van de Regering noodzakelijk.
Overigens is bij ons de vraag gerezen
vraag opwerpen of een jaarlijkse reële
Niet in het minst zou ik in dit verof het niet mogelijk zou zijn te komen
inkomensverhoging
een
blijvende
ontband nog eens willen herhalen de betot een overheveling van de beperking
wikkeling
in
de
toekomst
zal
kunnen
tekenis van het slagen van het arbeidsvoor wat betreft ontwikkelingssamenvoorwaardenbeleid. Dit is als één van de zijn. Hieruit vloeit nog eens te meer
werking - voor ons een hoge prioriteit
voort
de
grote
aandacht
die
nodig
is
elementen voor een gunstige door- ten laste van de begroting van CRM.
voor de verdelingsvraagstukken en
braak genoemd. De berekeningen van
d. het extra financieringstekort van
dus de noodzaak van effectieve inkohet Centraal Plan Bureau wijzen op het
1 % van het nationaal inkomen in 1980
mensbeleidsinstrumenten.
belangrijke effect van geringere nomi-

sis schijnen te hebben, wordt bij de regeringsaanpak juist gebruik gemaakt
van nogal sterk inflatie-potente middelen. De in dit verband genoemde gunstige externe positie lijkt daarbij meer
dan volledig benut, al dient niet een
stukje interne logica over het hoofd te
worden gezien dat schuilgaat in het
ten dele ontstaan van het positieve betalingsbalanssaldo, juist door achterblijvende investeringsbestedingen.
Er is wel een zeer grote trefzekerheid
van het beleid vereist, gelet op de opgeblazen liquiditeiten. Immers, enerzijds dreigt bij een snellere dan verwachte groei een verdere vergroting,
terwijl anderzijds bij achterblijven
van de expansie het inflatiegevaar
door te grote liquiditeiten eveneens
acuut is. Het lijkt een beetje op de
doortocht door de Rode Zee: aan twee
kanten van het reddende pad het dreigende water.
Ik wijs ter illustratie in dit verband op
de sterk waarschuwende toon in
hoofdstuk 2 punt 5.5. van de Nota selectieve groei. Er wordt geconstateerd
dat bij realisering van een financieringstekort van 5% voor de gehele
overheid in 1980 een aanmerkelijke
monetaire financiering in de periode
tot 1980 is te voorzien. En voorts dat
een verder oplopen van de liquiditeitsquote en daarmee op wat langere
termijn verbonden gevaren voor een
evenwichtige economische ontwikkeling in de ramingen van het Centraal Plan Bureau, zo staat er vermeld,
niet zijn verdisconteerd. Die gevaren
worden ook internationaal als aanzienlijk erkent. Ik verwijs ook naar het citaat: 'een groot begrotingstekort bevordert op zich zelf gezien de verwachting van inflatoire ontwikkelingen.'.
Niet mis te verstane taal.
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Beumer
wordt door ons als absoluut m a x i m u m
beschouwd. Alles dient in het werk te
worden gesteld om er beneden te blijven.
e. het starten van een breed maatschappelijk overleg over de gewenste
omvang en inhoud van de collectieve
voorzieningen.
f. de wenselijkheid van meer inzicht
in de feitelijke (netto) inkomensverdeling.
g. en uiteraard de noodzaak van een
stringent begrotingsbeleid.
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben
kunnen constateren, dat economische
randvoorwaarden minimum eisen
stellen en niet zonder ernstige gevolgen kunnen worden verwaarloosd. De
1%-operatie betekent daarom op korte
termijn wel pijn, maar zal op langere
termijn grotere pijn kunnen voorkomen. De langdurige economische
adempauze die wij nu meemaken,
biedt ons echter kansen op bezinning
op fundamentele beleidskeuzen; ik
denk hierbij aan de verdeling over collectieve en particuliere bestedingen. Ik
denk hierbij ook aan het inhoud en
vorm kunnen geven aan de verder
gaande vermaatschappelijking van het
economisch gebeuren. Naar onze mening is dat alleen mogelijk bij een grotere spreiding van verantwoordelijkheden juist om het wezenlijk gezamenlijk
dragen van verantwoordelijkheden mogelijk te maken. Vanuit die optiek menen wij het voorliggende regeringsbeleid in beginsel positief te kunnen benaderen.
De vergadering wordt te 16.33 uur geschorst tot 16.45 uur.
De Voorzitter: Ik stel voor, de Minister
van Verkeer en Waterstaat de gelegenheid te geven, mondeling antwoord te
geven op vragen van de leden Waalkens en Tuijnman over een eventueel
plan voor uitgifte van Landbouwgronden in Zuidelijk Flevoland niet donderdag, maar morgen, woensdag, na de
beantwoording van de vragen van de
leden Cornelissen en Van Zeil over geIe en reflecterende kentekenplaten
voor motorvoertuigen, dit in verband
met het verblijf van de Ministervan
Verkeer en Waterstaat a.s. donderdag
in het buitenland.
Daartoe wordt besloten.
Het Presidium heeft met eenparigheid
van stemmen besloten, te stellen in
handen van:
a. de bijzondere commissie Grond-en
Kieswet 9 181: Ontwerp van Rijkswet
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekken-
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de tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2 (13957, R 1039).
b. een bijzondere commissie: Ontwerp van Rijkswet
a. Goedkeuringvan
(1) het op 19 december 1966 te New
York tot stand gekomen Internationale
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Trb. 1969, 99,1970, 52,
1975,60);
(2) het bij het onder (1) genoemde
Verdrag behorende, tezelfder tijd en
plaatse tot stand gekomen Facultatieve Protocol (Trb. 1969, 99, 1970, 52,
1975,60);
(3) het tezelfdertijd en plaatse tot
stand gekomen Internationale Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969,100,1975, 61);
b. houdende voorzieningen betreffende de oplegging en tenuitvoerleggingvan de doodstraf (13 932, R1037);
c. een bijzondere commissie voor het
nog in te dienen ontwerp van Wet over
de Vermogens Aanwas Deling.
d. de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen: Wetsontwerp
Wijziging van enkele bepalingen van
de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 en de Wet van 12 november 1975, Stb. 656 (Herstructurering wetenschappelijk onderwijs)
(13958).

D
De heer Van der Mei (CHU): Mijnheer
de Voorzitter! Om te beginnen wil ik
een aantal algemene opmerkingen
maken met betrekking tot de materie,
die wij vandaag behandelen. Ik wil mij
hierbij beperken tot het tijdstip van indiening van de nota's, omdat ik dat
een heel belangrijke aangelegenheid
vind.
Over de stringente koppeling tussen
de 1 %-operatie en diverse andere
maatregelen, is reeds door de heer
Peijnenburg gesproken. Bij het wezen
van zijn opmerkingen kan ik mij aansluiten.
Het tijdstip van indiening van de nota's.
Wat de 1%-nota aangaat: Reeds in
de Miljoenennota 1976, dus in septem
ber van het vorige jaar, kondigde de
Regering de 1%-operatie aan. Er is
sterke aandrang vanuit de Kamer gekomen om daarmee de grootst mogelijke spoed te betrachten. Redenen
daarvoor waren er zeker:
a. De zorgwekkende economische
situatie, ook op langere termijn, vergde die spoed, terwijl het bovendien
nodig was de visie van het georganiseerde bedrijfsleven te leren kennen.
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b. De Kamer moest op een verantwoorde wijze de gelegenheid hebben
haar zienswijze over de opvattingen
van de Regering duidelijk te maken.
Het gaat hier namelijk om een eerste
aanzet voor een diep ingrijpende operatie. Het is nauwelijks verantwoord
om de Kamer daarvoor onvoldoende
tijd te geven. Het geeft geen blijk van
grote regeerkracht, dat dit alles zo lang
moest duren.
c. De mening van velen in deze Kamerwas, dat reeds in 1976 een begin
gemaakt moest worden met de eigenlijke ombuigingsoperatie. Hoe langer
de komst uitgesteld werd des te geringer werden de kansen om in 1976 nog
iets te doen en zelfs zouden de mogelijkheden voor 1977 nadelig beïnvloed
worden.
Samenvattend: het moet ernstig getreurd worden, dat de 1%-nota zo lang
op zich heeft laten wachten.
Wat de structuurnota betreft, is ook
herhaaldelijk aangedrongen op grote
spoed, ten einde het aantal beleidsonzekerheden zo gering mogelijk te doen
zijn. Ook deze nota heeft zeer lang op
zich laten wachten. Deze nota is echter
vandaag niet in z'n geheel aan de orde.
De Kamer zal nog nader gelegenheid
hebben hierover te discussiëren en moet
zich daar ook ruim de gelegenheid
voor gunnen, gehoord ook de adviezen van het georganiseerde bedrijfsleven. Reeds nu wil ik opmerken, dat in
deze nota veel invalshoeken voorkomen, die ook door ons - Gerede Twijfel, ontwerpprogramma C D A - als
wenselijk zijn aangegeven.
Mij beperkend tot de 1 %-nota: het
tijdstip van indiening is bijzonder laat,
kostbare tijd is voorbijgegaan, de problemen zijn daardoor weer eens verder voor ons uitgeschoven, de oplossingen worden dienovereenkomstig
moeilijker. Het moet in hoge mate betreurd w o r d e n , dat dit alles zo is gegaan.
Ik kom thans tot de materie zelf.
Allereerst w i l ik iets zeggen over het
tijdstip waarop met de ombuiging zal
worden begonnen. Het probleem van
de te sterke stijging van de collectieve
lasten is een oud probleem. Reeds jarenlang is e r i n en buiten deze Kamer
gewaarschuwd. Dit kabinet heeft in de
achter ons liggende jaren de uitgaven
- ook structureel - zeer fors laten stijgen. Van diverse kanten is hiertegen
gewaarschuwd. Wij hebben de mogelijkheden van onze nationale economie overtrokken. In de afgelopen
herfst is er met klem aangedrongen de
uitgavenstijging te beperken. Er zijn
moties over ingediend en daarvan zijn
er ook aangenomen, moties, waarin
de zorg voor de ontwikkeling duidelijk
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tot uiting kwam. Er is sterk aangedrorv
gen om niet te wachten met de ombuigingsoperatietot 1977, maar daarmee
reeds in 1976 een begin te maken. Dat
was ook onze opvatting. Ook wij hebben daarop sterk aangedrongen, want
door de moeilijkheden voor je uit te
schuiven worden zij alleen maar groter
en dus moeilijker oplosbaar. Indien dit
ergens geldt, dan zeker op het terrein
van de overheidsuitgaven. Welnu, in
1976 is het kabinet niet van plan met
de ombuigingsoperatie te beginnen.
De argumenten daarvoor doen bij mij
een vraag rijzen. De Regering schrijft:
In 1976 dreigt er een enorme tegenvaller, die moet worden gecompenseerd.
Een verdere ombuiging is daarom onmogelijk in 1976.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat
door dit zó te formuleren opzijn minst
de indruk gewekt wordt alsof die
noodzakelijke compensatie ook als een
ombuiging moet worden beschouwd.
Dit lijkt mij onjuist, maar ik ga daar verder aan voorbij.
Voorts wordt de indruk gewekt, dat
zonder een tegenvaller van die omvang de Regering bereid geweest zou
zijn in 1976 met het echte ombuigingswerk te hebben willen beginnen. Ik
heb echter in de herfst van 1975 nooit
de indruk gekregen, dat de Regering,
van haar standpunt uit, reële mogelijkheden vooreen ombuiging in 1976
meende te zien.
Dat zou kunnen betekenen, dat zij
toen reeds vermoedde, dat de begroting 1976 uit de hand zou gaan lopen.
Het kan natuurlijk ook betekenen,
dat de indruk, die de formulering in de
1%-nota wekt, althans bij m i j , onjuist
is. Hoe dan ook, ik zou dit punt graag
verduidelijkt hebben. Was de Regering
echt van plan om zonder die tegenvaller in 1976 te beginnen met de ombuiging?
Zoals gezegd: het kabinet is niet van
plan met de ombuiging in 1976 een
aanvang te maken. Ik vind deze situatie sterk te betreuren, omdat het onze
zorgen vergroot. Daarbij komt, wanneer ik naar 1977 kijk, dat het zeker op
voorhand niet uitgesloten moet worden geacht, dat er ook in dat jaar tegenvallers kunnen zijn. Uitgaven kunnen sterker stijgen dan geraamd. Daarmee hebben wij in de Kamer enige ervaring. Dat is wel vaker voorgekomen.
Maar in 1977 zitten wij in het eerste
jaar van de ombuiging. Wat zal in het
geval dat de uitgaven sterker zullen
stijgen dan geraamd de houding van
de Regering zijn? Wat zal de houding
van de Regering zijn, als wij in 1977
weer met tegenvallers hebben te ma-
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ken? Wordt dan gezegd: de tegenvaller is zo groot dat w i j , ook in verband
met de ombuiging die wij al toepassen, maar voor een deel compenseren
en dus de ombuiging voor een deel
weer ongedaan maken?
Vervolgens is het ook mogelijk, dat
een deel van de wettelijke maatregelen, die voor 1977 de 1%-operatie mede moeten doen slagen niet of niet tijdig gereed is. Dan zou het dus mogelijk zijn, dat de collectieve lastendruk
toch met meer dan 1 % stijgt, indien er
verder niets zou gebeuren. Dat zou natuurlijk bijzonder ongewenst zijn. De
vraag is dan ook, welk beleid de Regering zich voorneemt in een zodanig geval te voeren. Ik zie ook dat antwoord
met grote belangstelling tegemoet.
Dit alles maakt, dat ik nogal twijfels
heb, of de 1%-operatie voor 1977 volledig zal slagen. Gezien hetfeit, dat de
ombuiging in 1976 nog geen aanvang
zal nemen, is het des te noodzakelijker,
dat de 1%-operatie in 1977opz'n
minst volledig doorgaat. Het is daarbij
bovendien van betekenis dat dit kabinet zeer belangrijk voorbereidend
werk zal moeten doen voor de begroting 1978. Ook tegen die achtergrond
is de ombuiging tot 1 % in 1977 een minimum eis.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom hiermee aan een volgens punt: Betekent
de 1 %-operatie op zich een voldoende
ombuiging? Een vraag, die ook bij ons
in sterke mate leeft, gezien bijvoorbeeld het ontwerpverkiezingsprogram
van het CDA, waarin die 1 % als ontoereikend wordt aangemerkt.
Ik ben het in dit verband eens met de
redenering van ons oud-medelid Vermaat, die in een artikel in Trouw van
zaterdag jl. aangeeft, dat reeds in 1977
zou moeten worden begonnen met
een ombuiging, die in dat jaar tot een
lagere stijging van de collectieve lastendruk zou leiden dan 1 %.
Mijnheer de Voorzitter! Eén van de
doelstellingen van de 1 %-operatie is
het terugdringen van werkloosheid en
inflatie en terecht. Bij verwerkelijking
van het programma zullen wij in 1980
nog 150.000 werklozen en een prijsstijging van 6,5% zitten. Beide zonder
meer nog hoge getallen, verontrustend hoge getallen. De vraag is dan
nog, of het daartoe beperkt zal kunnen
worden. In sterke mate speelt, naast
interne factoren zoals bijvoorbeeld de
loonsomontwikkeling, de wereldconjunctuur, het aantrekken van de wereldhandel, een grote rol. Vanzelfsprekend brengt dat een grote mate van
onzekerheid met zich. Zowel de ontwikkeling van de interne factoren als
de ontwikkeling van de wereldecono-
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mie maakt het toekomstbeeld erg onzeker. Daarom is het noodzakelijk, zoveel mogelijk zekerheidsmarges in het
overheidsbeleid aan te brengen, de risico's zoveel mogelijk te beperken en
de zaken die je zelf in de hand hebt - ik
denk aan de collectieve lastenontwikkeling; ik geef graag toe dat dit niet
eenvoudig zal zijn - zullen daarom extra aandacht nodig hebben.
Over de wereldconjunctuur sprekend, zou ik nog eens willen herinneren aan het laatste bankverslag, waarin de heer Zijlstra zoals gewoonlijk een
aantal behartenswaardige opmerkingen maakt. Bij het antwoord op de
vraag of het conjunctureel herstel in
de wereld kortstondig dan wel bestendig zal zijn, legt hij - naar mijn mening
t e r e c h t - d e nadruk op de noodzaak
van een verderterugdringen van de inflatie. 'Alleen dan zal de conjuncturele
opleving een duurzame en gezonde
ontwikkeling kunnen inluiden', aldus
de heer Zijlstra. Met andere woorden
indien wij de inflatoire krachten niet
onder de knie krijgen, behoeven wij
niet te rekenen op een duurzame werkgelegenheidsverbetering. Wanneer ik
tegen die achtergrond dan het verwachte prijsstijgingscijfer in 1980 z i e de 6,5% - dan vind ik dit inderdaad
verontrustend hoog. En dat betekent
dus dat de inflatoire krachten nog
steeds een zeer ernstige bedreiging
vormen.
Ik zou in dit verband willen herinneren aan een document van de Europese Commissie ter voorbereiding van
de z.g. 3 partijenconferentie op 24 juni
1976, een document gewijd aan: Herstel van volledige werkgelegenheid en
stabiliteit in de gemeenschap: 'Over de
principiële oriëntatie van deze strategie van de commissie heerste tussen
de Regeringen een grote mate van
overeenstemming. Die strategie', aldus de commissie, dient gericht te zijn
op een inflatiepercentage van 4 a 5%
uiterlijk in 1980. Ook vergeleken daarmee is onze 6,5% zeer hoog. In dit verband rijst wel de vraag hoe de
1%-operatie gezien moet worden in
verhouding tot de door de Europese
Commissie ontwikkelde strategie. Ook
op deze vraag verneem ik graag een
antwoord van de Regering.
Ik wil nog iets opmerken over de
problematiek van het financieringstekort. De nota zelf spreekt van financieringstekorten tot 1980 van zeer hoge
omvang, waarbij in de eerste jaren een
beroep op monetaire financiering onvermijdelijk lijkt. Monetaire financiering in een sterk inflatoir klimaat. De
gevolgen zijn duidelijk: de inflatoire
krachten krijgen hiervan een extra im-
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puls en dat in een economie, waarin
voor 1980 nog een prijsstijging van
6,5% geschat wordt als alles 'goed'
gaat en een werkloosheid van 150.000.
Niet voor niets lezen wij in de Structuurnota, dat benadrukt dient te worden 'dat met de voorgestelde maatregelen de grens van het monetair toelaatbare is bereikt.'
De vraag zal natuurlijk worden, of
die grens door deze beleidsopzet niet
wordt overschreden. Dat is een reden
te meer om je af te vragen of de
1 %-operatie voldoende is voor de gehele periode tot 1980.
Minister Duisenberg: De heer Peijnenburg heeft aangekondigd dat een zekere verkaveling heeft plaatsgevonden
tussen de leden van de christen-democratische fracties. De heer Beumer
heeft over de 1 %-operatie gesproken
als het minimaal noodzakelijke, waarbij de teneur aanvaardbaar was.
Moet ik nu het betoog van de heer Van
der Mei opvatten als een afwijking of
als een bevestiging daarvan?
De heer Van der Mei (CHU): Toen ik
mij naar het spreekgestoelte begaf had
ik al het vermoeden dat deze vraag mij
zou worden gesteld. Ik heb dus alvast
een speech meegenomen die hier zojuist is uitgesproken. De heer Peijnenburg heeft, sprekende over de door de
Minister aangehaalde verkaveling, gezegd: 'leder van ons zal die macro-economische context als uitgangspunt
moeten kiezen, als invalshoek voor zijn
beoordeling van de verschillende beleidsonderdelen. Dat moge dan leiden
vanuit de gekozen invalshoek tot een
genuanceerde beoordeling van de huidige situatie en de wenselijkheden en
mogelijkheden van bijsturen.'

sen om een financieringstekort te realiseren, zoals de Minister zich heeft
voorgenomen. Daar zitten ook wel enkele nuances tussen.
Minister Duisenberg: Ik zal deze paragraaf zo snel mogelijk opzoeken.
De heer Peijnenburg (KVP): U hebt
hem wel mede getekend. Daaruit blijkt
wellicht toch dat verschillende bewindslieden bij eenheid van kabinetsbeleid aan bepaalde zaken zwaarder
mogen hechten.
Minister Duisenberg: Onder beide
brieven staat mijn handtekening. Ik
moet het daarom met beide eens zijn.
Daar kan geen licht tussen zitten.
De heer Peijnenburg (KVP): Leest u het
dan nog maar eens.
Minister Duisenberg: Dat zou ik maar
doen.
De heer Van der Mei (CHU): Als het mij
gegund is, wil ik mijn genuanceerd betoog voortzetten. Ik kom dan tot de periode na 1980. In de structuurnota, die
ik - dat moet ik de Minister toegeven slechts voor een deel heb gelezen - ik
hoop dat hij mij dat niet kwalijk
neemt...
Minister Duisenberg: Neen, maar ik
schrik wel een beetje van de mededeling dat nog niet alle leden van de Kamer hem zouden hebben.

D e h e e r V a n d e r M e i ( C H U ) : Hoe het
ook zij, in de structuurnota lezen we,
dat thans reeds met kracht gewerkt
moet worden aan een betere uitgangspositie voor de priode na 1980. Hoe
noodzakelijk dat is bewezen de Macro-Economische Verkenningen, die
wij in februari ontvingen en het sombere geluid, dat ook in de structuurnota doorklinkt. De periode na 1980 zal
moeilijk worden. Dit komt o.a. tot uiMinister Duisenberg: Genuanceerd is
dus een eufemisme voor het ook verschi ting in de verzwakking van de betalingsbalans, die wordt voorzien. Met
lend zijn.
name het punt van de dalende aard
De heer Van der Mei (CHU): Mijn vergasopbrengst speelt een belangrijke rol
haal dekt naar mijn mening volledig
Van grote betekenis voor de periode
wat de heer Peijnenburg heeft gezegd.
na '80 is de vraag of we de economische groei van 33M% vóór 1980 zullen
Minister Duisenberg: Met andere
weten veilig te stellen. Het is merkwoorden: als ik één van de sprekers
waardig - het zij terzijde opgemerkt beantwoord op dit punt heb ik ze daardat de Europese Commissie op een
mee alle drie beantwoord?
groeivoet van 4.5 a 5% mikt voor de
D e h e e r V a n d e r M e i ( C H U ) : Dat weet
periode van 1975 tot 1980. Hoe dan
ik niet. Dat hangt af van het antwoord
ook, het is van grote betekenis, dat de
dat de Minister geeft en van de reactie
investeringsbereidheid gaat toenedie de Kamer daarop geeft.
men. In dat kader past de investeringsstimulering, waarvoor de Regering
De heer Notenboom (KVP): Over nueen nieuw instrument wil gaan creëances gesproken. De Minister moet
ren. Ik kom op dat instrument nog teeens vergelijken zijn 1%-brief en pararug.
graaf 2.5.5. van de structuurnota, die
overigens de meeste leden van deze
Voor de investeringsbereidheid is
Kamer nog niet hebben, over de kanvooral van betekenis de rendements-

Tweede Kamer
22 juni 1976

Collectieve voorzieningen/
werkgelegenheid

verwachting. In dit verband is het van
belang, dat de MEV de arbeidsinkomensquote in 1980 nog steeds structureel hoog vindt, waardoor een groot
aantal bedrijven in een kwetsbare positie blijft verkeren.
Dat alles betekent, dat de rendementsverwachtingen niet hoog zullen
zijn, met gevolgen voor de investeringsbereidheid. Hieruit komt de vraag
naar voren, of we de investeringsdoelstelling halen die nodig is om het nagestreefde werkgelegenheidsniveau te
bereiken. En zo niet, dan ziet het er
voor de economische groei na 1980
niet best uit.
Dit alles zo overziende, komt weer
de vraag naar voren; Is de 1 %-operatie
met betrekking tot de collectieve lastendruk voldoende voor die gehele periode tot 1980, juist ook met het oog op
de situatie daarna? Ik moet eerlijk zeggen, dat ik daar bepaald niet gerust op
ben. En dan wijs ik weer naar het bankverslag, waarin de heer Zijlstra zegt,
dat, wanneer de voorgenomen ingreep snel en krachtig ter hand wordt
genomen - daar ben ik vóór - de nadere gedachtenwisseling over de vraag
of verdergaande beperkingen vereist
zijn, in een iets rustiger vaarwater
komt. En hij zegt verder: Er dient een
discussie op gang te komen over het
niveau, waarop en de voorwaarden
waaronder het beslag van de collectieve sector kan worden gestabiliseerd.
Dat betekent een gelijkblijvende belasting- en premiedruk. Ook in dit gedeelte van het bankverslag vind ik argumenten om te stellen, dat de 1 % - o m buigingsoperatie onvoldoende is voor
de gehele periode tot 1980. Het is
slechts een begin.
Samenvattend zou ik met betrekking
tot de vraag of de 1 %-operatie een voldoende ombuiging betekent voor de
periode tot 1980 het volgende willen
stellen:
pas in 1977 zal met de werkelijke
ombuiging worden begonnen;
dit kabinet zal een belangrijk stuk
van de voorbereiding van de begroting voor 1978 moeten doen, terwijl
die begroting in een nieuwe kabinetsperiode zal worden uitgevoerd;
bij de 1 %-operatie, zoals thans voorzien, zal er inflatiore financiering
plaatsvinden in een nog steeds sterk
inflatoir klimaat;
v o o r d e periode na 1980, die moeilijk
zal worden, moeten nu reeds de voorbereidingen worden getroffen, ook
met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de collectieve lastendruk.
Dit alles overziende, zou ik met klem
willen bepleiten, dat de Regering, die
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in 1977 met de 1%-operatie zal gaan
beginnen, al het mogelijke zal doen
om de 1 %-stijging voor de rest van de
periode tot 1980 in neerwaartse richting bij te buigen en in elk geval op z'n
minst de bereidheid toont, bij de voorbereiding van de begroting voor 1978
de 1 % in neerwaartse richting bij te
stellen. Ik zie het antwoord hierop met
grote belangstelling tegemoet. Mocht
het onverhoopt onbevredigend zijn,
dan overweeg ik hierover een uitspraak van de Kamer te vragen.
Ik kom thans tot het laatste punt, het
stimuleren van de investeringsontwikkeling. De ontwikkeling van de investeringen is in de recente achter ons liggende jaren bijzonder slecht geweest,
mede te wijten aan de slechte rendementsontwikkeling. Ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn bepaald niet geweldig. Om de structuurnota te citeren: voor de eerste helft
van de jaren '80 is de verwachting, dat
niet alleen de brutoinvesteringen vrij
laag zijn, maar dat bovendien een relatief groot deel daarvan voor vervanging van oude installaties is bestemd.
Het is dus vanzelfsprekend, dat de Regering met additionele maatregelen
komt. En dan nóg moet er rekening
gehouden worden met een arbeidsinkomensquote voor 1980, die door de
MEV als structureel hoog wordt gekarakteriseerd, waardoor het de vraag is,
of de rendementsverwachtingen zodanig zullen zijn, dat er voldoende nieuwe investeringen zullen komen, anders gezegd, of de rendementsverwachtingen zodanig zullen zijn, dat de
prognoses met betrekking tot de investeringen en de werkgelegenheid
worden gehaald. Daarbij komt, dat de
additionele maatregelen gepaard gaan
met een belangrijk stuk inflatiore financiering.
Wij wilden daarbij bepaald niet de
ogen sluiten voor het feit, dat thans op
indirecte wijze een belangrijk deel van
de aardgasopbrengst voor de versterking van de economische structuur zal
gaan worden gebruikt. Die relatie hebben wij, maar niet alleen wij, altijd gelegd.
In het schrijven, dat de Kamer van
de Raad van Bestuur in Arbeidszaken
ontving, wordt als centraal element
van kritiek aangegeven, dat de Regering in haar programma te weinig doet
voor het behoud van bestaande werkgelegenheid en de aandacht te zeer
richt op het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. In de uitwerking van de
instrumenten zal dit punt de nodige
aandacht vergen. Dit is zeker een element, dat ik in het antwoord van de
Regering zou willen terugvinden.
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Zoals gezegd: het kabinet bereidt
additionele maatregelen voor om een
extra stimulans aan de bedrijfsinvesteringen te geven. Het wil daarbij uitgaan van een georiënteerde markteconomie, waarin een sterk accent ligt bij
de gedecentraliseerde verantwoordelijkheden en bij het behoud van de gedecentraliseerde beslissingsmacht.
Wanneer men zich echter van de beleidsinstrumenten die voorgesteld
worden, een beeld tracht te vormen,
dan heb ik toch heel sterk de indruk,
dat men daarmee - met die instrumenten - constant in een spanningsveld
zal komen te zitten. Een spanningsveld, gevormd door het streven naar
een gedecentraliseerde besluitvorming in een systeem van particuliere
ondernemingsgewijze produktie en
een vergaand en gedetailleerd centraal ingrijpen in het investeringsgebeuren. Het functioneren van dit spanningsveld levert niet een bij voorbaat
vaststaand resultaat op.
Hoe het investeringsinstrument echter zal functioneren, is onbekend. Veel
moet nog ontwikkeld en bestudeerd
worden en dat maakt een volledige zelfs genuanceerde - oordeelsvorming thans zeer moeilijk, om niet te
zeggen onmogelijk. Het is dan ook terecht dat deze zaak voor advies aan de
SER voorgelegd wordt. Dat advies zien
wij, naast de vele andere adviezen van
de SER, bepaald met grote belangstelling tegemoet.
Wij zijn bereid het nieuwe instrument positief tegemoet te treden. Wèl
zal naar onze mening het nieuwe
systeem heel duidelijk en doorzichtig
moeten zijn, zodat de betrokkenen weten waar zij aan toe zijn. Bovenal zal de
rechtszekerheid gewaarborgd moeten
zijn.
Zonder een uiteindelijk oordeel te
kunnen geven, zou ik toch nog een
paar andere opmerkingen willen maken. De centrale vraag is: Zal dit nieuwe instrument inderdaad aanslaan,
met ander woorden zullen de bedrijfsinvesteringen daarop in voldoende
zin positief reageren? Ik wees reeds op
het essentiële vraagstuk van de rendementsverwachtingen. Nauw daarmee
samenhangend kan ik ook wijzen op
de marktvooruitzichten in de sfeer van
de export. De structuurnota noemt deze niet onverdeeld gunstig. De concurrentiepositie is verslechterd. Dat
maakt het noodzakelijk, dat de Regering grote aandacht geeft aan de exportbevordering. Ook vanuit deze invalshoek kunnen investeringen gestimuleerd worden.
Vervolgens is er de vraag of het
nieuwe instrument inderdaad een aan-
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lokkend - ik meen dat de nota spreekt
van een uitlokkend - karakter zal hebben, dan wel, dat het vanwege de gecompliceerdheid zal afschrikken. En indien het als hinderlijk wordt ervaren,
wat zal dan het gevolg zijn voor ondernemingen, die ook in het buitenland
kunnen investeren in plaats van in Nederland? Zal het niet te veel ambtenarij
met zich brengen? Kun je inderdaad
objectieve toetsingscriteria opstellen?
Allemaal vragen, die wij in het antwoord van de Regering graag nader
belicht zien, omdat zij ons nogal bezighouden. Anderzijds erkennen ook w i j ,
dat de nieuwe beleidsinstrumenten
voordelen bezitten, vergeleken met
het oude instrumentarium. Dat bij de
toepassing van dit nieuwe instrument
de mate, waarin arbeidsplaatsen gecreëerd worden, van groot belang geacht wordt, is v o o r d e hand liggend.
Echter, er dient ook bedacht te worden, dat zeker op wat langere termijn
investeringen, die gericht zijn op modernisering en hoogwaardige technologieën wel eens méér noodzakelijk
zouden kunnen blijken te zijn. Ook dat
mag bepaald niet uit het oog verloren
worden.
Nog een ander punt. De bedoeling
is, dat het nieuwe instrument de oude
stimuleringsinstrumenten zal gaan
vervangen. Het streven is erop gericht
- d e nota lezend - dat per 1 april 1977
te doen geschieden. In verband met
die datum zijn er bij ons toch nogal
wat vragen gerezen.
Over de mogelijkheden van gedifferentieerde premiëring in de eerste fase
zal de SER advies gevraagd worden.
Dat is een goede zaak. De verdere procedure is bekend. Het vergt echter
nogal wat tijd. Maar, hoe dan ook, er is
geen enkele zekerheid, dat het nieuwe
instrument op 1 april 1977 effectief kan
worden. Er is bovendien geen enkele
zekerheid wat het effect van het nieuwe instrument zal zijn. Tegen de achtergrond van de dwingende noodzaak
de investeringen te stimuleren en dat
gedurende een hele tijd vol te houden,
is bij ons de vraag gerezen of niet de
datum van 1 april 1977 zou moeten
worden opgeschoven. Bovendien rijst
de vraag of het wel verstandig is alleen
met het nieuwe instrument te volstaan, waarmee nog geen enkele ervaring is opgedaan in ons land en de oude instrumenten zonder meer op te
ruimen.
In onze kring - ik denk aan betogen
van de heren Peijnenburg en Van Houwelingen bij de behandeling van de
begroting van Economische Zaken - is
steeds voor een breed instrumentarium om de investeringen te stimuleren,
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haar linkse aanhang heeft nu dan de
Regering een definitieve koers uitgezet
gepleit. Die gedachten zijn bij ons nog
met betrekking tot de door haar hansteeds erg levend.
den
gaande belasting- en premiegelDaarbij komt, dat er veel onduidelijkden en de lonen. Besloten is tot een
heid is wat er gebeuren zal met het
reusachtige overhevelingsoperatie ten
thans bestaande regionale stimulekoste van lonen en salarissen, van uitringsinstrumentarium. Is er niet veelkeringen en dringende sociale voorzieeer aanleiding dit in z'n huidige v o r m
ningen, ten gunste van de ondernete versterken dan het zo spoedig momerswinsten.
gelijk te laten verdwijnen? Wij achten
In de stul.ken lopen hierover allerlei
het uiterst gevaarlijk, dat in een betrekmiljarden door elkaar, waardoor het
keiijk lange overgangsfase de investeeffect enigszins wordt verduisterd,
ringen zouden worden vertraagd in
maar men moet bij de bedragen die
verband met onzekerheid over het
volgens de structuurnota naar de kapinieuwe instrumentarium en een eventaalbezitters worden overgeheveld
tueel verdwijnen van het oude.
niet alleen kijken naar de bijna 6 mld.
Vervolgens wordt in de nota sterk de
per jaar die daarin omschreven worindruk gewekt, dat de aandacht wordt
den, omschreven vanwege hun intoegespitst op investeringen van 10
vloed onder andere op de begroting,
min. en meer. Er staat namelijk in de
en die bovenop de nu al bestaande
nota: Onderzocht zal worden of voor
steun van ongeveer 3 mld. per jaar zulkleine en middelgrote ondernemingen
len komen; men moet daarbij ook opspeciale faciliteiten mogelijk zijn dan
tellen vele miljarden aan absolute en
wel een toegespitste regeling ontworrelatieve premieverlichting voor de
pen kan worden. Dit is ons toch wel
ondernemers, die vervat zijn in de
wat te mager. Wij zouden er met klem
drastische aantasting van de sociale
op willen aandringen, dat de Regering
voorzieningen en de reusachtige beook aan die categorie van ondemedragen die verdiend worden doordat
mingen, die voor de totale werkgeletegenover de verwachte produktivigenheid van zulk een belang zijn, grote
teitsstijgingen, als de Regering haar
aandacht zal schenken. Zij mogen niet
zin zou krijgen, geen reële loonstijging
op het tweede plan komen.
zal staan in de komende jaren.
Ten slotte, wat de tussenfase aanHet kabinet-Den Uyl heeft de werkgaat, nog het volgende. De investegelegenheidspolitiek die het een aanringsaftrek voor outillage wordt vertal jaren geleden met zoveel fanfare
hoogd van 2x4% tot 2x8%; voor belanceerde in feite zien mislukken en zet
drijfsgebouwen vindt er een verhonu alles op één kaart: de kaart van de
ging plaats van 2x8% tot 2x12%. Het is
ondernemingswinsten.
Het schuift de
niet duidelijk waarom dat verschil in
ondernemers tientallen miljarden toe,
behandeling wordt gehandhaafd. We
in enkele jaren tijds, in de verwachting,
zagen dit graag nader verduidelijkt.
dat er werk uit zal komen. Misschien,
Bovendien willen we ook graag weten
mijnheer de Voorzitter! De winst van
of en, zo ja, welke consequenties dit
het kapitaal wordt dus gezien als enige
voor de landbouw zal hebben? Om het
uitweg uit de economische misère die
wat algemener te stellen: hoe gaat het
hetzelfde kapitaal, door zijn winstin het algemeen met aparte regelinzucht, heeft geschapen. De klepel van
gen, zoals er een is voor vliegtuigen?
de klok van de heer Van Thijn hangt
Nog een enkele opmerking met bedefinitief rechts.
trekking tot middenen kleinbedrijf. De
De keuze betekent in feite niet alleen
investeringsproblematiek heeft daar
een veroordeling van de in de afgeloeen aantal bijzondere aspecten. Maar
pen jaren gevoerde politiek, maar zij is
ook in het midden- en kleinbedrijf ligt
ook een openlijke overwinning van het
een belangrijk stuk werkgelegenheid.
rechtse element, dat van het begin af
Ook o m die reden zouden wij willen
voor, achter en in het kabinet heeft gebepleiten, dat aan de investeringsproopereerd. Men heeft nu zijn zin: de
blematiek in deze bedrijfstak meer
winst kraait koning. Dat wil zeggen: de
aandacht gegeven zal worden. Ten
winst van de groten, want zij zijn het,
denken valt aan het ontwikkelen van
die op miljardenschaal kunnen profitecriteria, die speciaal toegespitst zijn op
ren van de kortingen op lonen en op
het midden- en kleinbedrijf, waarbij de
sociale premies. Het zijn de groten die
ambachtelijke sector niet vergeten
het soort van investeringsplannen
mag worden.
hebben, waar per jaar miljarden guldens als premie in zouden gaan. Zij
D
zijn het, die de subsidies krijgen voor
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
de technologische vernieuwing en
Voorzitter! Na veel gedraai en na een
voor de bedrijfstaksaneringen. Zij zijn
nogal hardhandige zielsmassage van
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het, die de grote bedragen van de
loonkostensubsidie vangen. Zij hebben het voordeel van het op peil nouden van de bewapeningsuitgaven, van
de zogenaamde ontwikkelingshulp en
van de bodemloze EG-put. Bij elk
punt, steeds opnieuw, gaat het vooral
om de groten en de zeer groten, waarvoor de maatregelen worden genomen. Daarvoor is dit program geschreven. Als het allemaal verricht is en de
nationale schuld is toegenomen tot
duizelingwekkende hoogtes, dan zijn
het opnieuw de grote geldschieters,
die hiervan de rente opstrijken.
De Regering kan dit onverbloemde
kapitalistische karakter van deze maatregelen maar met één onverbloemd
kapitalistisch argument verdedigen,
namelijk dat alléén toeneming van de
winst uitweg biedt. De heer Lubbers
heeft er een vijfdelige nota voor nodig
- w i j hebben haar inderdaad allen ontvangen - maar het staat er dan toch
wel in. Het enige wat de Regering nog
weet op te brengen om de zaak bij het
volk aan de man te brengen, is: Wij
koppelen het aan structuurmaatregelen die de maatschappij zullen veranderen. Wij nemen je weliswaar je geld
af, je rechten, je democratische vakbondsrechten, en bovendien het ziekenhuisbed, maar je krijgt er wat voor
terug: grondpolitiek, VAD en ondernemingsraden. Deze koppeling maakt
zo'n wezenlijk deel uit van de presentatie van de regeringspolitiek op dit
punt, dat men haar nauwkeurig op
haar waarde moet wegen. Staat tegenover de bezitsvergroting van de ondernemers en de hiermee samenhangende machtsvergroting - plus de
machtsvergroting via de afbraak van
vakbondsrechten - bezit en machtsvergroting van de werkers op een andere manier? Dit is de vraag. Laten wij
heel kort de drie genoemde punten nagaan.
Wat de grondpolitiek betreft, is het
zeker niet het geval. Het voorkeursrecht van gemeenten op grond bij uitbreidingen is zonder enige twijfel een
nuttig recht, maar het gaat hierbij om
een zaak tussen overheid en boer. Philips en Shell staan hierbuiten. Het
raakt de wezenlijke machtsverhoudingen niet.
Hoe staat het met de verzelfstandiging van de ondernemingsraden? Wij
zijn altijd tegenstander geweest van de
corporatieve vorm van het instituut
van de ondernemingsraden, omdat
het een grote achteruitgang betekende
ten opzichte van de personeelskernen zoals zij bestonden en zoals zij, in kleinere bedrijven, nog bestaan. De verzelfstandiging van de ondernemingsra-
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den is een stap terug van de slechte
weg, die destijds is ingeslagen en is
noodzakelijk geworden door het fiasco
van de p.b.o.-politiek. Maar of zulke
ondernemingsraden een vinger in de
pap zullen krijgen bij zaken die voor
het personeel van belang zijn, is niet
een kwestie van de vage en dubbelzinnige teksten in het huidige wetsontwerp. Dat is zuiver een kwestie van
de machtsvorming en de machtsontplooiing op het bedrijf van de betrokkenen, zoals dat altijd het geval is geweest.
Een ondernemingsraad kan öf een
instrument van het personeel worden
öf van de directie. Daar doet het wetsontwerp weinig toe of af. Datgene
waarvoor men op dit ogenblik de
grootste zorg zou moeten hebben, is
dat de ondernemingsraden niet worden ontwikkeld als een tegenorgaan
tegen de vakbeweging. Ook die mogeIijkheid ligt namelijk in het wetsontwerp. Op de laatste conferentie van
het VNO over deze materie heeft men
die mogelijkheid zeer duidelijk geproefd. Ter gelegenheid van het zeer
recente Zuid-Afrika-debat trouwens is
het verschil in standpunt van de lndustriebond van het NVV en dat van de
ondernemingsraad van Rijn-ScheldeVerolme een duidelijke illustratie geweest van die politieke mogelijkheid.
Dat is in wezen ook de regeringspolitiek als zij vakbondsrechten afbreekt
en het wetsontwerp over de ondernemingsraden als een structurele hervorming aanprijst.
Ten slotte de vermogensaanwasdeling, nog geen wetsontwerp. Als het
tot stand zou komen, als Minister Lubbers zijn handtekening zet, dan, heb ik
begrepen, belooft het één spreeuw in
de lucht voor de werknemers tegen
tien fazanten op tafel voor de kapitaalverschaffers. De vakbondsbesturen
mogen dan bankier spelen met geld,
dat zich in de onderneming bevindt en
vermenigvuldigt, en dat als loon aan
de werknemer is onthouden. Inmiddels wordt dan via de nota van de heer
Lubbers met zijn voorstellen tot herziening van het winstbegrip al een forse
aderlating toegepast op de toekomstige voedingsbron van de VAD, namelijk
de vennootschapsbelasting.
Bij de reusachtige overheveling, de
machts- en bezitsvergroting van het
kapitaal ten koste van de werkende en
de uitgerangeerde werknemers, die nu
ontworpen is, is de grondpolitiek, is de
ondernemingsraadpolitiek, is de VADpolitiek zoals het kabinet die aan de orde stelt, kinderspel. Het kan en zal voor
de werkers geen argument zijn om de
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thans in gang gezette rooftocht te accepteren. De SER-achtige commissie
die straks de richtlijnen moet opstellen
voor de wijze waarop het Ministerie
van Economische Zaken de premies
op nieuwe investeringen zal uitdelen,
kan dat beeld niet wijzigen.
Over de draagwijdte van een aantal
van de voornaamste afbraakelementen in de 1 %-nota zal mijn vriend Meis
straks spreken. Ik wil wijzen op enkele
algemene aspecten daarvan.
Het totaal van de regeringsoperatie
betreffende de lonen, de salarissen
van het overheidspersoneel, de begroting en de sociale uitkeringen zal, als
de Regering die zou kunnen doorvoeren, neerkomen op een algehele verlaging van het levenspeil. Op de nationale economie in haar totaliteit moet
dat een vernielende uitwerking hebben. Door de regeringsmaatregelen
mogen dan de winsten van een aantal
groten worden opgevijzeld, dat deel
van het produktie- en distributie-apparaat dat het van de binnenlandse
koopkracht moet hebben, zal er ernstig
door worden gedupeerd. Dat betekent
dat werk dat, indien de winsten niet
zouden worden uitgevoerd, aan de
ene kant zou kunnen ontstaan door deze operatie, door dezelfde operatie aan
de andere kant vernietigd zou worden
en dat structureel waarschijnlijk meer
zal worden afgebroken dan geconstrueerd. Zelfs in Nederland is de exportkaart te riskant om er al je geld op te
zetten.
Een factor die dat in de hand dreigt
te werken is de nu bewust door de Regering ook in haar program opgenomen inflatie. De Regering tovert ons
voor de komende jaren een begrotingstekort van een angstwekkende omvang voor. In nog geen twee jaar tijd is
het toegestane structurele begrotingstekort, in de optie van de Minister van
Financiën, gestegen van nog geen 2%
van het nationaal inkomen naar 5%
van het nationaal inkomen.
Als van het hele gokspel dan iets zou
gelukken, en de investeringen zouden
door deze operatie die omvang krijgen
die de Regering met deze miljardeninjecties wil bewerkstelligen, juist dan
zal de monetaire financiering, die dan
een grote rol zal spelen, over de komende vijfjaar in de tientallen miljarden guldens gaan lopen met het bizarre gevolg, dat de heer Zijlstra met bekwame spoed zijn tegenmaatregelen
zal nemen die dwars tegen het beoogde doel ingaan, zoals hij feitelijk in de
afgelopen maand al heeft gedaan.
Wij vrezen dat de sprongsgewijze
prijsstijging, die nu achter ons ligt,
geen incident zal blijken te zijn ge-
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weest, maar dat bij de doorvoering
van de ontworpen politiek het tempo
daarvan zich zal versnellen.
Noch de profiteurs van het nieuwe
belastingsysteem voor afschrijvingen
en voorraden, dat in de nota van de
Minister van Economische Zaken staat
aangekondigd, noch de Ministervan
Financiën, die miljardenbedragen aan
rente op staatsleningen zal moeten betalen,zullen daar het zwaarste onder
gebukt gaan. Dat zullen zijn de spaarders en de mensen die na een halfjaar
of een jaar hun aangevreten prijscompensatie ontvangen.
Minister Duisenberg: Die krijgen wel
die miljarden aan rentebetalingen.
De heer Bakker (CPN): Bij deze snelle
inflatie loopt de compensatie altijd
meer achter op de prijsstijgingen. Hoe
sneller de inflatie, hoe groter de achterstand van de prijscompensatie.
Minister Duisenberg: U kunt niet klagen over beide: de last van de rentebetalingen en de spaarders die het niet
zouden krijgen.
De heer Bakker (CPN): Ik zeg dat voor
de Ministervan Financiën dan de last
van de rentebetalingen verlicht zal
worden en dat hij er niet zo'n grote
zorg over zal hebben, maar dat de last
terecht komt bij de spaarders. De Minister van Financiën is het, bij deze
manier van omschrijving, met mij
eens.
Verschillenden hebben er al op gewezen dat deze nota's nog niemand
binden, maarzij geven een richting
aan van een voorgenomen kabinetsbeleid en die richting wijzen wij volstrekt af. Wij doen dat met te groter
klem omdat wij menen dat zeer duidelijk een andere weg voorhanden is.
De Regering redeneert zo: er is geld
nodig voor werk. Dat moet dan komen
van de lonen, de sociale uitkeringen en
de algemene voorzieningen, zoals onderwijs, en het moet naar de ondernemingen. Wij zeggen: inderdaad is er
geld nodig, hetzij voor werk, hetzij
voor uitbreiding van pensioenen, van
onderwijs, van werkverkorting en van
andere voorzieningen, hetzij voor al
deze zaken, waardoor de werkloosheid
verminderd zal worden. Wij zeggen
echter tegelijkertijd dat de koopkracht
de voornaamste kurk is van de nationale economie en dat die in stand
moet worden gehouden. Dat betekent
dan dat het geld ergens anders vandaan zal moeten komen.
Dit betekent dat het totaal van de begrotingspolitiek herzien zal moeten
worden en dat het beschikbare kapitaal gedwongen moet worden in een
richting waarmee dat doel gediend
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zou zijn. Wij zijn van mening dat er op
de begroting grote posten figureren
die de positie èn van onze economie
èn van onze nationale veiligheid, èn
van de veiligheid en economie van andere volken schaden. Ten koste van
die posten zou deze operatie kunnen
plaatsvinden.
Als er op korte termijn een miljard
van de zogenaamde ontwikkelingshulp wordt afgehaald, dan treft men
daarmee wellicht Unilever en een aantal heersende klieken in Indonesië of
elders, maar niet de mensen voor wie
die bestemd heet te zijn. Als de steeds
stijgende en nu al over de twee miljard
gegroeide EEG- post wordt afgebroken zal dat èn onze toekomstige veiligheid èn onze toekomstige nationale
economie ten goede komen. Als de
miljardenwinsten van Shell en Esso uit
ons aardgas naar de staat gaan, levert
dit meer op dan alle kinderbijslagen
WAO-operaties bij elkaar die de Regering van zins is door te voeren. Stopzetting van zulke bureaucratische
mammoetoperaties als de overplaatsing van rijksdiensten en de doorvoering van miniprovincies spaart genoeg
om er grote delen van bedreigde industrietakken mee in leven te houden.
Een vermindering van twee miljard
gulden op de kunstmatig opgejuinde
bewapeningsuitgaven zou èn voor de
veiligheid èn voor de werkgelegenheid
een direct positief effect kunnen hebben. Als sluitstuk van een dergelijke
benadering zou naar onze mening een
zodanige beperking van de vrije uitvoer van winsten moeten worden
doorgevoerd, dat daardoor de investering in Nederland wordt bevorderd.
Dat te doen zou geen Nederlandse uitvinding zijn!
Dit zijn geen extreme maatregelen
maar voorzieningen die binnen het
huidige bestel kunnen worden getroffen, maar die natuurlijk één ding vereisen en w e l : een m i n i m u m aan vastberadenheid. De ene na de andere spreker van de rechterzijde heeft vandaag
het woord 'moed' gebruikt, beurtelings aan het adres van de Regering en
de PvdA. Moed heet dan in dit geval:
bereid zijn om een politiek van rechts
te voeren. Wij willen het omkeren en
zeggen: Heb eens de moed om ertegenin te gaan. Om dit tot uitdrukking te
brengen hebben wij een motie opgesteld, waarvan ik de eer heb haar u nu
te overhandigen, mijnheer de Voorzitter.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Bakker,
Meis, De Leeuw, Dragstra en Van het
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Schip wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over het beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;
van oordeel, dat handhaving van de
koopkracht van beslissende betekenis
is voor de werkgelegenheid;
van oordeel verder, dat het door de
Regering voorgestelde pakket van
maatregelen:
- de koopkracht aantast,
- noodzakelijke sociale en culturele
voorzieningen in gevaar brengt,
- de inflatie aanwakkert,
- en grote delen van de nationale
economie, met name het kleine en
middelgrote bedrijfsleven, in gevaar
brengt;
spreekt als haar oordeel uit, dat de
voor uitbreiding van de werkgelegenheid noodzakelijke gelden o.m. gevonden moeten worden als volgt:
- door vermindering van de defensieuitgaven, waaronder annulering
van de F16-order;
- door verlaging van de uitgaven
voor de EEG en de ontwikkelingshulp
(o.m. aan Indonesië);
- door maatregelen die beogen het
winstaandeel van Esso en Shell in de
aardgasexploitatie te verminderen;
- door beperking van kapitaaluitvoer;
- door annulering van de plannen
tot overplaatsing van rijksdiensten en
tot invoering van een nieuwe provincie-indeling,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Voor de weg, zoals wij die
aangeven, zou een kabinet die deze
koos, datgene krijgen wat het het
meest nodig heeft, namelijk massasteun. Het kabinet zou er de vakbeweging voor in beweging krijgen
evenals miljoenen daarbuiten. De aldus gevormde meerderheid onder het
volk zou zonder twijfel ook het Parlement in die richting kunnen dwingen.
Het is daarbij nodig dat wij ons zeer
in het kort de positie van dit kabinet
goed voor ogen stellen. Deze regeringsconstructie heette destijds: progressief met een witte rand. Het ging
om de bekende 10/6 verhouding. Nu
blijken de feitelijke machtsverhoudingen andersom te liggen. Op essentiële
punten blijkt rechts te domineren, inclusief het rechtse deel van de Partij
van de Arbeid. Nu kan de heer Peijnenburg optreden als verdediger van het
kabinet en kan hij van de Partij van de
Arbeid vergen, dat die de kabinetspoli-
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tiek uitvoert. De schijn van linksheid,
van linkse ondertiteling, die nog bestaat heeft alleen nog maar de functie
o m de linkse mensen, in het bijzonder
de vakbeweging, in een rechtse politiek mee te krijgen. Enfin, wij hebben
het twee weken geleden van de heren
Aantjes en Andriessen gehoord. De
Regering is d a a r d o o r t o t e e n factor geworden, die die krachten in Nederland
die een andere politiek willen niet
steunt maar juist daartegen is gericht.
Zij is een negatieve factor geworden
voor de vooruitgang, de bestaansze
kerheid en de veiligheid van het land.
De opstelling van de vakbondsleden in
de afgelopen tijd heeft getoond dat de
mensen zich dat bewust worden. Daarbij kunnen zich sinds vorige week ook
alle minimumloonlijders voegen.
Sommigen in de PvdA leggen, als
w i j , communisten, dit zeggen, dit uit
als een gewijzigde opstelling van de
CPN. Zij zijn ernaast. Wij hebben deze
ontwikkeling voorzien, wij hebben ervoor gewaarschuwd, maar w i j zijn er
niet op vooruitgelopen. Wij hebben
deze Regering een kans willen geven
tegen rechts. Zij kiest nu voor een
rechtse politiek, tegen het belang van
de massa. Zij spreidt niet macht en inkomen, zij concentreert die en zij verduistert de kennis. Wij zijn van mening
dat een andere politiek voorhanden is
en dat ook de krachten voor die politiek
voorhanden zijn. Wij zullen alles doen
om die te verzamelen en het ziet ernaar uit, dat het wel zal lukken.

D
De heer Meis (CPN): Mijnheer de Voorzitter! De vraag, die honderdduizenden mensen zich thans stellen omtrent
de voorgenomen bezuinigingen op de
collectieve voorzieningen, is of en in
welke mate zij erbij zijn betrokken. Gezegd moet worden dat de maatregelen
van de Regering inderdaad iedereen
treffen, behalve de ondernemers en de
schatrijken. Deze behoeven niet te bezuinigen maar zien hun zakken gespekt.
Het is ondoenlijk, in twintig minuten
de gehele bezuinigingswoede, die de
Regering in de nota heeft neergelegd,
te behandelen. Hiervoor zou onnoenv
lijk veel meer tijd nodig zijn. Daarom
wil onze fractie in dit debat slechts een
aantal punten behandelen die zeer
belangrijk zijn voor de lage en middeninkomens en die deze direct treffen.
In dit verband wil ik eerst iets zeggen
over de plannen van de Regering om
tot nieuwe dagloonbesluiten te komen.
De Regering overweegt, dat de vaststelling van het dagloon van de WW,
de WAO en de Ziektewet moet worden

4800

Meis
gesteld op steeds 52 weken, dat wil
zeggen de uitkeringsweken. Nu is het
13 weken in de meeste gevallen. Deze
verlenging is ook in verreweg de
meeste gevallen nadelig voor de werknemers. Het is immers zo, dat dan
eventueel de periode van werkloosheid en dergelijke meegeteld wordt in
het vaststellen van het dagloon. Dat kan
tot een verlaging van de uitkering leiden.
Ook w i l de Regering overwerkvergoeding niet meer mee laten tellen in
de vaststelling van het dagloon. Eveneens zou dit gedeeltelijk moeten gelden voor de reisuren en de premieverdiensten. Ik kan niet tot een andere
conclusie komen dan dat de Regering
ernaar streeft, de uitkeringen niet
meer volgens het werkelijk verdiende
loon te laten plaatsvinden doch volgens het kale c.a.o.-loon plus enkele
looncomponenten. Dit zou betekenen
dat er sprake zou zijn van een grove ingreep in de uitkeringsrechten van de
werknemer bij ziekte, werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid. Ik zou de Regering dan ook willen vragen hoe zij
zich voorstelt dit te realiseren. Het wil
ons namelijk voorkomen, dat in de
stellingname van de Regering geen rekening wordt gehouden met de reeds
verworven rechten in de ca.o.'s, e t c .
Een zeer grove ingreep van de Regering geldt de afgekeurde mensen.
Daarbij geldt namelijk het verlagen
van het uitkeringspercentage van de
WAO tot dat van de WWV en wel tot
75%. Met deze stellingname gaat de
Regering naar beneden nivelleren
voor de minst draagkrachtigen. Men
zou de WWV, zoals de vakbonden en
de arbeiders al lange tijd eisen, kunnen verhogen tot 80%. De Regering
zegt dat zij het voorstel om de uitkering van de WAO te verslechteren
naast de verlaging tot 75% ook nog
een zogenaamde systeemfout wil
wegwerken voor de invalide mensen.
Enkele premies worden namelijk door
de WAO-ers niet betaald. Voortaan zal
hiermee rekening worden gehouden
in de uitkering, wat zal leiden tot minder inkomsten. Opschonen, noemt de
Regering dat, als zij de WAO-ers m i n der inkomsten geeft.
In de nota introduceert de Regering
het begrip niet kostwinner voor de uitkeringen en wel voor de bij ouders inwonende kinderen. De uitkeringen
voor een aantal groeperingen zal worden gebracht op 70% van 80%. Dat betekent dat alleenstaande inwonende
kinderen in hun uitkering van hun verdiende loon zullen worden teruggeb r a c h t t o t 5 2 % a 54%. Op blz. 51 van
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de nota staat dat een inwonend kind
dat niet kostwinner is 70% krijgt van
de uitkering van een kostwinner. Dit
houdt in dat men komt op 70% van
80%. Volgens het werkelijk verdiende
loon komt men dan op 52,8%. Dat wil
zeggen dat de Regering aan deze mensen de helft van hun verdienste wil uitkeren bij eventuele werkloosheid, ziekte en ongeval. Ik zou wel eens willen
dat Minister Boersma dit eens uitlegde. Trouwens, de Regering wil in dit
verband het liefst 360 min. bezuinigen
in 1980.
Ook voor de Ziektewet stelt de Regering een dergelijk voorstel in het vooruitzicht. Zij kan nu nog geen voorstel
doen, omdat volgens de nota de ondernemers meer zouden moeten betalen en dat mag niet van deze Regering.
In de nota stelt de Regering opnieuw
het begrip 'passende arbeid' aan de
orde. Zij wil dat dit begrip voor de
WAO-ers en de WW-ers aanzienlijk zal
worden verruimd. Op blz. 53 van de
nota wordt er zelfs mee gedreigd dat,
als men geen passende arbeid in
WSW-verband aanvaardt, de uitkering
wordt stopgezet. Op blz. 48 staat dat
eventueel een vergoeding zal worden
verstrekt in het kader van de verruiming van passende arbeid bij verhuizing. Ik zou aan Minister Boersma w i l len vragen, of dit wil zeggen dat de Regering werklozen wil laten verhuizen
op straffe van stopzetting van de uitkering. Dat zou zonder meer een absurde
zaak zijn. Graag zou ik hierover een nadere uitleg horen.
Het is nodig om na te gaan wat de
voorstellen van de Regering omtrent
de kinderbijslag en de kinderaftrek
voor de lagere en de middeninkomens
werkelijk betekenen. Op de kinderbijslag en de kinderaftrek wil de Regering
in 1977 225 min. en in 1980 liefst 1 mld.
bezuinigen. Zij wil volgens de plannen
kinderbijslag tot achttien jaar. De afschaffing van meervoudige kinderbijslag wordt bestudeerd. De Regering wil
een heel nieuw systeem voor de kinderbijslag en zoals ik het begrijp wil zij
naar een soort bedeling, waarbij rekening wordt gehouden met de gezinsgrootte. De Regering zegt dat zij bij
een nieuwe kinderbijslagregeling de
gewone mensen w i l sparen, maar is
dat nu wel zo? Zij kan dat op geen enkele manier aantonen. Ik zou de vraag
willen stellen of zij niet met de kinderbijslag en met het draaipunt van
f 20.000, dat door Minister Boersma
steeds wordt genoemd, te pakken
heeft de vol-continu arbeider die op
zaterdag en zondag in het bedrijf staat
te poken. De Regering treft hiermee de
onderwijzer met een salaris van

Collectieve voorzieningen/
werkgelegenheid

f 26.000 tot f 30.000 bruto. Deze groepen worden rechtstreeks getroffen
door de aanslag op de kinderbijslag.
Het is toch waar dat deze groeperingen juist vaak gezien hun inkomsten
hun kinderen mede van de kinderbijslag en de kinderaftrek moeten laten
studeren. Het is duidelijk dat door de
voorgestelde maatregel deze zeer grote groep van de bevolking regelrecht
in haar inkomsten wordt getroffen.
De Regering heeft bij monde van de
Minister-President wel een mooi verhaal opgehangen; waarom, zo zegt hij,
mag iemand die een beetje inkomen
heeft niet zelf zorgen voor de opvoeding van zijn kinderen?
Met dezelfde lichtvoetigheid loopt
hij over de afschaffing van de kinderaftrek heen.
Een verdere ingreep van de Regering op de inkomsten van de AOW, de
AWW, de WW en de AAW is die van
een verandering in de indexering.
Voor 1977 moet dit 350 min. opleveren
en voor 1980 zelfs 1200 min. door de
niet uitbetaalde premies uit het uitkeringssysteem te nemen. Dit kan niet
anders betekenen dat tienduizenden
mensen niet alleen de volledige prijscompensatie niet krijgen uitbetaald,
maar in feite een regelrechte inkomstenverlaging krijgen.
Verder kondigt de Regering in haar
nota aan dat op de bijstandsnormen
besnoeiingen zullen plaatsvinden. Een
van de vreemdsoortigste is wel die
met betrekking tot de alimentatie. Op
blz. 41 kondigt de Regering aan dat op
korte termijn een wetsontwerp zal
worden ingediend over het zgn. 'nihilbeding'. Als er bij echtscheidingen
wordt uitgesproken dat er geen alimentatie zal worden betaald, zal toch
een bedrag in mindering worden gebracht op de bijstandsuitkering. Diegenen die dit zo gemakkelijk schrijven
hebben er kennelijk geen notie van
wat dit voor een ellende kan betekenen voor die vrouwen die op een bijstandsuitkering zijn aangewezen. Dat
geldt niet alleen voor diegenen die een
nihilbeding zijn overeengekomen,
maar ook voor de anderen. Het kan
toch bekend zijn hoeveel problemen
de betaling van de alimentatie en ook
de betaling van de kinderbijslag na de
scheiding met zich brengen. Bij achterstanden in de betaling of door het niet
tijdig invullen van de kinderbijslagformulieren, enz. kan de vrouw in de
grootst mogelijke financiële zorgen komen te verkeren. Voor haar is er dan
geen andere mogelijkheid dan de bijstand. Onze fractie vindt dit voorstel
van de Regering op het punt van de
alimentatie zeer gevaarlijk en vraagt
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dan ook een nadere uitleg over deze
kwestie.
Sinds jaar en dag is het de gewoonte
dat bij toepassing van de eigen draagkracht 5% bij de Algemene Bijstandswet buiten beschouwing wordt gelaten. Zelfs deze 5% wil de Regering nu
bij de algemene maatregel van bestuur
veranderen. Voortaan moet ook deze
5% meegeteld worden. Dan heb je
toch wel de laagst betaalden te pakken.
Het is gewoon onvoorstelbaar dat de
Regering nog die 5% wil bezuinigen
op mensen die van de bijstand trekken.
Het is toch niet te ontkennen dat wij
hier spreken over zeer lage inkomens.
Wie durft er dan nog te praten over
verdediging van de inkomsten van de
laagst betaalden?
De Regering wil ook de dienstverlening aantasten, vooral in de sector van
de verpleging. Volgens haar gaat het
hier om de zgn. niet gesubsidieerde instellingen. Dit moet in 1980 200 min.
opleveren. Het behoeft geen betoog
dat dit voorstel erop neerkomt dat het
aantal plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen zal worden beperkt. Zeer
vele bejaarden zullen hiervan de dupe
worden. Trouwens mevrouw Van
Leeuwen heeft hierover ook al vragen
gesteld. De Regering wil de uitbreiding
van de bejaardenoorden drastisch beperken, zelfs daar waar het aantal bedden beneden de 7%-norm is. Daar
mag zelfs niet worden uitgebreid. Het
zou nuttig zijn als de Regering nader
uiteenzet wat zij bedoelt met het stringenter maken van het opnamebeleid?
Wie bepaalt er nu eigenlijk of een bejaarde wel of niet moet worden opgenomen? Dat moet toch in de allereerste
plaats de huisarts bepalen. Men kan
toch niet van achter een bureau de huis
artsen bureaucratische criteria voorschrijven?
De Regering vindt het tevens van
groot belang dat er een stringent prijsbeleid wordt gevoerd door de bejaardenoorden. Als men dit zo leest, krijgt
men de indruk dat de Regering op het
standpunt staat dat de directies van de
bejaardenoorden geld over de balk
gooien. Dat men met papieren voorschriften en bureaucratie in dezen niet
kan werken, hebben de voorschriften
ten aanzien van de broodmaaltijden
toch wel aangetoond, dit tot schande
van de Staatssecretaris.
De Regering w i l zich ook bemoeien
met de vraag wat wel of niet een
pleegkind is. Als er geen gerechtelijke
instantie is die een pleegkind toewijst,
zal er geen uitkering meer worden verstrekt. Verder wil de Regering ongedaan maken dat de kosten van kinde-
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ren in verpleegtehuizen voor zogenaamde persoonlijke uitgaven niet
meer via de ABW gaan, maar rechtstreeks door de ouders worden betaald.
Door de kredietverlening aan zelfstandigen terug te brengen van een
periode van 5 naar 3 jaar, wil men f 50
min. besparen in 1980. Het is inderdaad wonderbaarlijk hoe de Ministers
en de Staatssecretarissen in deze Regering in staat zijn de gewone mensen
te dwarsbomen in hun bestaan.
Wel zeer grof wordt er door de Regering ingehakt op de reeds lang verworven rechten van de ambtenaren. Men
wil net als bij de WAO de invaliditeitspensioenen bij ambtenaren met eenzelfde percentage verlagen. Dit moet
in 1980 f 8 m i n . opbrengen. De Regering vindt deze verlaging nodig, daar
anders de solidariteitsprincipes geweld worden aangedaan. Voor de
ambtenaren wil de Regering bij invaliditeitspensioenen de bijverdiensten
aan banden leggen. Het is niet veel
maar in 1980 moet het toch nog een
miljoentje opbrengen.
Een zeer belangrijke zaak voor het
overheidspersoneel is de zogenaamde
inbouw van de AOW. Deze inbouw bedraagt op het moment maximaal 80%,
zodat er voor de ambtenaar altijd een
bedrag van 20% overblijft dat aan hem
of haar wordt uitbetaald. De Regering
wil nu deze 20% niet meer uitbetalen,
wat vooral voor de laagst betaalden
een zeer grove ingreep is in hun pensioenen.
De Regering beweert dat in het algemeen de opvatting bestaat dat zowel
de betaling van deze 20% als de welvaartsvastheid van het pensioen als
overdadig voor de ambtenaren wordt
beschouwd. De vraag is natuurlijk wie
dit als overdadig beschouwt. In ieder
geval zijn het niet de ambtenaren,
hoogstens de Ministers en de Staatssecretarissen van dit kabinet.
Onze fractie onderschrijft ten volle
dat de ambtenarenbonden nu reeds fel
geprotesteerd hebben tegen de verlaging van hun inkomsten. Wanneer het
zo is dat de ambtenaren in de loop der
jaren erin geslaagd zijn een behoorlijk
pensioen tot stand te brengen en men
in vele gevallen meer krijgt dan bij het
particuliere bedrijfsleven dan moeten
hun pensioenen niet naar beneden om
de afstand kleiner te maken. De andere
moeten dan naar boven. Als de Regering deze maatregel zou kunnen doorvoeren - ik twijfel daaraan - wil zij dan
ook de onbillijkheid ongedaan maken
dat vele ambtenaren te veel AOW-premie betalen als zowel man als vrouw
bij het Rijk werken? Als beiden bij het
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rijk werken - vorig jaar hebben wij
daarover gesproken - krijgen zij het
niet terugbetaald. Dat gebeurt wel als
de vrouw bij een ander bedrijf werkt.
De Ministervan Financiën zit nu
vreemd op te kijken, maar laat hij die
poen nu maar terugbetalen. Dan doet
hij nog iets goeds.
Minister Duisenberg: Ik zit net te denken aan het bedrag AOW dat wü terugkregen omdat mijn vrouw werkte.
De heer Meis (CPN): Dat gun ik u
graag, als al die anderen het ook maar
krijgen. Ze betalen in feite ook dubbel
voor die 20%.
De Regering zegt dat ze bezig is met
nivelleren. Dat doet zij ook. Zij nivelleert alle middeninkomens naar beneden, naar de laagst betaalden toe. De
middengroepen worden steeds meer
teruggedrongen in hun inkomsten. De
laagst betaalden hebben geen enkel
voordeel. Integendeel, zij moeten ook
een veer laten. Men kan niet tot een
andere conclusie komen: de rijken
worden buiten schot gelaten. Voor de
ambtenaar moet intussen de Regering
tot de erkenning komen - dat staat in
de nota - dat de 100% inbouw van de
AOW voor de laagst betaalden een
zwaar inkomstenverlies betekent. Als
de Regering dit dan wel weet, dan rijst
natuurlijk de vraag, waarom zij de
maatregel wil doorvoeren. Er komt bijna geen einde aan de opsomming die
de Regering in de nota op ons doet afkomen ten aanzien van de aantasting
van de rechten van de ambtenaren. Zij
wil aanscherping van de 'knipbepalingen', zij wil dubbeltelling van de pensioenen afschaffen. Dit moet in 1980 240
min. opleveren.
Een andere zaak is de ziektekostenbetaling. In het bedrijfsleven worden
de ziektekosten gedragen door de
werknemers en de werkgevers, ieder
50%. Nu zijn de werknemers over het
aandeel van de werkgevers loonbelasting verschuldigd. Dat is in feite onbillijk. Het brengt reeds jaren een extra
verzwaring van hun lasten met zich
mee. De ambtenaren betalen tot nu
toe echter geen loonbelasting over de
50% die de overheid voor hen betaalt,
de vindingrijkheid van de Regering wil
daaraan nu eens gauw een einde maken. Wat geldt voor de werknemers in
de particuliere bedrijven, moet ook
gelden voor de ambtenaren, anders
komt het solidariteitsprincipe in gevaar, aldus de nota. Daarom geen gezeur, zegt de Regering, het moet veranderen, het nettobedrag wordt bruto
bedrag en dat levert in 1977 liefst 232
min. op en in 1980 254 min. Dat betekent een loonsverlaging van 0,8%
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voor de ongehuwde en van 1,3% voor
de gehuwde.
Daarbij komt nog dat door de verfijning van de interimregeling ziektekosten nog 19 min. wordt meegepikt.
Het is duidelijk dat deze gehele waslijst van voorstellen stuk voor stuk verslechteringen zijn voor de tienduizenden gewone mensen. Wij kunnen deze
problemen vandaag alleen maar aantippen en wij kunnen deze niet uitput
tend behandelen. Dat komt later nog
wel. De nota toont echter aan dat de
Regering druk bezig is, de in de loop
der jaren door strijd verworven sociale
rechten frontaal aan te vallen, van de
kinderbijslag, de kinderaftrek en de
pensioenrechten tot de niet-kostwinners of de inwonende kinderen toe.
Wij kunnen de Regering zonder meer
voorspellen dat zij bij de ambtenaren
en hun bonden, bij de georganiseerden en de ongeorganiseerden op zeer
groot verzet zal stuiten.
De Regering wil dat er op alle gebieden een enorme overdracht van inkomsten plaatsvindt van de werkende
mensen naar de steenrijke kapitalisten. De Regering kan dit wel willen,
maar of dit lukt is een tweede. Het is
vaker voorgevallen, dat een regering
dacht dat zij de grote massa van de
werkers zware lasten kon opleggen,
hetgeen niet gelukt is. Ook nu zijn naar
onze mening alle krachten voorhanden om de aanval op de lonen en de
inkomsten af te slaan. Werkers in het
particuliere bedrijfsleven, ambtenaren
en overigen zullen zich niet voetstoots
bij de aanval op hun rechten neerleggen.
Dan de toestand in de gezondheidszorg. Het is frapperend, hoe Staatssecretaris Hendriks bezig is, deze zaak
af te breken. In 1980 moeten de bezuinigingen in de gezondheidszorg liefst
1495 min. bedragen. Het is treffend, op
welke wijze deze bezuinigingsplannen
worden toegelicht. Het is in dit verband nodig, een aantal passages letterlijk te citeren. Op blz. 36 staat:
'Naast de inkrimping van de beddencapaciteit in de algemene ziekenhuizen zal ook functie-uitbreiding binnen de ziekenhuizen worden afgeremd. De functie-uitbreiding vloeit
voort uit het streven van ziekenhuizen
om hun dienstverleningspakket uit te
breiden. Dit komt tot uiting in de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe specialismen, de
aanschaf van nieuwe apparatuur, het
oprichten van nieuwe diagnostische
en therapeutische afdelingen en de
vervanging van lager opgeleid personeel door hoger opgeleid personeel.
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Langs een drietal wegen zal getracht
worden deze functie-uitbreiding af te
remmen.'.
Men staat zich toch wel even in de
ogen te wrijven als men dit leest, want
wat is de werkelijke betekenis ervan?
Het wordt in feite de ziekenhuizen verboden om nieuwe technieken toe te
passen. Het wordt ook in feite verboden om nieuwe instrumenten aan te
schaffen, de kwaliteit van het personeel mag niet verbeterd worden. De
Regering wil het wetenschappelijk
werk en het verhogen van het peil ervan tegengaan. Dat wil zeggen dat het
gevaar bestaat dat de Nederlandse
wetenschap niet met de internationale
ontwikkeling mee zal kunnen komen.
In dit verband worden de bouw van
academische ziekenhuizen genoemd.
Dit en de beperking van de beddencapaciteit, het voorschrijfpatroon, de beperking op de geneesmiddelen en de
besnoeiing op de kosten van de IZA en
de IZR zijn een blamage voor de gezondheidszorg.
Ten slotte wil ik de Staatssecretaris
dringend vragen namens onze fractie
of hij nadere mededeling kan doen
over het doorgaan van de bouw van
een academisch ziekenhuis in Amsterdam, Utrecht en Leiden.

D
De heer Aantjes (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de medeleden die
nog op de sprekerslijst staan gaarne
dankzeggen dat zij ermee hebben ingestemd dat ik niet aan het eind van de
lijst, maar even voor de avondpauze
enkele dingen mag zeggen. Ik wilde
het liefst vanmiddag meteen na de
toespraak van de heer Rietkerk reageren, maar toen moesten nog twee fractiegenoten van mij spreken. De Voorzitter kennend, vreesde ik dat dit ten
laste van hun spreektijd zou komen en
dat kan nu in ieder geval niet meer.
Ik stel er prijs op in het kort te reageren omdat de heer Rietkerk het woord
'gegriefd' in de mond genomen heeft
en ik vind dat die dingen niet moeten
blijven liggen tot na de maaltijd. Ik stel
er ook prijs op te zeggen dat ik, in welke bewoordingen het ook is geweest,
een zakelijk oordeel heb willen geven.
De heer Rietkerk heeft er van zijn
kant op gewezen dat hij een aantal
maatregelen die door zijn fractie worden voorgestaan ook terugvindt bij de
maatregelen van het kabinet. Hij heeft
ons voormalig fractielid Vermaat geciteerd. Hij had ook veilig kunnen verwijzen naar het concept-programma van
het Christen Democratisch Appèl. Er is
echter verschil - en daar zit het volgens mij - t u s s e n het noemen van mo-
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gelijkheden die zouden moeten worden nagegaan in relatie tot een pleidooi voor selectieve groei, voor een
rechtvaardiger inkomensverdeling,
gecombineerd met het aanpakken van
belastingontduiking zoals in het concept-programma van het CDA gebeurt,
en alle mogelijke maatregelen optellen
en meteen willen realiseren en dat in
relatie tot een forse besnoeiing van de
individuele huursubsudie, tot een forse ingreep op de ontwikkelingshulp en
tot een belastingverlaging die per saldo meer ten goede komt aan de hogere dan aan de lagere inkomens en aan
ondernemingen, ongeacht hun rendementspositie. Ik heb niet gesproken
over het ten gunste brengen van werkgevers. In die denigrerende zin pleeg
ik noch over werkgevers noch over
werknemers te spreken. Ik heb echter
onderscheid gemaakt tussen gerichte
maatregelen en maatregelen die ondernemingen ten goede komen ongeacht hun rendementspositie.
Dan verbaas ik mij, in die relatie, dat
de VVD dat pakket zonder enige gêne,
als dat misschien makkelijker te verteren is dan het Nederlandse equivalent
daarvan wat ik gebruikt heb, brengt.
Dat is geen kwestie van het niet serieus nemen van intenties, maar eenvoudig het constateren van de sociale gevolgen die zo'n pakket heeft en
het geven van een oordeel over deze
wijze van benadering.
De vergadering wordt te 18.13 uur geschorst tot 19.45 uur.

D
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Er was eens een groot w i n kelbedrijf, dat adverteerde met: 10%
en betere waar. Wat biedt Den Uyl?
Den Uyl geeft 1 % en hervorming. Zijn
ploeg viert geen botte bijltjesdag,
maar hervormingsdag.
De heer Van Aardenne (VVD): Hoe is
het met dat winkelbedrijf afgelopen?
De heer Dolman (PvdA): Nog steeds
meer dan 1 % . Dus 1 % is erg bescheiden; ik zal daarop terugkomen.
De ministersploeg, zo zei ik, viert
hervormingsdag.
De driftige monnik, die zo vele nachten vecht met de duivel - soms met
vijftien duivels - , heeft zijn stellingen
tegen de deur van 's lands vergaderzaal gespijkerd. Daar staat het, het kan
niet anders: 'De Regering beschouwt
de voorgestelde beleidsherzieningen
en de totstandkoming van belangrijke
hervormende maatregelen als één samenhangend geheel.' Zal de Kamer
deze uitspraak in de ban doen of stelt

4803

werkgever als vadertje staat heeft zijn
tijd gehad. Arbeiders eisen het recht,
mee te beslissen over de richting en de
omstandigheden van hun werk, wensen mee te delen in de vermogensaanwas door hun inspanning. Evenzo verlangen ouders, mee verantwoordelijk
te zijn voor de school van hun kinderen. Evenzo maken zieken en gehandicapten aanspraak op meeverzorgen
van hun leven.
De vrijheid van economische banden krijgt diepere zin wanneer zij
wordt aangevuld met de verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke
organisatie. Wij vertegenwoordigers
scheppen kansen. Wij burgers dienen
het recht te hebben die kansen naar eigen inzicht te grijpen. Grauwe nivellering staat ons allerminst voor ogen. Integendeel, onze hervormingsdrang
blijft gericht op vrijheid en democratie.
De verdere groei van collectieve uitgaven en de democratisering van zeggenschap in het maatschappelijk en
economisch leven zijn niet gekoppeld
Van links naar rechts het kamerlid Terlouw, de Ministers Den Uyl en Duisenberg
krachtens een soort kunstmatige toen het kamerlid Notenboom
verformule van de Regering, maar o m dat het logisch is. Continuïteit en sezij zich op achter die banier? Daar gaat
sociale zekerheid. Tussen 1959 en
lectiviteit stellen de schrijvers van de
het om deze week.
1965 steeg het aandeel met zes pungroeinota zich ten doel. Continuïteit
ten, vervolgens tot 1967 met vier daarMet het oog op dit algemene politievan sociale voorzeiningen en maatna tot 1973 met vijf, sindsdien metzeke verband lijkt het mij nuttig het beschappelijke verhoudingen waarin
ven. Elf procent onder kabinetten met
grip hervorming nader te bezien, zovoor allen iets te selecteren, iets te kieen elf zonder de Partij van de Arbeid.
wel terug- als vooruitblikkend. Een
zen, iets te beslissen valt: zó zien wij
welvarende, ingewikkelde, snel veranWaar gaat dat geld naar toe? In
het samenvattende thema van de
derende samenleving is niet in weinig
hoofdzaak naar vier bestemmingen:
1%-brief.
woorden te vatten. Niettemin, wanonderwijs voor jeugdigen, pensioen
Nu vergt voortgang van een econoneer men de ontwikkeling van onze
voor ouderen, huisvesting en gezondmie in de bocht bijsturen en gas terugvolkshuishouding tijdens de afgelopen
heidszorg voor allen. De toeloop naar
nemen. Daarmee houden wij ons deze
tien, vijftien jaar kort wil karakterisescholen, de garantie van een waardiweek in het bijzonder bezig. De voortren, dan beheersen naar mijn mening
ge oude dag, de verruiming van woongang, de continuïteit zal ongetwijfeld
twee hoofdlijnen het beeld: het gemogelijkheden, de kansen op mediruimschoots blijken uit de financiële
boortecijfer daalde van 20 tot 13 per
sche verzorging, dat alles is te danken
en toelichtende begrotingsstukken van
duizend en de collectieve sector groeiaan de overheid. De afhankelijkheid
september. Waarom bijsturen? Ik
de van 35 tot 55 ten honderd.
van persoonlijk inkomen op al deze genoem drie overwegingen. De eerste is
bieden is niet verdwenen maar wel
even flauw als hard: een volkshuisDe heer Drees (DS'70): De daling van
sterk verminderd. Regelingen bij en
houding die over enkele tientallen jaren
het geboortencijfer is heel interessant,
krachtens de wet, getroffen door de
in het geheel geen ruimte zou bieden
maar het is helemaal gecompenseerd
gemeenschap, hebben de individuele
aan lonen, andere primaire inkomens
door de extra immigratie. Voor de
vrijheid - de vrijheid van gebrek en de
en bedrijfsinvesteringen, laat zich niet
groei van de bevolking maakt het niets
vrijheid tot kiezen - enorm vergroot.
denken. Wie in hetzelfde tempo als dat
uit.
Wie een dag weer zou rondlopen in
van de afgelopen jaren doorrijdt, beNederland anno 1960, zou zijn ogen
De heer Dolman (PvdA): Ik heb het
landt in de sloot.
niet geloven. President Eisenhower
over structuurhervormingen. Dat beetIn de tweede plaats groeit het totale
zou niet van kruipend, maar van holje immigratie dat erbij is gekomen,
nationale inkomen minder snel dan tijlend socialisme spreken.
heeft daarop uiteraard geen betrekdens de jaren zestig. De overheid onder
king. Voor de spectaculaire, in de WesDe hervorming is onderweg en valt
vindt daarvan onmiddellijk de weerterse wereld niet geëvenaarde daling
niet stil. Intussen treden ook andere
slag, tenzij de primaire inkomenszich
in zo korte tijd van het geboortencijfer
verlangens naar voren. Heeft zich in de
onevenredig zouden matigen, hetgeen
zijn de burgers ieder persoonlijk verachterliggende periode een indrukleidt tot de derde overweging: het ligt
antwoordelijk. Voor de stijging van de
wekkend proces van overheveling
niet voor de hand te veronderstellen,
collectieve sector zijn allen tezamen
van particuliere naar collectieve huisdat men na lange jaren van persoonlijverantwoordelijk.
houdingen voltrokken, voortaan
ke welvaartsgroei met 3 a 4 % , in 1970
Als vertegenwoordigers spreken wij
vraagt in toenemende mate de
zelfs 8%, nu een meerjarige nullijn
dus vooral daarover, over het toegemachtsverdeling aandacht, zowel binzou aanvaarden. Een marginale overnomen en nog steeds toenemende
nen particuliere als binnen collectieve
heidsclaim van 100% zou afwenteling,
belang van overheidsactiviteiten en
organisaties. Zowel de vaderlijke
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Dolman
nieuwe afwenteling uitlokken. De bedrijfswinsten kunnen niet of nauwelijks meer als stootkussen dienen. Dus
zal inflatie het gevolg zijn.
Ik zei: het ligt voor de hand dit te veronderstellen. Zeker is het niet. Veel
hangt af van de aard der beleidsombuigingen. Stel bijvoorbeeld, dat het
onzalige VVD-plan zou doorgaan om
voortaan sociale uitkeringen, inclusief
sommige minima, te koppelen aan de
prijsindex in plaats van aan de lonen.
Met veel poeha wordt de werknemers
een jaarlijkse loonsverhoging in het
vooruitzicht gesteld - de VVD, een echte arbeiderspartij - maar wie betalen
het gelag? Degenen die wel zouden
willen werken maar tijdelijk of blijvend
geen kans krijgen. Hun geeft de VVD
een financiële trap na. Ten minste, dat
zou zij wensen.
Gelukkig, over het krijgen van kansen gesproken, het gebeurt niet.
De heer Van Aardenne (VVD): De heer
Dolman realiseert zich daarbij toch
wel, dat de totale opbrengst van het
opschonen van het kabinet in dezelfde
orde van grootte ligt als wat de VVD op
de uitkeringen zou besparen, door op
de waardevastheid over te geven.

Ik ben ervan overtuigd dat de vakbeweging in dit land zich altijd tegen een
dergelijke belangentegenstelling tussen werkenden en niet meer werkenden zoals de VVD creëert, zal verzetten. Dus is het sociale klimaat heel anders onder de dreiging van zo'n kunstmatig conflict dan tegen het perspectief van meer behoedzaam gedoseerde bijstelling. Dus is het ook naief in
beide gevallen een zelfde macro-economisch model te hanteren. Misschien
gaan de arbeiders, om maar eens wat
te noemen, wel voor hun invalide en
werkloze kameraden staken. Daarmee
kan het model geen rekening houden,
want Nederlanders staken zelden.
Maar er is na de oorlog ook nog nooit
een politiek gevoerd, zoals de VVD nu
bepleit.
De heer Van Aardenne (VVD): De heer
Dolman doet nu weer voorkomen, alsof het een principieel verschil zou zijn,
terwijl het in wezen gaat om een verschil in grootte
De heer Dolman (PvdA): O, dat geeft u
nu wèl toe?
De heer Van Aardenne (VVD): Ja, misschien gaan twee derden van de werknemers staken tegen de regeringsplannen in uw gedachte.

De heer Dolman (PvdA): Nee, dat realiseer ik mij in het geheel niet.

De heer Dolman (PvdA): In de politiek
gaat het meestal om kwantiteiten,
De heer Van Aardenne (VVD): Dan
maar de gezindheid die daaruit
moet u maar eens uw stukken nakijspreekt, wil wel eens tot principiële
ken. Het zal ongeveer 1200 min. in
verschillen in reactie leiden. Ik houd
1980 zijn.
het ervoor dat er heel anders gereageerd zou worden door de maatDe heer Dolman (PvdA): Dan moet u
schappij op het VVD-plan dan op het
nog eens voorrekenen waar u dan de
plan zoals het er nu ligt.
extra gelden vandaan haalt.
Voorlopig concluderend ten aanzien
De heer Van Aardenne (VVD): Och, de
van de algemene keuze tussen particurapporten zijn duidelijk, maar zij zijn
liere en collectieve bestedingen, is
wel dik. U moet er wel even de tijd
mijn fractie geneigd een verhouding in
voor nemen. Het is een gedegen stuk.
jaarlijkse groeivoeten van 1 V2 voor de
particulieren staat tot 5% voor de colDe heer Dolman (PvdA): U haalt op de
lectieve sector - daar komt het ongesociale voorzieningen twee keer zoveer op neer-, niet onaannemelijk te
veel als de Regering. Dus daar moeten
achten. Wij spreken dat oordeel uit
trekkers van sociale uitkeringen extra
omdat de voorstellen op de verschilhet gelag betalen.
lende beleidsonderdelen ons over het
De heer Van Aardenne (VVD): Maar u
algemeen acceptabel lijken. De nettohad het nu over de waardevastheid in
koppeling van AOW, AWW en bijstand
plaats van de welvaartsvastheid. Dat
aan het minimumloon blijft. De stadsw i j bijvoorbeeld eerst meer gezet hebvernieuwing groeit bij voortduring in
ben op gezondheidszorg, aanmerkelijk
betekenis. De voorrang voor het basismeer dan het kabinet, dat zich vergist
onderwijs blijft gehandhaafd. Het
heeft, speelt hier geen rol bij.
openbaar vervoer vergt blijkens de
voorjaarsnota nieuwe omvangrijke beDe heer Dolman (PvdA): Een miljard;
dragen.
daar zit het verschil niet. Het gaat ook
Het kabinet mag echter niet vergen,
in het bijzonder over het loslaten van
de koppeling van de sociale uitkeringen, dat wij alle ideeën reeds nu met huiden
haar slikken. Vele daarvan vragen uitniet alleen over de hele linie, maar ook
werking in wetten en begrotingsposen in het bijzonder de laagste inkoten, over vele zullen adviesorganen
mens.
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hun licht laten schijnen, sommige zullen onderwerp van bespreking zijn in
het arbeidsvoorwaardenoverleg. Detaillering en fasering vergen tal van
nadere beslissingen. Wij geven het kabinet daartoe gaarne de gelegenheid,
maar verklaren tevens dat wij de mogelijke gevolgen van tegenvallers en
obstakels voor de loonruimte onder
het oog zullen zien. Per saldo lijkt de
kans op tegenvallers mij niet zo groot;
ik kom daarop terug. Het kan echter
niet de bedoeling zijn een drukstijging
van 1 % van jaar tot jaar, ieder jaar opnieuw, als een absoluut maximum en
een groeivoet voor het vrij besteedbaar inkomen van V/2% elk j a a r o p nieuw als een absoluut m i n i m u m te
beschouwen. De afweging tussen het
een en het ander vormt een nooit eindigend proces, dat van teveel onzekerheden afhankelijk is om zich te lenen
tot precieze voorspellingen.
Sommige onzekerheden zal ik, zoals
gezegd, nader bespreken. Hetzelfde
geldt voor een aantal afzonderlijke
voorstellen. Eerst dien ik te herhalen
wat wij de afgelopen zwangerschapsperiode van negen maanden steeds
hebben betoogd: wij zullen de vrucht
in het bijzonder beoordelen op werkgelegenheids- en verdelingseffecten.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Is die
vrucht zo voldragen?
De heer Dolman (PvdA): Mag ik de
vraag onbeantwoord laten?
De verdeling, speciaal die tussen actieven en zogenaamde niet-actieven,
kwam al eerder ter sprake. Meer toegespitste opmerkingen zullen volgen.
Voor het ogenblik wil ik iets zeggen
over de werkgelegenheid.
Het is een centraal begrip in de brief
die wij bespreken. Zij heet dan ook nota terzake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid. Het
verband ligt in de mogelijkheid van afwenteling van lasten, die via inflatie
tot aantasting van afzet en dus tot
werkloosheid kan leiden. Voor de Nederlandse economie van dit moment
is deze algemene samenhang in brede
kring erkend. In iets minder brede
kring bestaat begrip voor de beperkingen van het model. Ik wees al op de invloed van het sociale klimaat. Ik voeg
er nu de starheid van de arbeidsmarkt
aan toe. Het is bepaald niet zonder
meer waar, dat altijd bij de overheid
opgeofferde arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven worden overgecompenseerd.
De Regering ziet dit tot ons genoegen zeer wel in. Zo schrijft zij op blz. 10
van de nota: 'Gezien het zeer hoge
aandeel van de personeelskosten in de
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Twee hoofdargumenten worden gehanteerd: de in de toekomst afnemende aardgasopbrengsten en het buitenlandse kapitaalverkeer.
Het aardgasargument komt mij niet
zeer overtuigend voor. Zonder in roekeloosheid te vervallen behoeft men
niet alle toekomstplagen naar zich toe
te rekenen. Teren op reserves is heel
wat minder erg dan teren op krediet.
Bovendien kan men verdedigen dat
een expansief bestedingen- en dus
een versterkt groeibeleid het draagvlak om latere tegenvallers op te vangen zal vergroten.
Klemmender lijkt mij het kapitaalmarktmotief. Sinds zeer kort geeft de
rente in het binnenland weer reden tot
zorg. Het aanbod dreigt in gebreke te
blijven. Jaarlijks verdwijnen enige miljarden naar het buitenland. Dat is ook
de bedoeling van de Regering. De opwaartse druk op de gulden moet worden verlicht en de concurrentiepositie
van het bedrijfsleven daardoor verbeBlijft terugkoppeling op een meer
terd. Op blz. 27 van de hoofdlijnen van
verfijnde analyse steeds gewenst, de
de selectieve groeinota staat: 'Door
algemene samenhang van collectieve
bevordering van de kapitaalexport zal
lasten, prijzen, lonen, winst en werk
het overschot op de lopende rekening
verliest daarmee niet aan betekenis.
moeten worden gecompenseerd'.
Vanzelfsprekend willen wij ook die alZorgvuldig manoeuvreren is zeker
gemene samenhang bespreken. Vrijgeboden. Omvangrijke verbredingen
heid en democratie heb ik als idealen
en versmallingen van kapitaalstromen
van mijn volkspartij opgeëist. Dat wil
behoren tot de mogelijkheden. Ze
niet zeggen, dat ik onze eigen naam ermoeten dus behoorlijk worden gekavoor zou willen inruilen. Een Partij van
naliseerd. Maar de Nederlandse waterde Arbeid zonder nieuw uitzicht op
staat staat voor niets, zoals deze week
volledige werkgelegenheid, die staat
nog eens wordt bewezen. Is het onniet sterk.
denkbaar dat het overschot op de loIk zou in het macro-economisch bepende en het tekort op de kapitaalrekeleid drie keuzemomenten willen onning tegelijk geleidelijk inkrimpen?
derscheiden: tussen bestedingen en
Zou dit niet logisch zijn wanneer de
besparingen, tussen particuliere en
laatste bewust wordt gepresenteerd
collectieve middelen, tussen conals compensatie van de eerste?
sumptie en investeringen. In de MilMij lijkt die optie (gelijktijdige injoenennota lag alle nadruk op het
krimping
van overschot en tekort) vertweede probleem, samengevat in de
kieslijk, mits het anti-inflatiebeleid in
magische 1%-norm. Later zijn er anhet binnenland slaagt. Dat beleid, indere toetsen aan toegevoegd. De Midien succesvol, heeft tweeërlei genister van Financiën heeft in Vrij Nevolg: versteviging van rendementen
derland getrouw verslag gedaan van
en versterking van marktposities. Renhet intellectuele proces: Newton kreeg
dementsherstel zal meer kapitaalaaneen appel op zijn neus en ontdekte de
bod kunnen uitlokken zonder grote
zwaartekracht, Duisenberg kreeg een
rentestijging. En een rustiger prijsontwerkloosheidscijfer voor zijn neus en
wikkeling stelt in staat tot handhaving
ging in conclaaf.
van de concurrentie zonder extra
De witte rook die daaruit opsteeg,
steun via het buitenlandse kapitaalvermeldt een nieuwe vergroting van het
keer. Op blz. 13 van de Hoofdlijnen van
financieringstekort. De in 1973 ingeslade groeinota wordt uiteengezet dat de
gen weg wordt verder vervolgd.
loonkostenstijging per eenheid proWij stemmen daarmee in, al erkendukt bij ons en bij concurrerende lannen wij dat een risicogrens kan zijn beden van dezelfde orde van grootte wareikt. De lopende rekening van de beren, maar dat de kostenstijging ten optalingsbalans, dat wil zeggen het natizichte van concurrenten is toe te schrijonale spaaroverschot, ziet er, ook voor
ven aan de appreciatie van de gulden.
de komende jaren, zeer florissant uit.
Een kalmer koersverloop in de toeWaarom, zo kan men vragen, de bestekomst mag niet worden ondergraven
dingen niet nog meer stimuleren?
door binnenlandse inflatie.

onderwijsbegroting dreigen beperkende maatregeien hier al snel tot een relatief groot verlies van arbeidsplaatsen
te Leiden (Leiden met een hoofdletter,
schreef het zetduiveltje, niet ten onrechte). Zowel met het oog op de voornaamste doelstellingen van deze operatie (...) is getracht dit effect zoveel
mogelijk te vermijden'. Ziehier een
schoolvoorbeeld - inderdaad, een
schoolvoorbeeld - hoe noodzakelijk
het is de arbeidsmarkt te doorzien?
Sommige leerkrachten zijn flexibeler
dan anderen, niet allen komen elders
even gemakkelijk aan de slag. Ook de
directeur van het Centraal Planbureau
heeft op deze factor geduid toen het
VNO onlangs meende de werkloosheid te kunnen halveren. Waar het
Planbureau bij tijd en wijle in een hevige polimiek gewikkeld is, leek het mij
nuttig zijn eigen voorbehoud te onderstrepen.
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Men kan de redenering ook o m draaien : Indien het loon- en prijsbeleid
slaagt - en mijn fractie heeft goede
moed, dat ook zonder ingreep van bovenaf de koopkracht van de meeste
werknemers wordt gehandhaafd behoeft het bedrijfsleven minder anti-inflatoire steun via het buitenlandse
betalingsverkeer en kan dus ook de lopende rekening een stootje velen. Een
uiteenzetting door de Regering over
vooruitzichten en beleidsmarges, nu
of in de miljoenennota, zal ik op prijs
stellen. Ik voeg eraan toe de vraag of
het informele overleg met institutionele beleggers niet voor verbetering vatbaar is. Heeft de recente renteontwikkeling ook de Minister verrast? Is mijn
indruk gegrond dat het departement
en de bankiers elkaar regelmatig weten te vinden, maar dat de contacten
met verzekeraars en pensioenfondsen
nauwer zouden kunnen zijn?
Sprekende over het anti-inflatiebeleid wil ik een enkele vraag inlassen
naar aanleiding van de voorjaarsnota.
Ik heb dat stuk niet zonder voldoening
gelezen. De ontwikkeling van inkonv
sten en uitgaven van het rijk wordt
goed beheerst, in tegenstelling tot die
in de gezondheidszorg, waar ik aanstonds aan toe kom. Wat mij echter
verwondert is het gebruik van de reserve voor prijsbijstelling. Een miljard
gulden was opzij gezet voor het geval
de loonsom niet met 7'/2% doch met
10% zou toenemen. Omdat het hopelijk zover niet komt, wordt volstaan
met bescheiden compensaties voor
slechts drie departementen. In overeenstemming hiermee blijft de belastingraming ongeveer gelijk. Eerste
vraag: zijn zowel inkomsten als uitgaven nominaal niet enigszins onderschat? Zullen de lonen zich niet ergens
tussen 7'/2% en 10% bewegen? Maar
vervolgens verdwijnt de prijsbijstel
lingsreserve toch geheel. Het lijkt mij
niet incorrect; het structurele tekort
1976 blijft ongewijzigd. Zou het echter
niet helderder zijn, het genoemde bedrag van een miljard te herdopen tot
onvoorzien en te boeken op hoofdstuk
XVIII? Deze sluitsteen van de begroting zou dan tevens in ere zijn hersteld.
Mijnheer de Voorzitter! Ik keer terug
tot het algemene economische beleid.
In het voorgaande kwamen een uitbundige betalingsbelans en een verslechterde concurrentiepositie ter
sprake. De combinatie is ongebruikelijk. Wij danken haar aan de uitvoer
van aardgas. De daarop gemaakte excessieve winst maskeert de verschrompelde marges in vele andere
sectoren. Ik zie, zoals gezegd, niet in
waarom de aardgasopbrengsten niet

4806

Dolman
ten dele mogen worden bestemd voor
bestedingen, ook consumptieve bestedingen. Dat is geen potverteren, integendeel, het is het vermijden van oppotten. Andere winsten daarentegen
laten geen interen meer toe, al is het
dieptepunt overduidelijk gepasseerd.
Als ondersteuning nu van het kosten- en prijsbeleid dient het streven
belasting- en premiedruk minder snel
te doen groeien. Daarmee is het tweede van de voornaamste keuzemomenten gegeven: particuliere of collectieve
middelen. De door de Regering gekozen verhouding noemde ik voorlopig
niet onaannemelijk. Dat wil echter niet
zeggen dat wij een bezuinigingsbedrag van in totaal 9 mld. over de perio d e t o t 1980 voetstoots aanvaarden,
zelfs wanneer wij - quod non - een
reële groei van het besteedbare inkomen met 1 '/2% als een m i n i m u m zouden beschouwen.
Op twee punten twijfelen w i j . Het
eerste betreft de feitelijke drukstijging
die resulteert uit het nieuwe stimuleringsprogram. Enerzijds leidt dit program tot verbreding van het financiële
draagvlak, anderzijds tot verlichting
van sociale lasten. De macro-economische drukstijging zal gemiddeld dus
duidelijk minder dan 1 %, de reële inkomensverbetering meer dan 11/2%
bedragen. Antwoord 65 op de voorbereidende vragen spreekt duidelijke
taal.
Ons tweede punt van twijfel geldt
niet de algemene economische samenhang, maar het werkelijkheidsgehalte van vooruitberekeningen bij ongewijzigd beleid, in het bijzonder ten
aanzien van de gezondheidszorg.
Op 5 juni jl. verwekte de heer Lempers van het Centraal Planbureau opschudding met een verklaring voor de
televisie dat eerdere prognoses weilicht 4 mld. te hoog waren gesteld.
Vervolgens deelde de Regering in de
nota mee (blz. 6), dat 'het CPB voorshands geen redenen aanwezig acht
om de gehanteerde uitgangspunten te
herzien'.
Wat of wie is het CPB en heeft de
heer Lempers een spreekverbod gekregen? Dat zou in schrille tegenstelling staan tot de volkomen terecht aan
Den Hartog en Tjan verleende vrijheid
om zich tegen aanvallen te verdedigen. Ik zie trouwens niet in wat er te
verbieden valt, want al op 3 mei, ruim
een maand eerder, publiceerde de
Centrale Raad voor de Volksgezondheid een rapport opgesteld onder anderen door Lempers, waarin het verschil van 4 mld, in detail wordt voorgerekend.
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De eerste-lijnszorg zou, in overeenstemming met ieders wensen, sneller
groeien dan tot dusver. De produktie
van tandartsen en specialisten neemt
minder snel toe, overeenkomstig de
omvang van het bestand, die men kan
berekenen naar gelang van afstuderen. Ook de consumptielijn van geneesmiddelen vlakt een beetje af, hetgeen reeds dit jaar wordt bewaarheid.
De grote matiging zit hem intussen bij
de intramurale zorg, waar de jaarlijkse
reële groei tussen 1968 en 1975 ieder
jaar 7% bedroeg, welk cijfer in de komende tijd geleidelijk tot de helft zou
kunnen afnemen.
De nieuwe raming lijkt mij tamelijk
rigoureus. Een gemiddelde jaarlijkse
groei van 4 a 4'/2% gaat de macro-economische produktiviteitsverbetering
slechts licht te boven en houdt dus een
zeer bescheiden vergroting van de
personeelsbezetting in bij een bevriezing van het beddenbestand.
Met modernisering, vooral in de
geestelijke gezondheidszorg zo bitter
nodig, is dan nog niet gerekend. Niettemin, 4 mld. is een heleboel. Twee
zullen er wellicht in vergelijking, niet
met de huidige toestand, maar met de
vooruitberekening van ongewijzigd
beleid, te verdienen zijn. Ook de Regering heeft dit te elfder ure ingezien.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dan
zitten wij op hetzelfde spoor.
De heer Dolman (PvdA): Dat is dus een
voldragen vrucht van mijn gedachten.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ja, zo
is dat. Omdat u de cijfers ook altijd
goed bekijkt, zou ik toch wel eens willen weten, op welke wijze dat de noodzakelijke vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg kunnen worden
opgevangen. Daarvan is uw fractie een
groot voorstander en wij eveneens.
Ik heb dat niet in de vooruitberekeningen kunnen terugvinden.
De heer Dolman (PvdA): Ik heb gezegd: 2 mld. boven de nadere berekening. Een belangrijk deel van deze 2
mld. is naar mijn mening nodig voor
de geestelijke gezondheidszorg, zowel
intra- als extramuraal.
Houdt men al met al vast aan een totale jaarlijkse drukstijging van 1 % , dan
behoeft naar mijn indruk geen 9
mld. extra te worden omgebogen,
m a a r - t e n dele dankzij het stimuleringsprogram, ten dele door meer realistische schattingen - 5 a 6 mld. Dat
bedrag heb ik in een uitzending van
Achter het Nieuws genoemd, voordat
de heer Lempers in Brandpunt verscheen. De Minister-President schreef
mij vervolgens een zonnige kijk op het
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leven toe. Ik zal hem niet tegenspreken. Het zal wel aan de leeftijd liggen.
Schrijft niet de Haagse Post van 24
maart 1973 over een nog heel wat
jeugdiger persoon dan ik op het ogenblik ben: 'Het sussende jongetje Den
Uyl kan ook zeer opstandig zijn. Hij
haat zuinigheid, dat vindt hij geestdodend'.
Mijnheer de Voorzitter! Wie zuinigheid in zijn leven leert, verwijt anderen
zonnigheid.
Ik blijf nog even bij de gezondheidszorg. Er ligt dunkt mij voldoende materiaal om het standpunt van Lempers
c.s. te rechtvaardigen in een vrije,
open discussie. Toch zijn ook zijn ramingen noodgedwongen oppervlakkig. Wat pijnlijk ontbreekt is ten eerste
een mening van de Regering zelf - de
richtingenstrijd wordt ondergedekt in
het Planbureau - en ten tweede een
bestuurlijke structuur die de Regering
tot een eigen meining dwingt.
Stel je voor dat de Minister van Onderwijs en Wetenschapen zich 4 mld.
zou vergissen respectievelijk over een
beleidsmarge van vier mld. zou beschikken. Iedereen zou hem honen en terecht. Neen, er moeten op het Departement van Onderwijs en Wetenschappen nauwkeurige plannen worden gemaakt, zowel op middellange als op
korte termijn. Wat een geweldige achterstand in informatie en organisatie
heeft Volksgezondheid in te halen!
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Waar
zit dat dan in? Is dit niet voor een
belangrijk gedeelte te wijten aan de
berekeningen van de Ziekenfondsraad?
De heer Dolman (PvdA): Het gaat niet
alleen o m berekeningen. Ik heb gezegd dat de berekeningen zouden kunnen worden verbeterd. Maar wat de
berekeningen in de eerste plaats zou
kunnen verbeteren, wat zou dwingen
tot verbetering van de berekeningen is
een bestuursstructuur waarin plafonds
worden gesteld, waarin begrotingen
worden gemaakt, waarin middellange
termijnplannen worden voorgelegd,
zoals dat bij de rijksoverheid gebeurt.
Zulke verschillen als 4 mld. zei ik zoeven komen bij Onderwijs - men kan
daarvoor ieder departement invullen eenvoudig niet voor. Dat is het verschil
in bestuursstructuur.
De heer Rietkerk (VVD): Begrijp ik
goed, mijnheer de Voorzitter, dat de
heer Dolman ons pleidooi ondersteunt
om ook het geheel van sociale zekerheid meer te budgetteren?
De heer Dolman (PvdA): Volkomen,
maar ik kom daarop nog nader te spreken.
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De heer Rietkerk (VVD): In dat kader
kan Ik aannemen dat de heer Dolman
dan ook ons pleidooi ondersteunt om
het rapport van de commissie-Lamers
evenals de gegevens van de heer Lempers publiek te maken, want dan kunnen wij tenminste oordelen.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb daar geen bezwaar
tegen, natuurlijk niet. Ik zie nu dat de
Minister-President onrustig begint te
worden.
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Het gaat nu om het rapport van de
commissie-Lamers, maar de gedachte
van de heer Rietkerk van budgettering
van de sociale verzekering kan hij onder andere vinden in het ontwerpprogram van de PvdA. Ik heb het daar ook
gevonden.
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wat gek dat dit dan niet in
de regeringsnota staat!
Minister Den Uyl: Waarom? In die nota
kan men evenzeer die gedachte terugvinden.
De heer Rietkerk (VVD): Ik heb het in
deze vorm niet in de nota gevonden.
Minister Den Uyl: Misschien wel niet
in deze v o r m , maar de Regering zoekt
steeds haar eigen vormen.
De heer Rietkerk (VVD): Ik kan het over
het hoofd hebben gezien, mijnheer de
Voorzitter, maar de Minister-President
moet mij dan maar vertellen waar het
staat.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat de
heer Dolman nu die gedachte ook ondersteunt. Nu kunnen wij van de Regering zeker snel het antwoord krijgen
dat wij spoedig zullen gaan werken
met de sociale budgettering. Daar hebben wij ook al heel lang om gevraagd.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik hoop dat mevrouw Van
Leeuwen mijn volgende opmerking
ook ondersteunt, want ik was namelijk
toe aan de opmerking dat ik mij afvraag, of in de gezondheidszorg een
goed werkend budgetstelsel wel ooit
van de grond zak komen, zolang de
volksverzekering tegen ziektekosten
uitblijft. De particuliere verzekering
laat zich uiteraard niet door de overheid budgetteren.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Het is
nog de vraag of het particuliere verzekeringswezen geen medewerking verleent. Ik meen overigens dat men in
die kring al heel wat verder is met het
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Zo is het maar net. Onze eerste prioriteit heb ik bij dezen genoemd, niet o m
collectieve uitgaven aan te jagen,
De heer Dolman (PvdA): Ik roem de
maar integendeel o m ze te beheersen,
Ziekenfondsraad niet, integendeel ik
en natuurlijk ok de lasten beter te verkraak die raad impliciet af; ik kraak het
delen.
systeem af. Ik meen dat er niet echt tot
De plotselinge koerswijziging ten
een goede - er kan uiteraard wel iets
aanzien van de capaciteit van bejaarverbeterd worden - oplossing kan
denoorden -midden in de discussie
worden gekomen als die volksverzekeover de nota bejaardenbeleid" is overring er niet is.
rigens even abrupt. Ook daar is onvolMijnheer de Voorzitter! In de nota
doende inzicht in en onvoldoende
schrijft de Regering dat het gebouw
greep op de ontwikkeling. Wat de uitkevan de sociale zekerheid allerminst
ringen in geld krachtens de sociale vervoltooid is. Zo is het maar net.
zekering betreft: van hetzelfde laken
een pak. De budgettering van de sociale
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): U onverzekering zou door een nationaal kaderschrijft dus niet wat in de nota
binet blijkbaar geregeld kunnen worwordt gesteld over iedere nieuwe
den.
volksverzekering die erbij komt, namelijk dat iedere nieuwe volksverzekering
Ik nader een volgend onderwerp.
erbij per definitie kostenverhogend
Wij moeten kiezen tussen besteden of
werkt?
besparen, particuliere of collectieve
middelen, investeren of consumeren.
De heer Dolman (PvdA): Daar ben ik
De tweede keuze stempelt de 1 %-brief,
het helemaal niet mee eens, maar
de derde vooral de selectieve groeinodaarover wilde ik ook nog een opmerta. Arbeidsplaatsen scheppen is het
king maken.
parool van die nota, vooral in het beDe neer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
drijfsleven. Ik zal het doel niet aantasVoorzitter! Ik dacht dat om die reden
ten. Deed ik het wel, dan kwam ik in
daarvan door het kabinet is afgezien.
strijd met wat ik eerder heb gezegd. De
instrumenten echteren de fasering
De heer Dolman (PvdA): Neen, mijnvan hun toepassing bieden gelegenheer de Voorzitter, maar dat moet de
heid voor het plaatsen van enkele
Regering zelf maar zeggen. Ik meen
vraagtekens.
dat zij een beetje koud-watervrees
Ik zal nu niet uitweiden over de aanheeft voor de lastenverdelingen die
passing van de belastingswetgeving.
daarvan het gevolg zullen zijn. De kosDe behandeling van de groeinota als
tenbeheersing, is naar mijn indruk
zodanig en van het aangekondigde
geen argument voor de terughoudendheid van de Regering geweest. Maar de wetsontwerp zijn daartoe aangewezen. Wij zullen dan ook andere instruRegering moet dat morgen zelf maar
menten, zoals genoemd in een zojuist
vertellen. Ik sta hier niet om de Regegepubliceerde fractienota aan de orde
ring te verdedigen, zoals de heer Rietstellen. Vandaag houden wij ons bezig
kerk zal hebben begrepen.
met enige macro-economische verMevrouw Van Leeuwen (ARP): Mijnbanden.
heer de Voorzitter! De volksverzekeHet planbureau heeft een bijdrage
ring tegen ziektekosten is toch niet notot de discussie geleverd op grond van
dig voor kostenbeheersing? Als dat zo
het zgn. conjunctuur-structuur-model.
was, in welk opzicht hebben wij dan
Moet ik aannemen dat dit sinds 1968
iets van die kostenbeheersing gemerkt
niet is gewijzigd? Wat nu de investein het kader van de AWBZ?
ringen betreft - of zij functioneren in
produktieprocessen van een marktDe heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
economie dan wel in de publieke dienst
Voorzitter! De volksverzekering is niet
- zij zijn van twee dingen in hoofdzaak
voldoende, maar wel onmisbaar naar
afhankelijk, namelijk de afzetkansen
mijn mening. Ik zie mevrouw Van
voor het eindprodukt en de verhouLeeuwen nu haar schouders ophalen.
dingen tussen kosten en opbrengsten.
Zij zal het niet geloven, maar het is
De Regering bevordert de afzet, zomijn mening.
wel van overheid als bedrijven - ons
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Het is
eerste keuzemoment. Zij wenst evengeen antwoord op mijn vraag.
eens het overschot van opbrengsten
over kosten te verbeteren - de tweede
De heer Dolman (PvdA): Ik kan er nog
keuze. Daarvan profiteren vooral bewel vijf minuten over doorgaan, maar
drijven, al kan ook de overheid op die
er zijn nog enkele andere onderwermanier ontmoedigd worden diepte-inpen te behandelen.
vesteringen te doen. Slaagt de afzetDe Regering schrijft in de nota dat
en de kostenpolitiek, dan volgen de inhet gebouw van de sociale zekerheid
allerminst is voltooid.
ontwikkelen van budgetsystemen dan
de hooggeroemde Ziekenfondsraad.
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vesteringen min of meer vanzelf. Min
of meer, dat hangt mede af van de
startpositie, een uitgangstoestand die
voor diverse onderdelen van het bedrijfsleven kan worden geschetst met
het woord overcapaciteit. De laatste
conjunctuurtest noemde een bezettingsgraad van 77.
Waarom dan toch een extra inspanning op dit moment o m de bedrijfsinvesteringen aan te jagen? Het spoorboekje op blz. 21 van de hoofdlijnen
geeft te denken. Een bepaalde impuls
leidt in 1980 tot 110.000 extra arbeidsplaatsen, maar vermindert de werkloosheid met slechts 65.000. De overcapaciteiten neemt nog toe.
Daarmee is niet alles gezegd. Structureel mogen investeringen een afgeleide zijn, conjunctureel hebben zij ook
een eigen betekenis voor intermediaire sectoren als de bouw en de metaalindustrie. Ik bestrijd daarom de stelling op blz. 19 van de hoofdlijnen dat
veranderingen in de werkgelegenheid
door variaties in de bezettingsgraad
van het produktieapparaat niet aan de
orde zouden zijn. Wis en drie zijn ze
aan de orde.
Goed, op nieuwe overcapaciteit zitten wij niet te wachten, maar een vermindering van de werkloosheid met
65.000 is toch niet te versmaden. Misschien valt er inderdaad iets te zeggen
voor dit investeringsbeleid op korte termijn, tenzij zich een nog beter alternatief voordoet. Uit het genoemde
spoorboekje is dit niet af te lezen. Een
vergelijkbare impuls via de overheidsuitgaven bijvoorbeeld, en wel conform hun marginale samenstelling zoveel overheidsinvesteringen, zoveel
materiële uitgaven consumptief, zoveel
overdrachten - heeft slechts 40.000
werklozen minder tot gevolg.
Die vergelijking echter doet weinig
terzake. Men moet geen appels met
peren vergelijken, maar goudreinetten
met bellefleuren. Een program van bedrijfsinvesteringen dient te worden
vergeleken met investeringen door de
overheid, wanneer men althans de gedachtengang volgt die ik heb ontwikkeld. Wij hebben dus ter voorbereiding
van dit debat naar de uitkomsten van
een dergelijk investeringsalternatief
gevraagd en wij toonden ons bovendien geïnteresseerd in het verloop tussen 1976 en 1980.
Het antwoord op beide vragen onder nr. 20 is buitengewoon belangwekkend. In 1980 zou de werkloosheid niet
met 40.000, niet met 65,000, maar met
70.000 verminderd zijn. En de ontwikkeling in de tijd is nog gunstiger: in
1977 een verschil van 10.000, in 1978
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15.000. Voor een beleidsconclusie zal
ik mij niet spiegelen aan de ook door
de werkgevers bekritiseerde eenzijdigheid van de Regering. De investeringsbehoefte en de administratieve capaciteit van de overheid zijn aan grenzen
gebonden. Bovendien wordt in sommige gevallen de rekening later gepresenteerd. Stadsvernieuwing bijvoorbeeld lokt huursubsidies uit. Toch beveel ik het idee van relatief wat meer
overheidsinvesteringen op korte termijn in de aandacht aan. Het doel van
de werkloosheidsbestrijding, juist op
korte termijn, rechtvaardigt het ten
volle. Het is bovendien de vraag of
sommige sectoren, bijvoorbeeld het
wetenschappelijk onderwijs, niet nu al
te veel pijn lijden. Wij verwachten een
serieuze afweging in de bouwnota en
zeggen nu al toe, dat wij liever de
bouwwerkloosheid bestreden zien dan
de b.t.w.-verhoging eventueel nog langer uit te stellen.
Het laatste deel van mijn betoog wil
ik besteden aa enkele ombuigingsvoorstellen, in het bijzonder ter zake
van de sociale voorzieningen. Eigenlijk
vormen die een merkwaardig ratjetoe:
overdrachten via de sociale verzekering en de rijksbegroting, pensioenen,
primaire en secundaire inkomsten van
ambtenaren en tenslotte gezondheidszorg. Dat deze laatste niet in één
hoofdstuk is samengebracht met materiële overheidsbestedingen, duidt op
een onlogische bestuursstructuur. Ik
heb daarover het een en ander gezegd
en ik zal niet in herhaling vervallen.
Evenmin weid ik uit over kinderbijslag
en kinderaftrek.
Wij steunen de plannen van de Rege
ring, al moet natuurlijk telkens wor'den
gewaakt tegen onredelijke cumulatie
met andere voorstellen. De uitgangspunten, namelijk de noodzaak tot kostenbeheersing en de afstemming op
het inkomensbeleid, onderschrijven
wij. Intussen kan men zich afvragen of
deze motieven in hun onderlinge samenhang alleen betrekking hebben op
gezinnen met kinderen. Er zijn nog
twee categorieën die zowel profiteren
van uitkeringen als van aftrekken, namelijk bejaarden en invaliden. Wil de
Regering in haar verdere studie nagaan en via adviesaanvragen doen nagaan of analoge plannen kunnen worden ontwikkeld?
De parallel is niet volkomen, ouderdomspensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden immers belast, in tegenstelling tot kinderbijslagen. Toch lijkt het niet uitgesloten dat een verdere bijdrage aan
het inkomensbeleid kan worden geleverd. Dit kan vooral van belang zijn in
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relatie tot het voorstel, de bruto-WAO
voor alle nieuwe gevallen terug te
brengen tot 75%. Het verwerken van
de aftrek in de uitkering zou verschil
kunnen maken voor het netto effect
naar gelang van het inkomen.
De Regering heeft deze vermindering van de WAO niet al te sterk verdedigd. Zij bepleit integratie met de Wet
werkloosheidsvoorziening en terecht,
maar dat is onvoldoende reden voor
dit niveau. Als het niets meer mag kosten, kan men beide regelingen ook gelijk trekken op 77 of 78%. Neen, de
operatie moest blijkbaar iets opleveren.
Een beter motief voor een verlaging
naar 75% vindt men pas veel later in
de nota. Daar, op blz. 67, wordt voorgerekend dat de netto-WAO in 1968
nog 85% bedroeg tegen 90% nu. De
Regering wil deze systeemfout voor de
toekomst wegwerken. Zij heeft daarvoor het fraaie w o o r d opschonen bedacht; de Vlamingen zouden spreken
van uitkuisen. Ik verschoon hettaalgebruik en vind de bedoeling schoon.
Wel, dan valt er ook iets te zeggen
voor een correctie achteraf. Die consequentie echter met zoveel woorden
trekt de Regering niet. Zij schrikt er
voor terug mensen 5% van hun inkomen af te pakken en ik heb alle begrip
voor die terughoudendheid, zeker
wanneer de reële inkomens slechts
1 '/2% per jaar toenemen. Maar nieuwe
uitkeringen zouden er wel aan moeten
geloven. In het recente verleden hebben een tegenwoordige Staatssecretaris en een tegenwoordige Staatsraad
hardnekkig gevochten o m het onderscheid tussen zogenaamde oude en
nieuwe invaliden uit de wereld te heipen. En nu zou het toch weer opduiken, ditmaal met de nieuwkomers op
de tweede rang. Een week te laat afgekeurd; een levenslange achterstand op
de buurman die net iets eerder onder
de tram kwam. Is dat wel eerlijk?
Wij hebben deze opmerkingen gemaakt als bijdrage tot de nadere gedachtenwisseling, die wij nauwlettend
zullen blijven volgen. Dezelfde gedragslijn volgen wij met betrekking tot
de uitwerking van een kostwinnersbegrip.
De heer Rietkerk (VVD): Ik begrijp dat
u kritiek hebt op bepaalde punten.
Maar heb ik goed verstaan dat u de
voorkeur geeft aan het afschaffen van
de invaliditeitsaftrek en de bejaardenaftrek boven deze maatregelen van
5% enzovoorts?
De heer Dolman (PvdA): Ik heb de dingen gekoppeld, maar ze zijn ook los
van elkaar te zien. Op beide punten
kan iets gedaan worden.

4809

Dolman
De heer Rietkerk (VVD): Wat vindt u
dan uiteindelijk?
De heer Dolman (PvdA): Ik heb alle effecten nog niet berekend. Dat gebeurt
niet in de nota en dat kan ik ook niet in
een week doen. Ik heb echter overwegingen gegeven.
De heer Rietkerk (VVD): U zegt dat u
het kabinet niet verdedigt. Dan verwacht ik van u een standpunt met betrekking tot wat er wel moet gebeuren.
De heer Dolman (PvdA): Ik heb argumenten gegeven en overwegingen gegeven die bij de nadere invulling van
plannen van de Regering meegenomen zouden kunnen worden.
De heer Rietkerk (VVD): Wat vindt u
van deze plannen op dit punt?
De heer Dolman (PvdA): Ik heb kritiek
geleverd en ik vind dat ze, zoals ze
daar liggen, voor bestrijding vatbaar
zijn.
De heer Rietkerk (VVD): U bent het er
niet mee eens?
De heer Dolman (PvdA): Ik ben het er
niet zonder meer mee eens.
De heer Rietkerk (VVD): Dan zullen wij
wel zien.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Vindt
de heer Dolman dat het bedrag dat
daarvoor ook wordt ingevuld vergeten
kan worden? Of meent hij dat - zoals
het CDA het geprobeerd heeft - door
met een aantal constructieve ideeën
binnen dezelfde sector te komen, hij
wel uit de moeilijkheden komt? Ik
meen overigens dat ik opmerkingen
van precies dezelfde aard gemaakt heb
als hij nu maakt.
De heer Dolman (PvdA): Ik heb de indruk dat ik het zelden zo eens ben geweest met mevrouw Van Leeuwen als
vandaag. Wat het bedrag betreft, zullen w i j iets nauwkeuriger de beschouwingen van mevrouw Van Leeuwen lezen dan vanmiddag mogelijk was bij
haar sneltreintempo. Ik moet hieraan
toevoegen dat uiteraard kritiek op
sommige posten in hun omvang ook
enige relatie heeft met de ruimte die
wij zien om iets minder dan f 9 mld. te
bezuinigen.
Ik was bezig met het kostwinnersbegrip. Met grote voldoening hebben wij
genoteerd dat geen onderscheid naar
geslacht zal worden gemaakt. De
emancipatie vordert gestaag. Wel zouden wij, nu of straks, de vraag beantwoord willen zien of het redelijk is van
niet-kostwinners, als zij minder uitkering krijgen, dan wel de volle premie te
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vragen. De verdeling van een minder
snel stijgende belasting- en premiedruk staat niet geheel en al op zichzelf.
De heer Rietkerk (VVD): Vindt u dit ook
wat betreft de opmerking van de Regering, dat het m a x i m u m van de premiegrens in discussie moet komen?
De heer Dolman (PvdA): Oh, maar dat
hebben wij al jaren geleden in discussie gebracht. Ik hoop er in het najaar
bij de algemene politieke en financiële
beschouwingen ook op terug te komen. Het is een punt, dat mij in dit debat iets minder functioneel leek. Maar
dat is vragen naar de bekende weg.
De heer Rietkerk (VVD): Als u zegt dat,
wanneer de niet-kostwinnersuitkering
verminderd wordt, ook de premiebijdrage in beschouwing moet worden
genomen, dan dunkt het mij dat dit
element evenzeer speelt wanneer de
premiegrens als zodanig in discussie
komt.
De heer Dolman (PvdA): De - hoe heet
dat
? - evenredigheidsgedachte en
de solidariteitsgedachte moeten voortdurend tegen elkaar worden afgewogen; zeker, zeker, zeker!
Indien en voor zover matiging van
de druk mogelijk is zonder het volle
bedrag van 9 mld. te vinden - en ik
herhaal het nog maar eens: dat is naar
onze mening mogelijk - moet de Regering ook nog eens goed nadenken over
de rechtspositie van de ambtenaren.
Zij zegt, dat over de desbetreffende
voorstellen op de gebruikelijke wijze in
alle openheid overleg zal plaatsvinden. Ik heb begrepen dat j.l, donderdag al een eerste openhartige gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden,
maar dan in de diplomatieke zin van
het woord. Ik ben er niet verwonderd
over.
De samenvattende tabel op blz. 16
van de nota geeft zeer te denken. Laten
wij eens aannemen dat de doelstellingen voor 1980 geheel overeind zouden
blijven. Dan levert de gezondheidszorg
volgens de opstelling van de Regering,
evenals de bijstand in 1977 een kwart
van het einddoel, de werknemersvoorzieningen een vijfde evenals de kinderbijslag en kinderaftrek, de opschoning
een derde. De ambtenaren daarentegen mogen onmiddellijk twee derden
van de uiteindelijke tol betalen. Dat
kan niet de bedoeling zijn, waar de Regering een paar regels eerder verzekert dat met name voor ambtenaren
compenserende maatregelen of fasering wenselijk zijn.
In het bijzonder zouden de maatregelen met betrekking tot ziektekosten
worden ingevoerd over een periode
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van vijfjaar. Is dat voornemen al in de
tabel verwerkt? Op blz. 59 lezen wij dat
fiscalisering van de interimregeling in
1980 f 350 min. zou opleveren. Dat is
bij een fasering over vijf jaar in 1977
dus 70 min., een verschil van 280 min.
In de samenvattende tabel echter lopen
1977 en 1980 nauwelijks 200 min. uiteen. Daar valt nog wel iets aan u i t t e
leggen.
Niet alleen de fasering, ook de methodiek stemt ons een beetje wrevelig.
Bij de invoering van een algemene
volksverzekering ziektekosten is een
bijzondere positie van de ambtenaren
natuurlijk niet houdbaar. Maar terwijl
de Regering nu over die algemene verzekering zwijgt, mogen de ambtenaren
alvast inleveren, omdat het blijkbaar
goed uitkomt. Naar onze mening dient
voor hen hetzelfde te gelden als voor
de niet werkenden: beperking van ongerechtvaardigde voordelen maar
geen onevenredige offers.
In dit verband moet ik nog aan Wiegel geven wat des Wiegels is. Het contraplan van zijn fractie heeft ons in het
algemeen niet verrast. Hogere huren
voor de laagste inkomens, stadsvernieuwing tegenwerken, uitverkoop
van woningwetwoningen, uitkleding
van het beschut eigen woningbezit.
Puinruimen en opbouwen heet dat.
Het puin van volkswoningen wordt geruimd en de villa's opgebouwd. Ik behoor niet tot degenen die een nooit
eindigend behagen scheppen in de
klassenstrijd, maar als ik dit lees, krijg
ik er zin in. En die zin neemt toe, wanneer men ziet, dat de VVD de ontwikkelingssamenwerking met driekwart miljoen wil korten.
De heer Drees (DS'70): Driekwart miljard.
De heer Dolman (PvdA): Inderdaad;
het is nog duizend keer erger!
Of je in Afrika woont of in de Af rikaanderbuurt, de VVD zal je weten te
vinden!
Nu gaan afkeer en verbazing niet altijd samen. Dit soort geluiden hoort
men met de regelmaat van de klok.
Nieuw daarentegen is de surprise van
de oppositie voor de ambtenaren - en
daarom spreek ik er nu o v e r - : 1,75
min. eraf, 3% van hun loon.
De heer Drees (DS'70): 1,75 miljard!
De heer Dolman (PvdA): 'Miljard' zei
deoud-ambtenaar.
Minister-President Den Uyl: Het is duizend keer erger!
De heer Dolman (PvdA): De reële inkomens van anderen mogen met 1,5%
per jaar toenemen en die van de
ambtenaren met ten hoogste de helft.
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Dat weten wij dan weer. Ik denk dat de
heer Toxopeus zich in zijn politieke
graf heeft omgedraaid. Het is de onrust van het graf die ik de VVD toewens.
De heer Van Aardenne (VVD): Ik meen
niet dat de heer Toxopeus in een politiek graf ligt. Hij is commissaris der Koningin: een sóórt politieke functie. Ik
laat de opmerking voor rekening van
de heer Dolman.
Ik zou de heer Dolman willen vragen, of hij een zuivere vergelijking wil
maken. Ook de ambtenaren krijgen
1,5%, via de trend. Zij krijgen het vier
jaar lang. Drie procent is een schatting,
maar als er inderdaad 1,5 min. mensen
zijn die hieronder vallen, dan is het
misschien zelfs minder. Echter, 13/4
miljard correspondeert naar schatting
van ons met 3%, waarbij ik opmerk,
dat het kabinet ongeveer 1,2 min., precies op dezelfde manier, van de
ambtenaren wil korten. Daarbij kondigt het een aantal zaken aan - hierop
zou ik de aandacht willen vestigen die veel meer van de ambtenaren zouden kunnen vragen en die hen veel
meer zouden kunnen kosten, terwijl
men bij ons weet, waaraan men toe is.
Dit is het verschil.
De heer Dolman (PvdA): De Regering
heeft aangekondigd: 600 min. Daar
houd ik de Regering aan. Ik vind het
veel, maar ik houd haar aan haar cijfers.
De heer Van Aardenne (VVD): En de
590 min.
De heer Dolman (PvdA): Welke 590
min.?
De heer Van Aardenne (VVD): De 590
min. die er dit jaar eerst op stond, ook
door aanpassing trendbeleid....
De heer Dolman (PvdA): Oh! Dat is begrepen in het bedrag van 13M mld.
De heer Van Aardenne (VVD): Ja. Zij
zitten erin.
De heer Dolman (PvdA): Dan misleidt
u de boel, mijnheer Van Aardenne!
De heer Van Aardenne (VVD): Dat
doen wij beslist niet. De Regering
heeft het bedrag er ook in zitten.
De heer Dolman (PvdA): Neen, want zij
waren begrepen in de bezuiniging die
noodzakelijk was om de vooruitberekening te halen. Als u dit begrijpt in uw
13/4 mld., dan bezuinigt u niet voor een
bedrag van - wat was het ook weer? 18 mld. of 20 mld.
De heer Van Aardenne (VVD): 1750
min.
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De heer Dolman (PvdA): Ik bedoel in
totaal. Is het 20 mld.?
De heer Van Aardenne (VVD): Bij de
Regering komen zij ook in de 8,8 terug,
want zij zijn naar 1977 uitgeschoven en
er zal dekking voor moeten worden gevonden.
De heer Dolman (PvdA): Dat is niet
waar. Ik zie dat de Minister van Financiën met zijn hoofd schudt. Misschien
komt hij hierop terug. Dan hoort u het
uit de mond van een ander!
De heer Van Aardenne (VVD): Dan bezuinigt de Regering méér. Zó mag u
het ook zeggen.
De heer Dolman (PvdA): Neen. Het
ging om een interne compensatie.
Volg je de heer Peijnenburg, dan zou je
kunnen zeggen, dat de Regering in
1976 3 miljard bezuinigt. Op deze manier kan men....
Ik zeg niet, dat u dit hebt gezegd,
mijnheer Peijnenburg, maar zou men
dit op deze wijze oppakken, dan kan
men zich zelf rijk rekenen. Het gebeurt
echter allemaal binnen de structurele
begrotingsruimte. Men mag het niet
als een extra bezuiniging presenteren.
Misschien komt de Ministervan Financiën morgen hierop terug.
Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mij,
dat ik zoveel interrupties heb uitgelokt.
Ik zou mij nu nog even tot de Regering willen wenden - na mij tot de oppositie te hebben gewend - en tot de
regeringspartijen. Het kabinet heeft
zich ongetwijfeld een ogenblik opgelucht gevoeld toen de eieren waren gelegd, maar nu komt het taaie ongerief
van het uitbroeden. De Regering zelf,
adviescolleges, maatschappelijke organisaties, het parlement en de kiezers
zullen nog menige pijnlijke heroverweging moeten doormaken. Doorzettingsvermogen en zorgvuldigheid zijn
daartoe vereist. De keuze tussen werkgelegenheid, collectieve voorzieningen en persoonlijke bestedingen
wordt niet alleen deze week gemaakt.
Zij blijft ons allen bezighouden, want
autoriteitsgeloof bestaat niet meer en
het land van melk en honing betreden
wij de komende veertig jaar nog niet.
Mijn fractie is ervan overtuigd, dat het
Nederlandse volk genoeg inzicht en
verantwoordelijkheidsgevoel heeft om
aan het afwegingsproces te blijven
deelnemen. Als w i j iets mogen noemen: de investeringen in het openbare
vervoer zouden meer, defensie minder
ruimte kunnen krijgen.
Zolang de redelijkheid van hervormingsplannen kan worden aangetoond, zolang zal men ook de conseauenties voor zijn rekening willen nemen. Dit geldt voor de primaire inko-
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mens, voor belastingen en premies,
het geldt ook voor de verdeling van
het centrale doel: volledige werkgelegenheid. Het is buitengewoon verheugend dat in het arbeidsvoorwaardenoverleg de verkorting van de arbeidsduur wordt toegespitst op kwetsbare
groepen: vervroegd pensioen, educatief verlof, deeltijdarbeid, enzovoort.
Die zaak leeft in de maatschappij. Ook
het Presidium van deze Kamer, mijnheer de Voorzitter, kan er wat aan
doen.
De Regering heeft de afgelopen
week bij monde van Minister Boersma
haar goede bedoelingen getoond. Op
de partijraadsvergadering van mijn
partij, jl. zaterdag in zijn woonplaats
Zeist, is hem daarvoor een zoen van de
juffrouw aangeboden. Die zoen geef ik
bij dezen door.
Minister Boersma: Ik had 'm liever van
de juffrouw!
De heer Dolman (PvdA): Het was een
heel aardige juffrouw.
Het kabinet heeft zijn werk gesteld
onder het teken van het delen van inkomen, kennis en macht. Men kan er
het delen van arbeid aan toevoegen.
Maar niets lukt zonder het delen van
verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor en in het onderwijs, de
gezondheidszorg, voor en in de industrie, voor de volkshuisvesting, voor de
economisch zwakkeren.
Die verantwoordelijkheid komt toe
aan de miljoenen werknemers onder
ons, aan de honderdduizenden kleine
en grote ondernemers, de velen ook
die niet of niet meer in staat zijn om
hard te werken en veel te ondernemen. De werkkracht, de ondernemingslust en het verantwoordelijkheidsbesef van het kabinet zijn hun allen tot steun en maken aanspraak op
onze steun.
De steun vooral van de regeringspartijen. Ik ben zo vrij te herhalen wat
ik op 8 oktober vorig jaar op deze
plaats heb gezegd. Ik citeerde de
Troonrede: 'nu komt het aan op de
verwezenlijking van meer gelijkwaardigheid en zichtbare solidariteit van de
sterken met de zwakken', en besloot,
met een verwijzing naar het oude plan
van de arbeid: 'het is goed dit vast te
stellen zowel tegenover de moderne
arbeidersbeweging als tegenover haar
bondgenoten'. Het is onze wens D'66,
de PPR, ARP en KVP te beschouwen en
te ervaren als bondgenoten. Het verloop van het debat tot dusverre geeft
mij reden te geloven in politiek perspectief.
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De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Na de zonnige en zoenige
vorige spreker blijft voor mij de taak
over als zuinige spreker. Toen het kabinet in 1973 begon, bedroegen de begrote overheidsuitgaven 28% van het
nationale inkomen. Dat is daarna wel
steil toegenomen. Die steile toename
van de overheidsuitgaven van de laatste jaren kan door de belastingen,
door de aardgasbaten en zelfs door de
particuliere besparingen niet worden
bijgehouden. Daarom hebben wij een
toename van de begrotingstekorten
gekregen, die een eigen haard van inflatie meebrengt.
Nu moet je niet huilen over gemorste melk, maar vragen hoe de ontstane
moeilijkheden kunnen worden opgeheven. Daarom was onze fractie zeer
teleurgesteld toen wij zagen, dat de
1%-nota die mede vanwege de moeilijketijd die in 1980 aanbreekt als een
bezuinigingsnota was aangekondigd,
dit in werkelijkheid niet is. Want aan de
ene kant staat er dat er circa 3 mld. op
de rijksuitgaven en bijna 6 mld. op de
sociale voorzieningen zal worden beperkt, maar aan de andere kant dat in
dezelfde periode, tot 1980, wordt voorzien in een jaarlijkse bijdrage van 11M
mld. in de loonkosten-sfeer en van 3'/2
mld. in de investeringssfeer. Tot 1980
wordt dit een bedrag van bijna 19 mld.
dat slechts ten dele wordt terugverdiend.
Dit voldoet misschien in een bepaald opzicht wel aan de wens o m de
rendementen van de ondernemingen
weer mogelijk te maken en om daardoor arbeidsplaatsen te behouden en
te vermeerderen, maar gezien tegen
de achtergrond van het reeds bestaande uitgavenpeil maakt de financiële
basis geen deugdelijke indruk. De Regering weet dit ook heel goed. In de
structuurnota wordt meegedeeld, dat
er nu een structureel financieringstekort ontstaat, dat ook internationaal
gezien van exceptioneel hoge omvang
is. Als ik het nareken, kom ik op een totaal te financieren tekort van 78 miljard
guldens van kwaliteit-1976, die voor
1980 moeten worden gefinancierd.
Ook als de Regering erin zou slagen
dit bedrag geheel door leningen te verkrijgen, zou dit, gezien de huidige
geest des tijds, verkeerd zijn. Dan
wordt de staat praktisch de enige
schuldenaar, met een rentelast van 8V2
mld., zoals de structuurnota voorziet.
Bestaat dan niet het gevaar, dat bepaalde pressiegroepen ter wille van
ogenblikkelijke verbetering van eigen
inkomenspositie de leuze 'eigendom is
diefstal' aanheffen en met succes aan-
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dringen op staking van de rentebetaling? Bij een grotere spreiding van de
schuldenaren onder particuliere instellingen lijkt de kans daarop echter niet
aanwezig.
Bovendien is het duidelijk dat een
groot deel van de 78 mld. monetair zal
worden gefinancierd. Als de overheid
op deze manier tekorten aanvult, kan
ik dit echter niet anders zien dan als
geldvervalsing. Het is namaak van
bankbiljetten, niet met het oogmerk
om te voorzien in de behoeften van het
betalingsverkeer, maar om een kabinet, dat het geld al heeft uitgegeven,
nog meer te laten uitgeven. Er kan ook
niet gewezen worden op oorlog of natuurrampen, die als verzachtende omstandigheden kunnen gelden bij de beoordeling van zo'n beleid.
In antwoord 17 schrijft de Regering,
dat de vooruitzichten voor de werkgelegenheid echter zo ongunstig zijn, dat
zij de voorgestelde vergroting van het
begrotingstekort niettemin gerechtvaardigd acht. Dit zouden dan de verzachtende omstandigheden moeten
zijn, waardoor de Kamer deze nieuwe
en grootscheepse operatie 'salami' tegen de gulden als een overtreding
door de vingers kan zien. Die verzachtende omstandigheden zie ik echter
niet, aangezien de werkloosheid bij de
andere landen in de muntslang eerder
ernstiger is dan geringer: 5,6% in België, 12,6% in Denemarken, 5,2% in de
Bondsrepubliek en bij ons relatief laag
met 4,5%
Minister Duisenberg: Dan is het beleid
dus toch zo gek nog niet.
De heer Verbrugh (GPV): Daarom
vraag ik ook waarom, terwijl bij ons de
werkloosheid dus minder is dan in die
landen, de Regering schrijft dat wij in
een bijzonder moeilijke structurele situatie verkeren die maakt dat wij met
inflatoire risico's grotere tekorten mogen maken in een tijd waarin landen
met meer werkloosheid de tekorten
juist willen verkleinen. Daarop zou ik
nog graag een toelichting horen.
De overheid zou het de ondernemingen mogelijk moeten maken de negentien miljard die ze nu vrij geeft, of
die zij nu ter beschikking wil stellen,
volledig zelf te verdienen. De overheid
zou haar uitgavenpeil zo moeten beperken dat de uitkomsten van de studie-Hofstra voor haar geen financieringsproblemen meebrengen. Het
schouwspel dat wij echter zien, is dat
overheid, werknemers en werkgevers
elk aan het nationale inkomen trekken
om er zelf zoveel mogelijk van binnen
te halen. Ter wille van de lieve vrede
worden er geen echte beslissingen ge-
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nomen, doch wordt de bankbiljettenpers op volle toeren afgesteld, om ieder maar voor het ogenblik tevreden te
stellen. De werkgevers mogen één pas
van 19 mld. vóóruitmaken, de overheid maakt alleen maar een kleinere
pas vooruit - 1 % in plaats van 1,75% en de werknemers maken straks ook
een pas vooruit, 1 '/2%. En omdat het
reële nationale produkt dat allemaal
niet kan opleveren, wordt er door de
Nederlandsche Bank meer betaalmiddel geproduceerd. Als ik het niet goed
zie, dan hoor ik dat wel.
Dit tekent het morele verval in onze
samenleving, leder weigert een stap
terug te doen, ook al weten de leiders
nog zo goed dat het zal moeten. Het
maakte op mij een bittere indruk dat
de regeringsvoorstellen voor loonmatiging vanaf boven f 20.000. zijn verworpen en dat de matiging pas mag
ingaan bij f 25.000 of hoger en dat
daar dan bovendien nog een soort van
chantage aan wordt verbonden, dat
een deel van de bonden en van deze
Kamer dit alleen zal accepteren als het
in één verzegeld pakket gaat met de
VAD, een gewijzigde ondernemingsraad, beheersing van de investeringen
en de grondpolitiek.
Nu begrijp ik wel, dat sommige
loontrekkenden particuliere financiële
verplichtingen hebben aangegaan,
waardoor zij als het ware op toekomstige loonstijgingen hebben gerekend
en in de knel komen als die niet doorgaan. Nu moet je nooit te veel rekenen
op de toekomst. Maar goed, wij staan
voor het feit dat sommigen daar wel
op hebben gerekend, en daarom heeft
onze fractie gevraagd te onderzoeken
of er geen bezuiniging mogelijk is dooi
de jaarlijkse opwaartse loonaanpassingen om te zetten in jaarlijkse verhogingen op grond van leeftijd. Dat betekent dat in 1977 bijvoorbeeld alleen de
werknemers die in dat jaar 24 jaar of
ouder zijn, een loonsverhoging krijgen, terwijl de 23-jarigen die bijvoorbeeld net uit het jeugdloon komen, in
1977 op het reële niveau van 1976 w o r
den opgevangen. In 1978 zouden de
dan 23-jarigen eveneens op het reële
niveau van 1976 komen, de dan 24-jarigen op het reële niveau van 24-jarigen en ouder in 1977, en de dan 25-jarigen en ouder krijgen daarboven weei
een nieuwe verhoging. We hebben
een ontzettend mager antwoord gekregen. Heeft de beantwoorder van
vraag 21 onder verantwoordelijkheid
van de ministers de vraagsteller niet
met een kluit in het riet willen sturen?
In het antwoord staat dat de bezuiniging die dit systeem zou meebrengen,
pas na uitvoerige studie kan worden
bepaald.
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Nu kan ik die uitvoerige studie ook
wel in mijn spreektijd uitvoeren. Ik
neem aan dat op grond van een bevolkingsstatistiek elke jaarklasse van 23-,
respectievelijk 24- of 25- en 26-jarigen
van de beroepsbevolking ongeveer
3 , 1 % uitmaakt. Bij een jaarlijkse loonstijging van 11/2% reëel en een totaal
jaarloonbedrag zonder de ambtenareninkomens van 105 mld., levert dit een
besparing van 1 mld. in 1980 op, waarbij toch ieder van de huidige werknemers erop vooruitgaat. In het jaar 1981komt daar dan nog eens een half mld.
bij, in 1982 nog eens ruim een half
mld., in 1983 bijna 3M mld., enz. Je zou
haast zeggen: dat is een soort van aanvulling bij de reserve die er moet zijn
als er na 1980 een gat in de betalingsbalans gaat vallen.
Nu w i l ik best aannemen dat mijn
getallen correctie behoeven - omdat ik
de ambtenaren niet meetelde heb ik de
kostenvermindering zeker 30% te klein
geschat. Maar waarom konden de Kamerleden in antwoord 21 niet een vingerwijzing krijgen voor de berekening?
Ik moet denken aan wat de heer G.
Nooteboom eergisteren voor de AVRO
zei, namelijk dat een ambtenaar aan
een kamerlid niet meer mag antwoorden dan de Minister goed vindt.
Als men ermee rekent dat het loon
niet alleen afhangt van het opgeleverde nut van het werk - en dat zal de Minister met mij eens zijn - maar ook van
de behoeften van de werker, is het logisch dat ouderen wat meer ontvangen. Een 50-jarige wiens kinderen
gaan trouwen heeft meer behoeften
dan een 30-jarige. Boven 50 jaar zijn
waarschijnlijk geen verhogingen alleen op grond van leeftijd meer nodig.
Die vraag wordt echter pas actueel in
bijvoorbeeld het jaar 2004, dus misschien onder het 8e kabinet-Den Uyl.
Maar het lijkt voor iedere jonge werknemer aantrekkelijk dat hij zekerheid
heeft omtrent meer inkomensverhoging naarmate hij dichter bij de middelbare leeftijd komt. Ik hoop niet, dat
de Minister dit weer w i l wegwuiven.
Hij wees er namelijk niet iets beters
voor in de plaats aan. Het probleem
van de noodzakelijke matiging wordt
anders weer voor een groter deel weggeschoven naar de bankbiljetten pers.
Dan een vraag over de kindertoeslag. Ik geloof dat het op een misverstand berust te zeggen dat die kan
functioneren bijeen inkomenspolitiek,
door namelijk de kindertoeslag voor
de hogere inkomens over te hevelen
naar de lagere inkomens. Wij hebben
er niets tegen om volgens bepaalde
maatstaven de verschillen tussen ba-
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sisbedragen van inkomens te verkleinen, maar wel o m inkomensverschillen te verkleinen via de kindertoeslag.
Want de kinderbijslag of -toeslag heeft
tot doel een horizontale omslag teweeg te brengen tussen mensen met
gelijk inkomen maar met verschillend
aantal kinderen, waardoor een werkgever niet verleid wordt alleen mensen met een klein gezin in dienst te nemen. Maakt men van de kinderbijslag
echter een middel o m verticale verschuivingen teweeg te brengen tussen
mensen met verschillend basisbedrag
van hun inkomen, dan wordt de opzet
van de kinderbijslag miskend. De heer
Drees heeft precies op tijd in de ESB
erop gewezen dat degenen die zo met
de kindertoeslag willen manipuleren,
het kind net als een soort automobiel
beschouwen en niet als een mens met
eigen rechten. Moeten w e nu, na alle
pleidooien voor de rechten van het ongeboren kind, ook nog pleiten voor de
rechten van het geboren kind?
Er zijn enkele posten, waarop niet
gematigd mag en kan worden. Ik w i l
als illustratie daarvoor eens een parallel trekken meteen stelletje dat w i l
trouwen en een zelfstandig huishouden wil opzetten. Dan zullen zij eerst
de kosten overrekenen. Maar voordat
zij de verschillende vrije posten gaan
verdelen, schrijven zij eerst een bedrag op dat zij zullen besteden aan de
wettelijk of moreel verplichte bijdragen. Pas als dat eraf is, gaan zij verder
rekenen. Zal nu op overeenkomstige
manier de Minister van Financiën niet
eerst het strikt nodige moeten aftrekken voor defensie, en pas daarna verder moeten rekenen?Want als wij door
militaire zwakte onze vrijheid verliezen, wel, wat moeten we dan nog praten over lonen en investeringen? Dan
doet het er niet zoveel meer toe.
Ten slotte nog iets over de invloed
van de inflatie en de loonkostenhoogte
op de wisselkoers van de gulden. In
antwoord 48 staat, dat de Regering ondanks financieringstekorten geen valutadumping of devalutatie volgens
vooroorlogse stijl wil. Ik las dit wel,
maar op grond van andere aanwijzingen lijkt het toch nog niet zo erg geloofwaardig. Want de Regering geeft
zelf toe, dat zij nu bewust naar tekorten
toewerkt, die exorbitant hoog zijn, en
precies tegen de draad ingaan van het
buitenland, waar de tekorten verkleind
worden. Verder wordt in menige kring
geklaagd, dat wij duur produceren, en
dat de gulden te hoog ligt, ook al drukt
de gulden onderaan tegen de buik van
de slang. De lonen die de hoge produktiekosten veroorzaken, kunnen vrijwel niet gematigd worden. Wat is dan
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leuker dan een overval op de buitenlandse guldenstegoeden door devaluatie? Nadat alle binnenlandse reserves
te gelde zijn gemaakt, kunnen wij dan
ook nog het vertrouwen verkopen, dat
de gulden in het buitenland geniet.
De Regering wil kapitaalexport
niet revalueren, maar eventueel het
wisselkoersinstrument toepassen. Wat
kan dat anders betekenen dan dat devaluatie als een reële mogelijkheid gezien wordt, namelijk als de Regering de
uitgaven en kosten niet voldoende wil
aanpakken? De president van de Nederlandsche Bank verklaarde dat hij
aan een devaluatie van de gulden ten
opzichte van de meeste andere munten niet wil denken. Nee, ik neem aan
dat het niet in de bedoeling van de Regering ligt o m tegenover de lire of de
Braziliaanse cruzeiro of het Britse
pond te devalueren en deze munten in
koersval te overtreffen. Maar, verklaarde de president van de Nederlandsche
Bank, de gulden mag gerust wat aan
de lage kant blijven in zijn waarde
tegenover de Duitse mark, de Belgisch-Luxemburgse frank en de kronen van Denemarken, Zweden en
Noorwegen. Dat zijn de munten van de
slang-partners. En of dit nog niet genoeg was, verklaarde dr. Oort, de
theaurier-generaal, dat de muntslang
gevaarlijk is voor Europa en dat w i j beter wisselkoerszones met wijde grenzen kunnen hebben.
Zo wordt reeds bij voorbaat een devaluatie-aftocht uit de slang goedgepraat. Niet wordt gesproken over de
nieuwe opwaartse druk op de prijzen,
die het gevolg is van devaluatie en
over de sociale onrechtvaardigheid,
die daaruit ontstaat. Dat goedgelovigen in het buitenland, die Nederlandse
guldensvorderingen bezitten, een
gedeeltelijke onteigening zullen moeten ondergaan, komt zo in zicht. Veel
liefs uit Den Haag voor Tindemans, die
in zijn rapport zo mooi over de muntslang kan vertellen.
Ook om deze sombere schaduwen
van muntdepreciatie ver weg te jagen,
is het nodig dat de Regering voldoende maatregelen neemt om aan de binnenlandse inflatie het hoofd te bieden.
Daarom heb ik de eer, u een motie aan
te bieden, mijnheer de Voorzitter.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Verbrugh, Drees en Van Dis wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
kennis genomen hebbend van de Nota
over het te voeren beleid ter zake van
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Voorzitter
de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
overwegend, dat devaluatie van de
munt soms onvermijdelijk is, hetzij als
gevolg van structurele spanningen die
het geldwezen in het buitenland betreffen, hetzij als gevolg van zich plotseling voordoende storingen in d e f i nanciële en economische toestand;
tevens overwegend, dat devaluatie
van de munt echter in andere gevallen
het eindresultaat kan zijn van een vermijdbaar binnenlands inflatieproces;
van oordeel, dat devaluaties van deze
laatste soort het internationale financiële vertrouwen geen goede dienst
bewijzen en het binnenlandse prijsniveau omhoog stuwen, waardoor de
sociale onrechtvaardigheid in de hand
wordt gewerkt;
spreekt uit, dat de Regering voldoende
maatregelen moet nemen om aan de
binnenlandse inflatie het hoofd te bieden, mede om daardoor te vermijden,
dat in plaats daarvan tot devaluatie
van de munt wordt overgegaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Deheer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ons land schijnt de laatste
jaren op het gebied van het nakomen
van internationale afspraken en internationaal fatsoen in het algemeen
minder goed aangeschreven te zijn
dan vroeger. De tolerantie tegenover
hasj, het abortustoerisme en het gemorrel aan de NAVO-afspraken dragen daartoe bij. Ter gelegenheid van
deze tekorten nota komt helaas ook in
zicht, dat ons land voortaan ook op
monetair gebied als minder betrouwbaarzal staan aangeschreven.
Als ik de bewindslieden ten slotte
mag herinneren aan hun kennisvan
onze christelijke beschavingsgeschiedenis, dan past voor hun beleid de benaming die eens de stervende schoondochter van de joodse priester Eli aan
haar pas geboren zoon gaf: Ikabod, de
eer is weg.

D

reikt, ook al is het waar dat er nog veel
moet worden gestudeerd? Een feit is
dat een behoorlijke behandeling niet
mogelijk is. Dat vinden wij een daad
van onbehoorlijk beleid en ook niet
van wijs beleid getuigen. De voorbereiding is daardoor danig in de knel
gekomen. Het betekent in ieder geval
dat onze fractie alle mogelijke voorbehouden moet maken omtrent haar
oordeel over het ombuigingsbeleid en
de samenhang met de andere aan de
orde gestelde zaken.
Wat ons bij het lezen van de stukken
opvalt is, dat de onderbouwing van
het beleid in zijn geheel onvoldoende
is. Waar zijn de gedegen analyses en
rapporten waarop het steunt? Wij hebben een haast onvoorziene stroom
gegevens weliswaar ontvangen, maar
waar is er verband met het feit dat al
sinds vele jaren hetfinancieel-economisch beleid structurele feilen vertoont, waardoor te gelegener tijd de
zaak zou vastlopen? Als de Minister
van Financiën dan zegt dat plotselinge
ontwikkelingen - oliecrisis, stagnatie
bouw, neergang conjunctuur enzovoort - de oorzaken zijn die op termijn
in de economie doorwerken, dan lijkt
dat niet helemaal juist. Wel hebben zij
natuurlijk een versnellend effect gehad. Wij hebben er sinds jaar en dag
op gehamerd, dat er een einde moet
komen aan het potverteren, dat wil
zeggen aan de schier onuitputtelijke
eisen van de collectieve sector en van
de vakbonden, die uitstegen boven de
stijging van de arbeidsproduktiviteit.
Die zijn de oorzaken van de grote inflatie en de werkloosheid, waarmee wij
nu worden geconfronteerd. Onze grief
tegen dit kabinet is dat het aan deze
ontwikkeling een sterke versnelling
heeft gegeven. Dat betekent dat de periode van dit kabinet naar onze mening
een verloren periode is in de strijd tegen inflatie en werkloosheid. Als deze
structurele fout wordt erkend, dan kan
nationaal gezien de bestrijding met
goed gevolg worden aangepakt. In dit
verband vind ik dat het heel zinvol is
om de verschillende ombuigingsvoorstellen met elkaar te vergelijken. Wil
het kabinet dat alsnog laten opstellen,
zoals dat in de schriftelijke vragen is
gevraagd, doch waarop geen volledig
antwoord is gegeven?

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil mijn opmerkingen
beginnen met te stellen dat in de verschillende aan de Kamer overgelegde
nota's en wetsontwerpen in feite een
beleidsvisie wordt gegeven voor de
komende jaren. Is het in verband daarmee een verantwoorde zaak, dat deze
stukken ons op de valreep hebben be-

Onze fractie wil vervolgens bezwaar
maken tegen de in de Nota met de lange naam op vele plaatsen beklemtoonde samenhang tussen de ombuiging
en de voorstellen tot maatschappelijke
hervormingen. Is dat nu reëel en redelijk? In dat kader ook de vraag, wie de
zwakken zijn. Wie moeten de offers
brengen? Is het bijvoorbeeld juist ge-
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zegd dat de werknemers een offer
brengen, als zij in hun eigen belang en
in dat van hun medegenoten hun eisen moeten matigen? Kunnen zij daaraan het recht ontlenen, nog verdergaande hervormingen dan worden
voorgesteld te vragen? Tegen deze samenbundeling van niets of slechts betrekkelijk weinig met elkaar verband
houdende zaken maken wij bezwaar.
De belangrijkste zaken zijn toch de bestrijding van de inflatie en van de
werkloosheid. Is het kabinet niet te ver
doorgeschoten in de uitzetting van de
collectieve sector? Dit ondanks de vele
waarschuwingen vanuit de Kamer en
heus niet alleen vanuit de oppositie. Ik
denk met name aan de aanvaarde motie-Schouten, waarover de heer Peijnenburg ook al heeft gesproken.
Deze motie heeft het kabinet in feite
toch naast zich neergelegd. Het gevolg
van dit 'het kan niet op'-beleid is dat
op veel te snelle, te abrupte en daarom
ook ondoordachte manier moet worden afgeremd. Wij vragen ons zelfs af,
of de voorgestelde ombuigingen wel
ver genoeg gaan en of daarom verdergaande afremmingen niet noodzakelijk zullen blijken. Ik wijs hierop omdat
de gegeven globale opzet alleen dan
het gewenste resultaat heeft als alles
precies verloopt volgens de gegeven
recepten. Is dat wel een redelijke basis? De nuchterheid gebiedt toch de
volgende vraagstellingen op te werpen. Formeel is die 1 %-operatie wel
rond, maar is daarin bij voorbeeld verdisconteerd dat er ook tegenvallers
zullen zijn en, zo ja, tot welke bedragen? In 99,9% van de gevallen blijken
die tegenvallers er wel te zijn! De voorjaarsnota 1976 wijst zelfs ongeveer 2
mld. aan en via de doorwerking in de
meerjarenramingen is tevens de ruimte in de jaren 1977 tot en met 1980 verdwenen doordecompensatieronde
van de reserve voor prijsstijgingen. Is
voorts rekening gehouden met het feit
dat dan ook voor alle beleidsplannen
in het parlement een meerderheid te
vinden zal zijn? Met andere woorden,
zijn die plannen wel voldoende maatschappelijk aanvaardbaar gemaakt?
De nota spreekt van 'brede lagen van
de bevolking die achter de plannen
moeten staan'. Wat verstaat het kabinet onder 'die brede lagen'. In de
schriftelijke antwoorden is geen antwoord op een dergelijke vraag gegeven. Is ten slotte het nieuwe regime inzake de stimulering en sturing van de
investeringen wel voldoende doordacht? Als dat 'uitlokkingsbeleid' niet
slaagt, wat dan? Komen er dan weilicht wisselkoersoperaties zoals zoveel
zwakke valutalanden moeten plegen?
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Van Dis
Op vele punten verwijzen de stukken
naar nog te verrichten studies. Wijst dat
niet op een soort vooruitschuiven van
de problemen? Hoe kan op die manier
het jaar 1977 - ook in de visie van het
kabinet een cruciaal jaar op weg naar
een meer gezond financieel economisch bestel - daadwerkelijk een start
kunnen zijn? Of moet ik uit een en ander de conclusie trekken dat het kabinet uit noodzaak de 1 %-operatie wel
moet lanceren, doch die pil w i l vergulden met maatschappelijke hervormingen? Die financiële pijn is toch grotendeels het gevolg van het beleid van dit
kabinet en zijn gedogers. Onze fractie
vindt het dan ook onwezenlijk en ook
onbehoorlijk als de ombuiging - het zij
nogmaals gezegd - wordt gekoppeld
aan de hervormingen.
Uit dat standpunt mag men overigens niet afleiden dat onze fractie
zich tegen elke hervorming zal verzetten. Er is in onze door de zonde verziekte maatschappij zo ontzaglijk veel
dat o m verandering roept. De vraag is
echter, langs welke weg wil men dat
doen? Als wij allen tot de erkenning
zouden komen - dat is genade! - dat
op de bodem aller vragen en ongerechtigheden, der wereld zondeschuld
ligt, dan zal dat een begin kunnen zijn
van herstel en wederkeer tot God onze
Schepper. Ook wij wensen de zwakken
in de samenleving de nodige bescherming te geven en ook wij vinden dat
hulp aan ontwikkelingslanden moet
doorgaan, maar in en bij dat alles wil
onze fractie met name de aandacht
vragen voor de Bijbelse normen van
recht en gerechtigheid die leidraad
moeten zijn. Zo is het onze diepste
overtuiging dat de invloed van de prediking van het Evangelie van vrije genade voor verloren zondaren in en
door Christus alleen en dat de wederkeer tot en de betrachting van Gods
geboden en inzettingen hèt geneesmiddel is om landen en volken tot
ontwikkeling en ontplooiing te brengen. De koppeling van geestelijke en
stoffelijke hulp is naar onze mening
het meest geschikte middel om het proces van binnen uit, vanuit het hart te
laten beginnen en is ook het meest
geëigend om revolutionaire bevrijdingsbewegingen tegen te gaan.
Diezelfde invloed zal ook de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers zodanig kunnen bevruchten dat
er geen sprake meer behoeft te zijn
van al of niet vermeende tegenstellingen, van grepen naar de macht of het
krampachtig vasthouden aan bestaande posities. Het is duidelijk dat alles
moet worden gedaan om ook de werk-
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nemer zijn 'mens-zijn', ook in de werksituatie te laten beleven. Kan de vergroting van diens verantwoordelijkheid alleen naar geschieden door de
overdracht van zeggenschap en beslissingsrecht? Als ik dit hoor en ook
toepas op de VAD-regeling, met het
fondsbeheer door de vakbeweging,
krijg ik de indruk dat het niet gaat o m
spreiding van macht maar om wijziging van macht. Zo gebeurde het ook
in de regententijd. Van tijd tot tijd werden de kussens verzet! Wij hebben ons
oprecht afgevraagd of langs die weg
niet anti-christelijke tendensen op de
achtergrond meespelen. Bovendien
wordt alleen de structuur veranderd,
zo het al gebeurt. De mens die erin
moet werken en leven blijft dezelfde
zondige mens. Geeft de hervorming
dan wel een bevredigende oplossing,
of alleen maar een verschuiving van
de problemen? Wij vinden dat wederkeer tot God en Zijn Woord een eerste
vereiste is. Dan zullen gewenste en nodige hervormingen ook kunnen opkomen vanuit de fundamentele ordeningen die de Bijbel stelt voor enkeling en
samenleving.
Het valt op dat aan werkelijke inflatiebestrijding betrekkelijk weinig aandacht wordt gegeven. Daarvan getuigt
ook de enorme monetaire financiering
die tot de jaren 1980 zijn invloed zal
hebben op de inflatie. Professor Nieuwenburg uit Utrecht heeft al uitgerekend dat die tekorten kunnen leiden tot
een extra inflatie van 1 % per jaar. Is
dat juist? Bij een optimistische kijk op
de ontwikkelingen is het tekort f 12 a
f 13 mld. voor de komende jaren. In de
eerste jaren is het zelfs nog meer, nl.
f 13,5 a f 14,5 mld. De Minister zegt nu
op blz. 39 van de Miljoenennota 1976
dat het begrotingstekort zeer sterk afwijkt van wat op langere termijn aanvaardbaar is. Houdt de Minister zijn vervolguitspraak in de Miljoenennota nog
staande dat dit tekort bij het aantrekken
van de conjunctuur vanzelf zal verdwijnen? Wij moeten vrezen van niet.
Ik krijg de indruk dat het voorgestelde beleid betekent dat uiteindelijk de
wal van het staatsbankroet het schip
van onze economie zal keren. Dat gevaar wordt naar onze mening dreigender.
Inflatie is een groot maatschappelijk
kwaad. De wetteloosheid die alsmaar
toeneemt houdt er verband mee.
Steeds meer worden de normen voor
het functioneren van de rechtsstaat
daardoor ondergraven. Wij kunnen het
ook vertalen in de vele afwentelingsprocessen, niet alleen in de lonen en
de prijzen. Er is ook afwenteling van de
persoonlijke verantwoordelijkheid
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naar de collectiviteit, de onpersoonlijke verantwoordelijkheid. Ook als de
laatste wordt gedragen door de overheid, is het een aantasting van de ware
vrijheid en verantwoordelijkheid.
Waar zijn de spreekwoordelijke noeste
vlijt, de spaarzaamheid, de Godsvrucht
en de naastenliefde gebleven die ons
volk in het verre en minder verre verleden hebben gesierd? Ik weet wel dat ook
toen alles maar ten dele was! Waar is
de inspiratie gebleven, waar ook de
Schriftuurlijke verdraagzaamheid jegens elkander om ons in te zetten voor
een gemeenschappelijk doel? De uitholling van de normen en waarden,
het negeren van voor mens en samenleving zegen gevende ordinanties hebben veroorzaakt dat anti-christelijke en
Gode-vijandige machten meer en
meer vat op ons krijgen. Zou er dan
werkelijk geen verband bestaan tussen
die geestelijke ontwaarding en de inflatie, van welke materiële aard dan
ook? Onze fractie wil ook nu weer het
kabinet, deze Kamer, ja, het hele volk
deelgenoot maken van haar zorgen
omtrent het bestaan en het voortbestaan van ons volk dat op het spel
staat als wij ons niet bekeren tot de
God der Vaderen.
Ter afsluiting van dit punt wil ik nogmaals benadrukken dat inflatie en
werkloosheid in eikaars verlengde liggen. Beide punten worden, hoe men
ook overigens over de plannen van de
werkgevers of van andere politieke
partijen in hun uitwerking mag denken
- ik zou het woord 'schaamteloos'
echt niet durven gebruiken - minstens
zo goed, zo niet beter benaderd dan de
1 %-operatie. Ik weet dat met name de
Minister van Sociale Zaken de grote
werkloosheid als een bijzonder schrijnend gegeven ervaart. Welnu, dat
doen wij allen. Daarom moeten de
krachten van alle Nederlanders worden samengebundeld om beide kwaden te lijf te gaan in het diepe besef
overigens, dat alleen Gods zegen ons
werk kan doen slagen.
Ik heb reeds gezegd dat onzes inziens de ombuigingsoperatie te kort
schiet. Waarom heeft het kabinet niet
de meer gunstige ontwikkelingen aangegrepen om de 1%-norm naar beneden bij te stellen, bijvoorbeeld tot de
feitelijke drukstijging zoals genoemd
in de noot bij tabel 3 van de nota en de
meevaller in de sector gezondheidszorg van 2 a 2,5 mld., daartoe eveneens aan te merken? Of wil de Minister
van Financiën die 1 % vasthouden omdat hij vindt dat dat een linkse norm is?
Hij bedoelde toch niet te zeggen dat
die 1 % een linke norm is?
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Van Dis
In de jaren 1977 tot 1980 moet de basis worden gelegd voor een gezond
bedrijfsleven in verband met het wegvallen van de aardgasbaten en de
noodzaak van vervangingsinvesteringen die echter geen nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Is de norm van
5% van het nationaal inkomen voor
het structurele begrotingstekort in
1980 wel in overeenstemming met het
structurele spaaroverschot dat verwacht wordt? Moet in 1980 voorts
geen rekening worden gehouden met
enige tegenvallers? Is het dan niet vereist, te mikken op de Zijlstra-norm van
4%? De OESO is al zeer bevreesd voor
te grote groei en inflatie met dubbele
cijfers binnen enkele jaren. Zij beveelt
verlaagde groei en geen inflatie aan.
Hoe ziet het kabinet dit? Wie heeft ook
al weer gezegd, dat de periode na 1980
bijzonder moeilijk zou zijn? Juist, dit
kabinet. Klopt dat dan wel? Welke invloed zal overigens een beperking van
het tekort in 1980 tot 4% van het nationale inkomen hebben op de verstrekte cijfers en op de gemiddelde drukstijging?
Dit vertrouwen in de beleidsvisie is
evenmin versterkt doordat vele maatregelen nog moeten worden bestudeerd. Niet alleen zal dat de start vertragen, maar hoeveel ook zal verdwijnen achter de horizon van 1980? Moet
de 1 %-operatie niet het begin van een
veel verdergaande operatie zijn? Hoe
ziet het kabinet dat? Of is men de gedachte toegedaan, dat er wel een keer
ten goede zal komen? Is dat dan geen
ijdele gedachte? Moet om de 1 %-norm
over de gehele periode te halen niet in
1977 belangrijk meer worden omgebogen dan een beperking tot 1%?
Het nieuwe investeringsbeleid lijkt
zeer ambitieus. In totaal gaat het in de
periode van 1977 tot 1980 om ruim
18,4 mld. Zal het daarmee beoogde
doel worden verkregen? Zal het vertrouwen bij de ondernemers worden
hersteld? Ik denk hierbij met name aan
sommige meer politieke, dan zakelijke
motiveringen inzake bedrijfsuitoefening, aan de VAD, en de wijziging
van de wet op de ondernemingsraden.
Die wijzen alle op het tegendeel. Afschaffing van bestaande regelingen
die de fiscale winst verlagen, zal de fiscale winst doen stijgen. Wat is de invloed daarvan op de VAD-bijdrage?
Hoe gaat het overleg werken als de
aanvrager slechts voor een deel van
zijn plannen subsidie vraagt? Ook hier
bevinden zich voetangels en klemmen
Ondanks het uitgangspunt, dat de
eindbeslissing bij de onderneming zal
blijven, is dan de oplossing van bij-
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voorbeeld 'Perspectief 80' niet beter?
De overheid heeft de plicht, randvoorwaarden te stellen waarin met name
de bekende facetten of regionale differentiatie kunnen worden opgenomen.
Laten creativiteit en besluitvaardigheid toch niet verzanden in nog meer
ambtelijke bemoeiingen! Ook dat facet
speelt hier een rol.
Betreffende de sociale sector treft
ook hier de koppeling met partij-politieke in casu nivelleringsaspecten. Het
kabinet kan van onze steun verzekerd
zijn als het gaat om het tegengaan van
misbruik of van oneigenlijk gebruik.
Wij maken evenmin bezwaar als het
verdelen van de ombuigingspijn wordt
gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Is de koppeling met andere
beleidsdoeleinden echter niet evenzeer te betitelen als een soort oneigenlijk gebruik? Er zijn reeds vele aanslagen geweest op de middengroepen.
Wordt het geen hoog tijd de uitwerking in zijn totaliteit zichtbaar te maken?
En daarom wil ik de vraag stellen
wanneer het resultaat van de studie
van het Centraal Planbureau in dezen
kan worden verwacht.
Met betrekking tot de kinderbijslag
en -aftrek menen wij dat misstanden
behoren te verdwijnen. In hoeverre is
bij de in de schriftelijke beantwoording
ter zake gegeven uiteenzetting wel voldoende rekening gehouden met het
draagkrachtbeginsel? Wij wachten in
ieder geval de definitieve voorstellen
af alvorens ons oordeel te geven.
De Voorjaarsnota 1976 maakt op ons
de indruk van een wat verwarrende en
moeilijk leesbare nota. Als dan nog het
late tijdstip van verschijnen erbij wordt
genomen, is het duidelijk dat het in het
vervolg anders moet!
Ik wil nog enkele vragen stellen. Wat
gaat er gebeuren met de defensie? Als
ik alle bezuinigingen bij elkaar optel
over de periode 1976 tot 1980 komt dat
neer op een totaalbedrag van rond
f 2800 min. Is dat juist? Kan dan ook
nog redelijk aan de NAVO-verplichtingen worden voldaan en dit dan mede
toegespitst op de verlaging van f 230 ml
voorzien in de begroting 1977?
Zijn de in de bijlage opgenomen
meerkosten voor de open dam in de
Oosterschelde de werkelijke meerkosten? Is het voorts waar dat in variant
C3 door het kabinet gekozen, de staalbouw, ongeveer 47% bedraagt van het
totaal? Kan het kabinet in dit stadium
al aangeven welke staalconstructiebedrijven voor deze grote order zijn uitgenodigd dan wel aangewezen?
Mijnheer de Voorzitter! Afsluitend
wil ik het volgende opmerken. Wij beoordelen de beleidsvisies en voorsteL
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len als onvoldoende voor de bestrijding van de inflatie en de werkloosheid. Wij willen in principe de koppeling afwijzen zoals die in de nota is
voorgesteld. Wij zouden dat helemaal
doen als dat de noodzaak zou inhouden tot een ongewijzigde aanvaarding
van de uitgewerkte voorstellen. In ieder geval behouden wij ons ter zake alle rechten voor.

D
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Collega Dolman heeft even
gesproken over hervormingsdag en hij
heeft de nota's en de plannen van het
kabinet enigszins vergeleken met het
optreden van Luther. Ik meen dat die
vergelijking inderdaad opgaat, maar
dan zoals het werk van Luther is samengevat in een opstel van een jongetje dat er iets van begrepen had en die
schreef: 'Luther spijkerde zijn 17 prothesen aan de kerkdeur en zei: Hier sta
ik, ik kan niet verder.'. Ik meen dat inderdaad deze lichte wanhoop duidelijk
is bij het hele optreden van dit kabinet.
Het kabinet-Cals is destijds verweten, bijvoorbeeld door de KVP, dat het
met zoveel nota's kwam. Dat was inzake het kabinet-Cals ten onrechte. Dat
was pas een jaar bezig op gang te komen en er zou vermoedelijk serieuzer
wetgevende arbeid zijn gevolgd. Dit
kabinet echter faalt na drie jaar in wetgevende arbeid. Er is weinig van fundamenteel belang ingediend en een
overmaat van nota's is schadelijk. Ik
wijs op een recent nummer van 'Beleid
en Maatschappij' hierover. Er is gewezen op het nadeel van pseudowetgeving en het in verwarring brengen van
de bevolking. Een deel van de bevolking denkt dat er deze week hier iets
belangrijks gebeurt en dat een aantal
wetsontwerpen wordt aangenomen of
geamendeerd. Daar is geen sprake
van. Er is alleen een algemene discussie over vrij vage nota's.
Aan het einde van de nota over het
te voeren beleid wil het kabinet een
band leggen met de belangrijke her. vormende maatregelen, maar een zakelijk verband ontbreekt. De bestrijding van inflatie en werkloosheid is
een plicht van elk kabinet, onafhankelijk van de maatschappijvorm. De wetsontwerpen over grondprijzen, huurprijzen, vermogensaanwasdeling zijn
een serieuze behandeling waard, los
van de vraag of er inflatie is. Het is onduidelijk of dit belangrijke wetsontwerpen zijn. Daarover zijn al eerder
vragen gesteld door collega's. Hoeveel
verschil maakt het bijvoorbeeld uit
voor de prijzen van onroerend goed of
voor de huren, als de wetsontwerpen
inzake grondprijzen worden aanvaard?
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Waarschijnlijk betekent het heel weinig vergeleken met de onteigeningspraktijk van nu. Wat betekent de vermogensaanwasdeling? Er zijn nog
maar enkele bedrijven die flinke winst
maken, bijvoorbeeld de Nederlandse
Bank en de PTT, maar die vallen niet
onder het wetsontwerp. Willen wij als
Tweede Kamer iets serieus maken van
de vermogensaanwasdeling dan zullen wij dit wetsontwerp flink moeten
amenderen, opdat er voldoende ten
gunste van werknemerspensioenen
uit de bus komt, zij het ten laste van de
schatkist. Zonder dat blijft het een hol
VAD.
Het kabinet suggereert, dat het nu
de inflatie wil gaan aanpakken en daarvoor offers vraagt, maar er zijn geen
offers verbonden aan het beëindigen
van inflatie. Inflatie is sociaal onrecht ik ben het eens met collega Verbrugh en het schept geen welvaart. Het kabinet wil de inflatie alleen maar beperken omdat de inflatie tot werkloosheid
leidt, maar zij leidt tot veel meer schade. De inflatie tast bijvoorbeeld de oudedagsvoorzieningen aan. Dit is een
onrecht, dat men in ieder geval moet
bestrijden. Eén procent inflatie richt
meer schade aan aan pensioenen dan
12% vermogensaanwasdeling kan
herstellen.
Het kabinet aanvaardt nog altijd een
prijsstijging per jaar van 6 a 7%. Dit is
in strijd met de plicht van de Staat om
de waarde van de munt zo goed mogelijk in stand te houden.
Het kabinet zegt herhaaldelijk dat
het het beleid wil toetsen aan de uitwerking op de inkomensverhoudingen. Laat het kabinet eens vertellen,
wat daarbij de maatstaf is. Het maakt
een geweldig verschil of men bijvoorbeeld kijkt naar het inkomen van een
persoon, los van de huishouding
waartoe hij behoort - vele mensen in
Nederland hebban een inkomen van 0,
bijvoorbeeld vele kinderen en vrouwen, terwijl zij toch behoorlijk kunnen
rondkomen - of dat men kijkt naar het
inkomen van kostwinners - dat is een
ander begrip - of naar het inkomen
van gezinnen of inkomen per gezinslid. Een inkomen van bijvoorbeeld
f 20.000 per jaar vindt men in de regeringsstukken laag, maar het kan best
hoog zijn als het wordt genoten naast
een comfortabel bestaan binnen een
gezin met een andere hoofdkostwinner. Een inkomen van f 40.000 per jaar
kan vrij laag zijn, als man, vrouw en
een aantal kinderen ervan moeten
rondkomen. De nota van Minister
Boersma over het inkomensbeleid was
nogal vaag over maatstaven. Onze in-
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druk is dat de meest sociale maatstaf
is het inkomen per gezinslid, maar dat
die maatstaf door het kabinet wordt
verwaarloosd.
Het kabinet heeft toen gesproken
over de verhouding van m i n i m u m loon tot maximumsalaris uit één betrekking. Het heeft gezegd, dat het
daarbij denkt aan een verhouding van
1 : 5. Men kan tegenwoordig bij de inflatiezo'n verhouding ookomschrijven in het aantal jaren dat het duurt,
voordat het m i n i m u m l o o n gelijk
wordt aan het maximumsalaris van
heden. Zo is het m i n i m u m l o o n nu gelijk aan het salaris van een minister in
de tijd van de wederopbouw in
1946/'47. Dit is een afstand van 30 jaar.
Bij de huidige inflatie is die afstand
minder dan 20 jaar. Die anderhalve ton
die ministers per jaar krijgen, zal door
de minimumloner bij het beleid van
dit kabinet binnen 20 jaar worden bereikt. Niet, dat ik verwacht dat dit beleid 20 jaar duurt, dat nu niet!
Overigens moet men voor een goede vergelijking rekening houden met
pensioenrechten. Een minimumloner
kost inclusief werkgeverspremies ongeveerf 24.000 per jaar. Een minister
heeft een salaris van anderhalve ton,
maar daarnaast een politiek pensioen
van 5% per jaar opbouw; dit is ca. een
ton waard aan pensioenpremie. Om
zo'n bedrag als lijfrentepremie als gewone burger te kunnen betalen, moet
men voor belasting ongeveer het drievoudige - het is ongeveer 3 ton - opzij
leggen. Het totale inkomen van een
minister is dus ongeveer een half miljoen per jaar, dus 20 maal het brutominimumloon!
Ik zie tot mijn verheugenis ook Minister Lubbers hier zitten, hoewel ik
dacht dat zijn nota hier niet aan de orde was. Ik ben uiteraard blij dat hij er
is. In de inleiding van hoofdstuk II van
zijn nota erkent hij dat het beleid van
dit kabinet funest is geweest.
Hij schrijft: 'Vooral de bouwnijverheid ondervond een ernstige terugslag.'. Dit is precies de bedrijfstak die
door overheidsorders wordt beheerst!
Ook schrijft hij: 'kon reeds in het begin van de jaren zeventig niet meer
van een arbeidstekort worden gesproken. Niettemin is de arbeidsinkomensquote blijven stijgen. Spanningen (....)
hebben hiertoe bijgedragen, alsook de
structurele verhoging van de druk van
belastingen en sociale premies.
Tegenover de stijging van het aandeel
van de collectieve sector stond een
vrijwel gelijke daling van het aandeel
van het beschikbare overige inkomen.
Dit kwam in 1975 op een extreem laag
peil, dat niet noemenswaard afweek
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van nul.'. Een scherpe kritiek op het
beleid van het kabinet!
Ik herinner ook aan de schets die collega H. Notenboom recent in Politiek
Perspectief heeft gegeven, een schets
van de debatten over de miljoenen nota's. Terecht is van deze zijde erop gewezen, dat men heeft gewaarschuwd.
Ik herinner voorts aan de oliecrisis,
toen mijnerzijds is betoogd, dat Nederland bereid moest zijn, te aanvaarden
dat de consumptie van het Westen zou
dalen, als gevolg van de wijziging van
de ruilvoet (de verhoging van de prijzen van olie). Het kabinet heeft toen
echter - in 1974 en 1975 - een forse
stijging van inkomens over een breed
front nagestreefd, een stijging die het
buitenland niet betalen wilde en die
binnen Nederland het 'overig inkomen' van bedrijven niet meer betalen
kon. Bedrijven zijn plat gedrukt door
inflatie en belastingverhoging. Daarnaast is er het slechte ondernemingsklimaat. Hiermee doel ik niet op de
grotere rol van ruimtelijke aspecten en
van milieuaspecten. Dat is heel goed.
Ook een harmoniemodel, met reële
medezeggenschap, en ook met vermogensaanwasdeling, mits goed opgezet, kan hiertoe bijdragen, maar het
beleid van het kabinet is een hik-enhijg-beleid. Ik noem het uitstel van de
bouw van kerncentrales in eigen land,
hoewel toegezegd, in 1974, en daarna
het warrige gedoe over export naar
Zuid-Afrika, waardoor onze speerpuntindustrie op dit gebied droog loopt.
Recentelijk is er de gemeentelijke
dreiging met boycot van bedrijven die
zaken doen met sommige Zuidamerikaanse landen. Ik heb de indruk - misschien kan de heer Dolman e r i n tweede termijn iets van zeggen - dat de
partijraad van de PvdA gemeentelijke
boycotten steunt. Ik zou de premier
willen vragen, wat hij vindt van boycot
van verschillende landen door Nederlandse gemeenten, los van een nationaal beleid of van een beleid in het
kader van de VN.
Ik wijs vervolgens op het gehannes
met de selectieve investeringsregeling, die door het kabinet voortdurend
wordt herzien. Ik wijs ook op de onzekerheid die het provinciaal bestuur van
Groningen schept inzake het voornaamste infrastructurele project van
de afgelopen jaren in dat gebied: de
Eemshaven. Ik wijs voorts op de tegenstelling tussen de vermogensaanwasdeling - een voorbeeld van werking van het harmoniemodel - en de
voorstellen inzake ondememingsraden.
Wat de vermogensaanwasdeling betreft, wijs ik erop, dat er voortdurend
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mededelingen komen u i t d e regeringsf r a c t i e s - ik meen, ook wel eens u i t d e
kringen van het kabinet zelf - dat het
percentage van 12 in de VAD maareen
begin is en dat men straks nog veel
meer moet betalen.
Een andere tegenstelling: men geeft
sympathiebetuigingen over openbaar
vervoer, maar intussen geeft men forse parkeersubsidiester stimulering
van het autogebruik. Nu kondigt het
kabinet maatregelen aan inzake het
openbaar busvervoer buiten de grote
steden, die neerkomen op liquidatie
van ongeveer de helft van het openbaar busvervoer daar.
Op zulk drijfzand kunnen wel fata
morgana's bloeien, maar geen herstel
van vertrouwen.
Het funeste beleid wordt in feite uitgaande van deze nota's - in hoofdzaak voortgezet: geen besnoeiing van
het peil van overheidsuitgaven, maar
een verdere groei, sneller dan die van
het nationaal inkomen. Detegemoetkomingen ter wille van bedrijfsinvesteringen zijn niet zo opgezet, dat men
hieraan langdurig vertrouwen kan
schenken. Zij blinken meer door willekeur uit, zonder beroepsmogelijkheden. Als men belastingtarieven verlaagt - investeringsaftrek en dergelijke
- dan zijn daarvoor objectieve maatstaven. De beslissing wordt genomen
door een grote, deskundige belastingdienst en er is beroep mogelijk bij een
onafhankelijke rechter. Echter, wat het
kabinet van plan is, is een doolhof van
nieuwe subsidies, te verlenen door
overwerkte ambtenaren van Economische Zaken, afhankelijk van incidentele
budgettaire beslissingen van de Minister en zonder beroepsmogelijkheid.
Hiervoor zou men nog begrip kunnen
hebben wanneer bekend was, dat de
overheid intelligenter was in het beoordelen van investeringen, maar de
grootste blunders geschieden juist bij
de overheid. Ik wijs op het energiebeleid - de snelle uitverkoop van aardgas, op de problemen rond de metro
in Amsterdam, op de ongebruikte haventerreinen in een groot deel van ons
land en op de funeste hoogbouw van
woningen.
Er is al gewezen op eerdere uitlatingen van Minister Duisenberg, namelijk
dat het kabinet te gemakkelijk tot allerlei uitgaven is gekomen.
Al onmiddellijk na het optreden van
het kabinet was er een capitulatie voor
de belangengroep - meerdere misschien - bijvoorbeeld van aanstaande
academici, waarbij de subsidie in universitaire opleiding fors werd verhoogd. Miljarden worden uitgegeven

Tweede Kamer
22 juni 1976

zonder zelf een poging tot argumentatie. Een universitaire opleiding is voor
sommigen een consumptie-goed. Het
is onduidelijk waarom anderen daarvoor moeten betalen. Als het een produktiemiddel is, dan is het redelijk als
de uiteindelijke klanten betalen.
Onze fractie heeft op allerlei terreinen concrete bezuinigingen. Een uiteenzetting van zinvolle bezuinigingen
hebben geschetst in haar rapport 'Uit
het Slop' van februari met daartegenover voor de massa van de bevolking
belastingverlaging door verruiming
van belastingvrije sommen.
Het huurbeleid brengt enorm veel
werk mee en kost veel ambtenaren.
Het is van belang dat mensen een redelijk inkomen ontvangen en dat mensen die in onredelijke dure nieuwbouw
terechtkomen een subsidie ontvangen voor een verschil in huurpeil ten
opzichte van de oudbouw. Het is echter onjuist om te stimuleren dat mensen ruimer gaan wonen, maar minder
geld overhouden ter besteding naar eigen smaak. Het stelsel van individuele
huursubsidies heeft geleid tot een extra heffing, boven inkomstenbelasting
en sociale premies, voor wie zich inspant en meer gaat verdienen bijvoorbeeld door overwerk of continu arbeid.
Hoe ondoordacht het beleid is, blijkt
uit het feit dat Staatssecretaris Van
Dam het afzonderlijk wonen van jongeren sterk stimuleert, maar in de nota
over het te voeren beleid wordt
gesteld (blz. 14):
'heeft de Regering voorshands besloten in elk geval als niet-kostwinner
aan te merken de bij hun ouders inwonende kinderen. In die gevallen acht zij
het nader bepalen van een uitkering
op ca. 70% van die van een kostwinner
verantwoord'. Dus de thuiswonende
wordt dubbel gestraft, minder huursubsidie en minder sociale uitkering! Wat
wil het kabinet nu? Dat kinderen zoveel
mogelijk apart gaan wonen of dat kinderen bij hun ouders blijven? Wij willen
dit overlaten aan die jongere zelf. Wij
willen geen discriminatie naarthuis w o nen of elders wonen. Wij willen voor alle jongeren meer bestedingsruimte
door verlaging van de loon- en inkomstenbelasting voor alleenstaanden onder de 35 jaar naar het peil van belastingvoor ongehuwden boven de 35 jaar.
Ik heb de eer, mijnheer de Voorzitter,
u een motie over dit onderwerp te
overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Drees,
Van Veenendaal-van Meggelen, Verwoert, Tuinenburg en Staneke wordt
de volgende motie voorgesteld:
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De Kamer,
gehoord de discussie over de Nota
over het te voeren beleid ter zake van
de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
overwegende dat in de Nota wordt
voorgesteld om verzekeringsuitkeringen aan kinderen, die bij hun ouders
wonen, te verlagen met 3 0 % ;
overwegende dat bij verzekeringsuitkeringen de vraag hoe men woont terecht nimmer een rol heeft gespeeld;
overwegende dat in het huur- en subsidiebeleid van het kabinet het zelfstandig gaan wonen van jongeren
wordt bevorderd door speciale w o o n subsidies aan jongeren die een zelfstandige w o n i n g betrekken;
overwegende dat de verschillende behandeling van jongeren al naar gelang
zij wel of niet bij hun ouders wonen
door het in de recente Nota voorgestelde beleid wordt vergroot;
spreekt als haar mening uit, dat het
aan jongeren zelf dient te worden
overgelaten hoe zij willen wonen en
hoe zij hun inkomen willen besteden,
zonder sterke financiële stimulansen
in de richting van gezinsverdunning,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! De voornaamste besnoeiing wordt voorgesteld bij wat het kabinet noemt 'sociale voorzieningen'.
Maar dat is een term voor regelingen
zoals de Algemene Bijstandswet waarbij de uitkering afhankelijk is van de individuele positie van de ontvanger, dit
in tegenstelling tot sociale verzekeringen. Het is absurd om onder het begrip 'sociale voorzieningen' te brengen de regelingen voor de werknemers van de overheid, voor ambtenaren.
Het kabinet stelt forse besnoeiingen
voor zonder dat gepoogd wordt om
aannemelijk te maken dat de beloning
van ambtenaren hoger is dan voor anderen. De argumentatie in de bijlage is
uitsluitend een losse beoordeling van
afzonderlijke onderdelen, hoewel de
rechtspositie is ontstaan en gegroeid
als een samenhangend pakket. Zo berust de ambtelijke pensioenregeling
op het feit dat 24% van de loonsom
wordt besteed aan een goede pensioenregeling, waartegenover elders in
de rechtspositie offers in het begin van
de jaren zestig zijn gebracht.
Het kabinet stelt voor om de inbouw
van de AOW in ambtelijke pensioenen
te verhogen van 80% tot 100%. Dat is
onlogisch aangezien het AOW-stelsel
berust op opbouw gedurende maxi-
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maal 50 jaar en het ambtelijk pensioen
op 40 jaar diensttijd. Wie langer dan 40
jaar bij de overheid werkt, betaalt nog
steeds pensioenpremie, maar bouwt
geen rechten op ambtelijk pensioen
op. Nu zou men hem zelfs de opbouw
van een bescheiden stuk AOW-pensioen over die andere jaren ontnemen!
De voorstellen treffen vooral de laagste ambtenaren. Op blz. 58 stelt het kabinet dat 'de algemeen heersende
zienswijze is dat van een goede pensioenvoorziening kan worden gesproken, indien het pensioen, inclusief
AOW, 70% van het laatst verdiende
bruto loon bedraagt'. Dit uitgangspunt
geldt echter helemaal niet. Bij lage inkomens is de 70% verhouding sinds
lang verlaten. Zo wordt door het kabinet zelf bij de bijstand als richtlijn gehanteerd dat het sociale m i n i m u m gelijk is aan het m i n i m u m l o o n , dus
100%. Dan zou iemand met volle ambtelijke diensttijd onder de bijstandsnorm worden geplaatst, en anderzijds
dus aanspraak moeten maken op aanvulling krachtens de bijstandswet! Dit
soort tegenstrijdigheden ontstaat omdat het kabinet onvoldoende nadenkt
over normen voor inkomensbeleid.
Het is ook onjuist als het stelt dat bij
het streven naar aanvullend pensioen
voor werknemers wordt beoogd 'te komen tot een waardevast pensioen inclusief AOW van 70% van het laatst
verdiende bruto loon'. Gestreefd
wordt, door onze fractie, en ik hoop
door anderen, naar handhaving van de
gelijkstelling van AOW-uitkering voor
echtparen aan het minimum loon, dus
belangrijk meer dan 7 0 % !
Het kabinet wil kennelijk snoeien op
de welvaartsvastheid van ambtelijke
pensioenen. Daarover bestaan nogal
wat misverstanden die kennelijk ook
bij het kabinet een rol hebben gespeeld.
Welvaartsvastheid betekent alleen
dat een gepensioneerde in dezelfde inkomens-verhouding blijft staan tot zijn
in actieve dienst staande collega, want
de gepensioneerde krijgt ook algemene salaris-verhogingen. De welvaartsvastheid wordt gewoon betaald uit de
premie van 24%. Er is géén onbeheersbaar financieel probleem voor de
overheid. De overheid stelt elke algemene salarisronde zelf vast. De Grondwet geeft deze bevoegdheid aan de
Kroon, de Algemene Burgerlijke Pensioenwet legt de welvaartvastheid vast
door koppeling aan door de Minister
van Binnenlandse Zaken vast te stellen
algemene salarisrondes. De overheid
weet op het moment dat zij een x% salariswijziging vaststelt dat die geldt
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voor het gehele overheidspersoneel,
inclusief gepensioneerden. Onbeheersbaar en daarom onverantwoord is de
koppeling aan een indexcijfer dat buiten de macht van de overheid ligt, zoals aan prijzen. Prijzen, denk aan olie
of aan voedsel, denk aan misoogst of
oorlog, zijn goeddeels onbeheersbaar.
Het CDA-conceptprogram wil waardevastheid, maar die is echter nimmer te
garanderen. Ik merk op, dat deze aanval op ambtelijke pensioenen wordt ingezet terwijl dit kabinet heeft nagelaten o m de pensioenen van politieke
ambtsdragers - die ten onrechte twee
tot drie maal zo snel worden opgebouwd als die van ambtenaren - t e
verlagen. Vanuit onze fractie werd geruime tijd geleden een wetsvoorstel
ingediend bij deze Kamer om de politieke pensioenen te verlagen tot het
peil van ambtelijke pensioenen - een
redelijk goed peil. Dit voorstel is de vorige week door de meerderheid van de
Kamer, waaronder de confessionele
partijen, de VVD en de PvdA, verworpen. Politici zullen eerst schone handen moeten hebben voor men het lef
heeft om over verlaging van de ambtelijke pensioenen ook maar te gaan praten. Ik heb de eer, mijnheer de Voorzitter, een motie over ambtelijke pensioenen in te dienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Drees en
Koningh wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de discussie over de Nota
over het te voeren beleid ter zake van
de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
overwegende dat de pensioenen van
en de regelingen voor ambtenaren behoren tot de loonsom welke wordt betaald voor het werk dat wordt verricht;
van oordeel dat het kabinet geenszins
aantoont dat de loonsom per ambtenaarte hoog is in verhouding tot anderen;
van oordeel dat de ambtelijke pensioenregeling berust op de bereidheid
tot het uit de ambtelijke loonsom betalen van een hoge pensioenpremie;
overwegende dat de voorstellen van
het kabinet vooral de laag betaalde
ambtenaren treffen;
wijst deze voorstellen af,

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! De bijlage bevat voorstellen inzake studies. Gezien de explosieve groei van sociale uitgaven en de uitvoerige discussie die hierover al heeft
plaats gehad is het teleurstellend dat
het kabinet zo traag handelt. Vrijwel
niets zal worden besloten vóór het
voorjaar 1977. Zowel de beleidsombuiging als de z.g. structuurhervormende
wetsontwerpen zijn te laat gekomen.
Wat de sociale voorzieningen betreft
valt op dat er een aantal studies zal
plaatsvinden over besnoeiingen maar
dat verwaarloosd wordt om herijking
voor te bereiden van een essentieel
kenmerk van het huidige fiscale en sociale stelsel: het onderscheid tussen
man en vrouw, en tussen gezin en andere verbanden. De DS'70-fractie is
van mening dat het fiscale en sociale
stelsel in beginsel geen onderscheid
dient volgens ons dit criterium daarin
sen mannen en vrouwen, en evenmin
rekening dientte houden met de vraag
of men getrouwd is, of in concubinaat
leeft, of alleen, of in andere samenlevingsverbanden. Wel dient rekening te
worden gehouden met de zorg voor
minderjarigen. Wij zijn het eens met
deskundigen als Hedy d'Ancona en
Liesbeth van Vessem die in 'Opzij',
april 1976, schrijven: 'Wat we wel afwijzen is dat bij uitkeringen uit die collectieve - pot niet naar individuen,
maar naar gezinnen wordt gekeken'.
Nu een belangrijke herziening van sociale regelingen voor de deur staat
dient dit volgens ons criterium daarin
te worden betrokken. De recente accentuering van het begrip 'getrouwd'
in het vrijstellingsbeleid van Defensie
wijzen wij af; wij wensen gelijke rechten voor alle jongemannen die naar
leeftijd en gezondheid in aanmerking
komen voor dienst. Er komen al weer
klanken uit de maatschappij die gericht zijn tegen aanvaarding van beroepsmatige arbeid door de gehuwde
vrouw. J. van Treuren, voorzitter van
de Werkende Jeugd van het CNV, zei
volgens het Vaderland van 1 juni 1976
dat het onrechtvaardig is als een gehuwde vrouw werkt terwijl haar man
een baan heeft. Wij dachten dat dit
soort ouderwetse klanken uit de jaren
dertig waren verstomd, nu ze weer gehoord worden willen we tegen dit conservatisme protest aantekenen.
Ik heb de eer, mijnheer de Voorzitter,
over het probleem van deze discriminatie een motie in te dienen.
Motie

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
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De Voorzitter: Door de leden Drees en
Van Veenendaal-van Meggelen wordt
de volgende motie voorgesteld:
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De Kamer,
gehoord de beschouwingen over de
Nota over het te voeren beleid inzake
collectieve voorzieningen;
overwegende dat het kabinet belangrijke wijzigingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, belastingen en ambtelijke
rechtspositie voorbereidt;
van mening dat het wenselijk is o m
onderscheid naar geslacht uit de fiscale en de sociaal-financiële wetgeving
te schrappen;
van mening dat het wenselijk is o m gehuwde volwassenen en ongehuwde
volwassenen voor de belastingen, de
sociale verzekeringen en de ambtelijke
rechtspositie op gelijke wijze te behandelen;
verzoekt het kabinet met deze opvatting rekening te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Alvorens ik aan de Kamer een voorstel
doe over de wijze van behandeling van
deze motie, wil ik mij graag even erop
beraden of de motie wel voldoende
aansluit bij het onderwerp dat aan de
orde is. Ik constateer in ieder geval, dat
zij voldoende wordt ondersteund.
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik hoop dat u bij uw overwegingen betrekt dat enkele voorgangers van mij op dit spreekgestoelte,
onder anderen collega Dolman, hebben gesproken over de discriminatie
man/vrouw die moet worden teruggedrongen, en dat het kabinet zelf komt
met dit soort van begrippen, zoals het
begrip 'kostwinner'. Ik meen dat, als
wij het in de komende vijf jaar te voeren beleid bespreken, het nogal voor
de hand ligt, dit hierbij aan de orde te
stellen.
Ik ga nu over tot de problemen rond
de kinderaftrek en kinderbijslag. Als
men over redelijke inkomens spreekt
is het essentieel om rekening te houden met het aantal mensen, dat van
een inkomen moet rondkomen. Daarom is er bij loon- en inkomstenbelasting aftrek als men verwanten moet
onderhouden of als men bij voorbeeld
alimentatie moet betalen aan een
voormalige echtgenote. En daarom is
er een hogere belastingvrije som indien men kinderen te verzorgen heeft.
Die belastingvrije som behoort bij een
belastingstelsel dat rekening houdt
met draagkracht. Het is onjuist o m , zoals het kabinet doet, kinderaftrek te be
handelen als een 'sociale voorziening'
Het betoog van het kabinet is ter zake
hoogst onduidelijk. Op blz. 62 van de
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bijlage staat een lang betoog, dat ik nu
niet zal voorlezen maar dat alleen
maar de mening van de Regering bevat en géén argumenten. Er wordt als
het ware vagelijk verwezen naar vroegere beschouwingen alsof er toen ooit
een logisch betoog is gegeven. Er
wordt gesteld dat 'uit een oogpunt van
inkomenspolitiek' de kinderaftrek en
kinderbijslag moeten worden herzien.
Als men de juiste sociale maatstaf gebruikt, het inkomen per gezinslid, ligt
herziening (naar omlaag) niet voor de
hand! Er wordt gerept van 'reële besparingen'. Voor wie leidt vermindering
van kinderaftrek tot reële besparingen?
Voor ouders? Voor kinderen? Voor ongehuwden? Voor de Staat? Op blz. 55 is
sprake van 'lage inkomens' en 'laagste
inkomens'. Welk begrip inkomen wordt
hier gebruikt? Wordt gedoeld op het inkomen van de vader, van de moeder,
van de kostwinner, van het gezin of het
inkomen per gezinslid? Vermoedelijk
bedoelt het kabinet het inkomen van de
vader. Het is een a-sociale maatstaf om
dat maar zonder meer als laag of niet
laag te kwalificeren, omdat er geen rekening wordt gehouden met het aantal
leden van het gezin, dus met behoeften.
Het kabinet wil blijkbaar de fout herhalen, die in de jaren zestig bij het begin
van de Algemene Kinderbijslagwet is
gemaakt, toen het bedrag per kind daalde als het inkomen van de vader steeg.
Dat heeft niets te maken met redelijke
inkomensverdeling. Als men vindt dat
bijvoorbeeld een hoogleraar te veel verdient in verhouding tot een leraar dient
men het brutosalaris te herzien. Er is
verder belastingheffing, ook bij ongehuwde hoogleraren en mensen uit het
bedrijfsleven die dergelijke inkomens
hebben, om aan het verschil in bruto-inkomen recht te doen wedervaren. Welk
redelijk doel wordt gediend door de
brutosalarissenverschillen wel te aanvaarden, ook de nettosalarisverschillen
die voor ongehuwden of echtparen zonder kinderen voortvloeien uit belastingheffing, maar plotseling een aparte heffing in te voeren op het inkomen van
een docent, die meer verdient dan een
ander en kinderen verzorgt? Het zou betekenen dat er een apart totaal aan marginale publiekrechtelijke heffingen ontstaat voor ouders met kinderen, dat zij
van meer verdiensten als gevolg van
bevordering, overwerk, ontvangst van
prijs uit loterij, rente op besparingen,
verhuur van een kamer, e.d. niet alleen
meer belasting en meer premies moeten betalen maar ook kinderbijslag derven. Het is bijvoorbeeld voor onderwijzers, die min of meer naar dienstjaren
worden gesalarieerd, dan voordelig om
kinderen vroeg in het huwelijkte krij-
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gen, als het dienstjarensalaris vrij laag
is en men de volle kindertoelage krijgt.
Krijgt men, bij exact dezelfde loopbaan,
de kinderen wat later dan moet men
over de gehele levensperiode gerekend
meer betalen. Het kabinet verwart verschillende zaken. Verdiende inkomens
zijn ten dele gebaseerd op prestatie, ten
dele op andere elementen zoals traditie,
macht, e.d.. Het is redelijk om door progressieve belastingheffing de nettoverschillen kleiner te doen zijn dan de brutoverschillen. Kinderaftrek is een logisch onderdeel van belastingheffing
naar draagkracht en dient behouden te
blijven. Uitvoeriger wordt deze materie
behandeld in mijn artikel in Economisch Statistische Berichten van vorige
week, waarbij de heer Verbrugh zich
heeft aangesloten, wat ik plezierig vind.
Ik heb de eer, mijnheer de Voorzitter,
een motie ter zake in te dienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Drees en
Staneke wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de discussie over de sociale
voorzieningen;
spreekt als haar mening uit, dat de kinderaftrek niet behoort tot de sociale
voorzieningen, maar een integrerend
onderdeel is van belastingheffing naar
draagkracht,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Toetsstenen zijn of dit beleid:
- de inflatie zal stoppen,
- het vertrouwen in onze economie
zal herstellen, en
- daardoor de werkgelegenheid zal
vergroten. Toetsstenen zijn ook, of dit
beleid:
- deconcentratie van macht in handen van de overheid zal terugdringen
door beperking van het percentage
collectieve lasten en
- een redelijker inkomensverdeling
zal dienen.
De leuze 'spreiding van macht' heeft
nergens toe geleid, noch aan gemeenten, noch aan burgers heeft dit kabinet
macht afgestaan. De enige groepen
waar het in hoge mate mee rekening
houdt zijn groepen die onwettige acties voeren; die worden gewoonlijk
vlot ontvangen en op hun wenken bediend: 150 actievoerende vrouwen bij
de Bloemenhovekliniek zijn van meer
betekenis voor dit hik-en-hijg-beleid
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dan 150 volksvertegenwoordigers. Zie
de openhartige uiteenzetting van de
Minister van Justitie vandaag in zijn
brief, die niet weet of hij bij een dergelijk aarzelend beleid nog minister kan
blijven. Ik deel zijn twijfel.
Men vraagt zich soms af waarom dit
kabinet de economie zo in de soep laat
draaien. Iemand die van ponies houdt
fokt ponies. Dit kabinet, dat van zwakke groepen houdt, fokt steeds meer
zwakke groepen. Aan zelfstandigheid
en aan eigen beleid van anderen heeft
het kabinet een hekel. Sommigen denken dat dit kabinet veel bereikt voor de
vakbeweging. Vergeet het maar, ook
gematigden onder de steunpilaren van
dit kabinet, zoals onder andere L.
Brouwer van de Federatie Bouw en
Houtbonden van de FNV (Financieel
Dagblad, 15 juni 1976), erkennen dat
het kabinet weinig presteert inzake inkomensverdeling of inflatiebestrijding.
Wij zullen ter zijner tijd wetsontwerpen
die nog in grotere getale moeten komen op hun merites beoordelen. Het
wantrouwen dat in brede kring heerst,
zal door deze nota's niet worden opgeheven.
De vergadering wordt te 22.10 geschorst tot 22.20 uur.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Met de presentatie van de
nota over het te voeren beleid ter zake
van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid heeft de Regering
een beleidspakket op tafel gelegd, dat
voorziet in een aantal korte-termijnbeslissingen die worden geplaatst tegen
de achtergrond van een lange-termijnvisie, die voor een belangrijk deel is
neergelegd in de nota selectieve groei.
Wij zijn van oordeel dat deze visie op
geen stukken na toereikend is om de
catastrofale ontwikkelingen die op ons
afkomen af te wenden. De PPR heeft
bewust medeverantwoordelijkheid genomen voor de grondslag van het beleid van dit kabinet, ook op sociaaleconomisch en financieel gebied, misschien wel juist daarvoor. Juist daarom is de PPR-fractie zeer treurig gestemd, nu blijkt dat er een zeer fundamenteel verschil van opvatting is over
het op lange termijn te voeren beleid.
Vooreen aantal korte-termijnbeslissingen die daaruit voortvloeien zal dat
niet zonder betekenis kunnen blijven.
In mijn betoog zal ik eerst ingaan op
dat lange-termijnbeleid om daarna de
concrete beslissingen aan onze opvattingen daarover te toetsen.
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Uit de regeringsverklaring van mei
1973 komt naar voren dat het proces
van de inflatie kan worden doorbroken
als wij bij de besteding van schaarse
middelen een rangorde van waarden
aanvaarden: afremming van de groei
van particuliere consumptie, herverdeling van inkomens en vermogens, een
bewuste inkomenspolitiek en een toetsing van richting en omvang van de
belangrijkste particuliere investeringen, doordenken over de problemen
van de inrichting van het leefmilieu
met het oog op het snel toenemende
en toegenomen gebruik van grondstoffen en energie. Rechtvaardig verdelen zal ook in de noord-zuid-verhouding aan de orde moeten komen. Voor
het opvoeren van besparingen en het
terugdringen van de consumptie is
een nieuwe bezinning op de vermogensaanwasdeling en het spaarloon
nodig. Ik heb hiermee een aantal
woorden genomen uiteen belangrijk
deel van de regeringsverklaring 1973.
De formuleringen die in 1973 zijn gehanteerd, geven natuurlijk een stuk rek
en een stuk invulmogelijkheid, maar
aangezien deze verklaring de essentie
en de intentie weergeeft van het sociaal-economischeen het financieel beleid dat het kabinet voor ogen stond,
meende de PPR-fractie dat het kabinet
klaar stond o m de grote problemen
van ongelijkheid in ons land en daarbuiten en de problemen van de aantasting van het leefmilieu te gaan aanpakken.
Intussen blijkt dat de problemen
toen al veel groter waren dan wij op
het moment dat de regeringsverklaring werd uitgesproken hebben kunnen overzien. Daardoor wordt een nog
stringenter beleid vereist dan het kabinet bij het afleggen van deze regeringsverklaring voor ogen stond. Bij de
problemen door werkloosheid, het
achterblijven van de groei en de inflatie wordt het beslag van de collectieve
uitgaven op de nationale middelen
groter, terwijl door afwenteling de
zwakken weer de dupe worden. Hoe
werken wij nu aan de oplossing van
deze problemen? Voor een goede aanpak zullen wij de oorzaken achter de
problemen moeten kennen. Duidelijk
wordt in ieder geval dat de problemen
internationaal zijn en bepaald niet beperkttot Nederland, dat zij hun aanloop hebben in de zestiger jaren en
vooral van 1969 en 1970 af hun uitwerking kregen. In elke analyse ligt achter
de cijfers een machtsvraag. Ik doel
hierbij op de vele analyses die in Nederland zijn gemaakt, veelal op basis
van Nederlandse cijfers. Die machtsvraag wordt door analisten, zoals Van
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der Zwan en Driehuis gesteld. Zelf zou
ik daarop aansluitend de volgende
hoofdoorzaken willen zien achter de
cijfertjes. Allereerst de plaats die de
ontwikkelingslanden terecht, niet alleen politiek maar ook economisch
voor zichzelf opeisen, de aantasting
van natuur en milieu die in de industrielanden de grenzen van het aanvaardbare naar ons oordeel ver heeft
overschreden en mensen prest tot acties, het ongecoördineerde investeringsgedrag van ondernemingen in
het westen en tussen het westelijk en
het oostelijk blok, de organisatorische
en technologische schaalvergroting
die samen met automatisering, specialisatie en mechanisatie over een aanvaardbaar optimum zijn heengeschoten. Wie in zijn beleid geen rekening
houdt met deze factoren valt binnen
enkele jaren door de mand, omdat hij
slechts bezig is met symptoombestrijding. Natuurlijk, de groei zal nog best
en zelfs zeer waarschijnlijk in de komende jaren groter zijn dan in de heel
kort achter ons liggende jaren, maar
het zal enkele jaren duren en daarna
zakt de pudding in elkaar. Naar het
oordeel van de PPR-fractie getuigt in
dit verband de opvatting van de
VVD-fractie, alle rekensommen ten spijt
van een volslagen gebrek aan reaIiteitszin en wel omdat aantasting van
de positie van de sociaal zwaksten - ik
denk aan de eigen risico's, verscherping van het begrip passenden arbeid,
andere indexeringen in sociale voorzieningen, het aantasten van huursubs i d i e s - i n de samenleving niet zal
worden aanvaard en tot grote sociale
spanningen zal leiden. De beoogde
groei zal noch naar aard, noch naar
omvang gerealiseerd kunnen worden,
omdat zij op gespannen voet staat met
het behoud van natuur en milieu en
met de ontwikkeling van kansen voor
de derde wereld. Juist in de laatste tijd
is gebleken dat bedrijfseconomische
optimalisering door ondernemers - en
daar zijn zij v o o r - niet minder maar
juist meer ingepast moet worden in
een maatschappelijk kader. Zelfbehoud op lange termijn iri een aanvaardbare toekomst vereisen dat veel
minder moet worden verspild, in de
produktie meer nadruk moet worden
gelegd op datgene wat echt nodig is,
terwijl de welvaart veel en veel eerlijker dan nu moet worden verdeeld. Deze conclusie wordt niet alleen getrokken door enkele geleerde heren. Door
gesprekken in de kerken, in de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en
in de vakbonden blijkt er in Nederland
een brede basis te ontstaan van mensen die deze keiharde logica aanvaar
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den en eigenlijk wachten tot daaruit
door de Regering de noodzakelijke
consequenties worden getrokken. In
die visie klinkt door dat de problemen
waar wij nu voor staan een voorbode
zijn van wat nog komen moet. Het is te
verwachten dat de groei nationaal gezien vooral naar binnen gericht zal zijn.
De groei die dan nog overblijft, zal gericht zijn op onderlinge verzorging diensten - en wij moeten erop rekenen
dat onze relatieve positie ten opzichte
van het buitenland er in materiële zin
niet beter op zal worden. Onze gezamenlijke materiële consumptie zal dan
niet meer kunnen groeien, hetgeen op
zich geen ramp is, want er is genoeg
voor iedereen als er maar eerlijk wordt
gedeeld. Met het sociaal-economisch
instrumentarium dat wij nu hebben, is
dat echter niette bereiken. Er zal veel
meer gedecentraliseerd te werk moeten worden gegaan bij de sociaal-economische besluitvorming. Ik bedoel
dan meer decentralisatie dan de Minister van Economische Zaken in zijn nota
aangeeft. Er zullen meer instrumenten
op het gebied van investerings- en industriepolitiek, financieel beleid, werkgelegenheidsbeleid en inkomensbeleid moeten worden ontwikkeld. Daar
horen bij verbeteringen op de Wet op
de ondernemingsraden, vermaatschappelijking van de produktie en regionalisering van de economie. Of in
deze aanpak op korte termijn een
1%-norm wat meer of wat minder oplevert, is pas te zeggen na diepgaande
analyse van de nationale bestedingen,
van de nationale inkomensvorming,
van onze internationale positie en de
ontwikkeling daarvan in de komende
jaren, rekening houdend met de factoren die ik al eerder heb genoemd. In
die opvatting is onaanvaardbaar de
onthullende mededeling over de beheersing van geldstromen uit hoofdstuk II van de nota selectieve groei.
Kort samengevat staat er niet anders
dan: mensen, hoe over de centen die u
bijeen hebt gebracht door werken,
produceren en sparen wordt beslist,
ligt in handen van institutionele beleggers en banken die beslissen op grond
van rendementsoverwegingen hoe het
geld wordt gebruikt, het is echter niet
zo dat uw besparingsoverschot door
het Rijk kan worden gebruikt als de institutionele beleggers en de banken
daarmede elders of in het buitenland
meer kunnen verdienen.
Dit roept naar het oordeel van de
PPR-fractie om de broodnodige instrumenten om de geldstromen in onze
samenleving te kunnen sturen.
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De heer Rietkerk (VVD): Heb ik goed
begrepen dat al die instrumenten en
beheersing gericht zijn op het stopzetten van de groei?
De heer Jansen (PPR): Zij zijn gericht
op het richten van de groei in een andere richting dan die welke u voorstaat.
De heer Rietkerk (VVD): U stelde dat er
geen groei meer zou zijn.
De heer Jansen (PPR): Daar kom ik
nog op terug. Ik wilde net gaan spreken over de nieuwe aanpak. Daarbij
spreek ik op een zeker ogenblik over
de aard van de groei die ons voor ogen
staat.
De heer Rietkerk (VVD): Ik zou dan ook
graag van u willen horen of die stopzetting van de groei dan door iedereen
zal worden aanvaard, hetgeen volgens
u niet zal gebeuren wanneer wij een zekere bijstelling van de sociale lasten
hebben. Dat lijkt mij een democratisch
probleem van heel wat grotere orde.
De heer Jansen (PPR): Wij staan voor
het probleem dat de realiteit van de
toekomst ons leert dat wij er rekening
mee hebben te houden dat binnen niet
al te lange tijd - twee, drie of vier jaar
kan er misschien nog een heel stuk
groei bijkomen - de groei niet meer zo
zal doorgaan. Als wij niet nu werken
aan het ontwikkelen van maatregelen
en instrumenten, zullen dan chaotische situaties ontstaan waar u noch ik
op uit zijn. Zie bij voorbeeld het laatste
antwoord van de Minister-President
op de laatste vraag naar aanleiding
van de nota die wij vandaag bespreken.
De heer Rietkerk (VVD): Die instrumenten zijn dus gericht op een beperking en op een stopzetting van de
groei.
De heer Jansen (PPR): Het is gericht
op een stopzetting van de materiële
produktie. Dat hebt u zeer goed begrepen.
De heer Rietkerk (VVD): En u denkt dat
de bevolking dat wel wenst?
De heer Jansen(PPR): Ik denk dat de
bevolking weinig andere keuze heeft.
De heer Rietkerk (VVD): Neen, want
als u die maatregelen niet neemt, ben
ik ervan overtuigd dat het niet gebeurt.
Natuurlijk kun je het kunstmatig wel
bereiken.
De heer Jansen (PPR): Als wij die
maatregelen niet nemen, zal over een
jaar of vijf de keuze v o o r d e bevolking
tot veel hardere en zwaardere consequenties leiden dan wanneer wij ons
er nu al op voorbereiden.
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De heer Rietkerk (VVD): Dat is naar
mijn smaak een onheilsprofetie die u
niet kunt waarmaken.
De heer Jansen (PPR): Ik vind mijzelf
niet zo'n geweldig profeet. Het hebben
van visies laat ik bij voorbeeld nooit op
mijzelf slaan, maar altijd op anderen.
Deze gedachte heb ik niet van mijzelf.
Het leeft in brede lagen van de bevolking, waarbij ik denk aan de beslissingen in de Raad van Kerken en de gesprekken in de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de vakbonden. Daaruit blijkt dat deze gedachte
wijder verspreid is dan u nu wilt suggereren.
Ik w i l thans mijn betoog vervolgen.
Een nieuwe aanpak is nodig, waarbij
op korte termijn problemen worden
geplaatst tegen de noodzakelijke aanpak, gericht op de langere termijn, tegen de achtergrond van een ijzeren samenhang van werk, inkomen economische structuur en betalingsbalans.
Het begin van die nieuwe aanpak zal
zijn, de erkenning dat nauwelijks verder materiële groei zal plaatsvinden.
Eerder zal het tegendeel het geval zijn.
Groei van het nationaal inkomen en
eerlijk delen van werk betekent dan dat
meer mensen ingezet worden om hetzelfde te maken door aanpassing van
de organisatie van werken en produceren, dat meer nadruk komt te liggen op
de onderlinge verzorging en diensten
en dat meergeld in de economie via
de overheid zal lopen. Het betekent
een stijging van het collectieve aandeel in de economie, zonder dat dit wil
zeggen dat dan alle zeggenschap in
'Den Haag' zou moeten liggen. Dit is
alleen mogelijk bij een scherpe herverdeling van inkomens.
De heer Zijlstra zegt in zijn jaarverslag : 'Gezien het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans is het verder van groot belang, kapitaalexport zoveel mogelijk te bevorderen'... wij voegen hieraan toe: naar
en in het belang van de ontwikkelingslanden en o m te investeren in energiebesparingen. Daarop moeten het economisch structuurbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en het inkomensbeleid worden gericht. Het economisch
structuurbeleid dient met name gericht te zijn op: vermaatschappelijking
van de produktie en democratisering
van de ondernemingen o m de produktie beter te kunnen sturen, met de nadruk op zoveel mogelijk beslissen op
zo laag mogelijk, gewestelijk niveau;
bevordering van arbeidsintensieve bedrijvigheid en/of produktietechnieken;
bevordering van organisatorische en
technologische schaalverkleining,
waar dat maatschappelijk zinvol is; af
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remmen van onder meer activiteiten
die het meest energie-intensief zijn, de
natuur en het milieu het meest aantasten en het meest transport vragen. Dit
sluit ongericht stimuleren van de economie uit. Met gericht bedoelen wij
zeer duidelijk niet alleen gericht op
werkgelegenheid of regio, maar evenzeer gericht op de aard van de werkgelegenheid in relatie tot de derde wereld, milieu en natuur, grondstoffen en
energie en spreiding van macht.
Helaas is in het facettenbeleid de relatie tussen de aard van de economische ontwikkeling en de samenballing
van macht aan de aandacht van de Regering ontsnapt, zij het dat er een paar
wetsontwerpen zijn die er wel rekening mee houden. In het werkgelegenheidsbeleid zal voorop dienen te staan
het eerlijk delen van bestaand werk en
niet het tegen heug en meug scheppen
van nieuwe arbeidsplaatsen. Daarbij
behoort het hoofdaccent te liggen op
het bevorderen van het besteden van
meer tijd aan onderling verzorgende
activiteiten door man- en vrouwkracht
in te zetten in het welzijnswerk, onderwijs, vormingswerk ter bevordering
van betere zelfontplooiing, op zachte
invloeden op het arbeidsaanbod door
minder tijd van leven (tegen betaling!)
te werken. Hierin past het gehele scala
van maatregelen voor werktijdverkorting tussen 8 en 17 uur, tussen maandag en vrijdag, tussen 15 en 65 jaar. De
Regering heeft in dit verband voortreffelijke opsommingen gegeven, maatregelen gericht op een betere algemene vorming van de werkende mens,
minder toespitsing van deinzet van de
werkende mens op één activiteit, o m
hem zodoende minder afhankelijk te
maken van één baan en verandering in
de werkgelegenheidsstructuur beter te
kunnen opvangen.
Bij en naast deze punten speelt een
rol dat er een verschuiving in de waardering van werk moet plaatsvinden.
Nu is het zo dat de sociale waardering
voor het verrichten van werk op de
klassieke wijze andersoortige wijzen
van werkzaam en dienstbaar zijn in de
samenleving praktisch uitsluit. Om die
reden blijft zeer veel werk dat uiterst
zinvol zou zijn, nu liggen. De economie
staat eenvoudig niet toe dat het gedaan wordt. Natuurlijk vergen een dergelijk economisch structuurbeleid en
een dergelijk werkgelegenheidsbeleid
bij de harde randvoorwaarde van een
evenwichtige betalingsbalans een
scherp inkomensbeleid. Immers, de
openheid en de afhankelijkheid van
Nederland in het internationale handelsverkeer hebben enkele zeer belang
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rijke consequenties, zoals het feit dat
het Nederlandse bedrijfsleven zowel
op de thuismarkt als op de exportmarkt met het buitenlandse bedrijfsleven zijn krachten moet blijven meten.
Het heeft de consequentie dat een inkomensbeleid in Nederland dat arbeid,
die geen bijdrage levert aan de handelsbalans of die arbeid te gunstig beloont, daardoor consumptie oproept
die weer voor een belangrijk deel uit
het buitenland komt en het betalingsbalansevenwicht kan verstoren.
Naar ons oordeel is de relatie tussen
betalingsbalans en inkomensbeleid
veel sterker dan velen, ook in mijn partij, vermoeden. Een blijvende verstoring zou rampzalig zijn. De PPR-fractie
is van oordeel dat bij het delen van de
welvaart de ruimte in ons land ruimschoots voldoende is en zelfs zo groot,
dat wij ook in het mondiale delen nog
een behoorlijke partij kunnen meespelen. Op het eerlijk delen van de beschikbare ruimte door alle Nederlanders was dan ook onze bijdrage en onze motie bij het debat over het inkomensbeleid gericht.
Dat er voldoende ruimte is, blijkt uit
de weergave van de uitgaven en inkomsten van gezinshuishoudingen in
de nationale rekeningen. Wellicht zou
een simpele schets die dit weergeeft,
als noot in de Handelingen kunnen
worden opgenomen.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat er tegen het opnemen van een noot in de
Handelingen geen bezwaar bestaat. 1
[Deze noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.]
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Afwenteling belemmert het
eerlijk delen van de beschikbare ruimte. Het resultaat van de afwenteling is
inflatie. Immers, de prijzen worden hoger waarvan de zwakken weer het
meest de dupe worden. Dat hadden
wij en ook de Regering nu juist niet gewild. Vandaar dat een inkomensbeleid
instrumenten moet omvatten die de
afwenteling effectief bestrijden. Uiteindelijk leidt dit er in onze gedachte
toe dat in de inkomensvorming het
marktmechanisme geen rol meer
speelt en dat het op vele plaatsen gevoerde inkomensoverleg door de Regering getoetst wordt.
Ik kom nu tot de beoordeling van het
1%-pakket. Hoe zullen w i j dat pakket
tegen de achtergrond van het regeringsbeleid en tegen de achtergrond
van onze gedachten over wat er in de
toekomst en voor de toekomst nodig
is, beoordelen? Het gaat daarbij natuurlijk vooral o m dat deel van het beleid dat zich tot april 1977 zal afspelen.
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De PPR-fractie spreekt er haar voldoening over uit, dat de Regering het
beleid, dat alle inkomens omvat, de
grondpolitiek, de huurprijsontwikkeling, de wet op de ondernemingsraden, de VAD en het stuurmechanisme
van de gestuurde investeringen als
één samenhangend geheel wenst op
te vatten. Uitgangspunt voor de PPRfractie is daarbij dat zij het eens is met
de belangrijkste doelstellingen bij de
beleidsombuiging, namelijk verwezenlijking van het recht op arbeid, verkleining van inkomensverschillen en vermindering van het inflatietempo. Ten
aanzien van de doelstelling van de
reële trendmatige groei van het nationaal inkomen van tenminste 3,75%
heeft de PPR-fractie de grootst mogelijke twijfel èn ten aanzien van de wenselijkheid èn ten aanzien van de haalbaarheid, gegeven de wijze waarop
deze doelstelling uiteindelijk blijkt te
worden ingevuld. Toch is deze 3,75%
groei de kurk waar het hele beleid op
drijft. De PPR-fractie beschouwt de nagestreefde groei meer als een instrument dan als een doelstelling, immers
de bestrijding van werkloosheid, de
verkleining van inkomensverschillen
en de vermindering van het inflatietempo kunnen ook langs geheel andere weg geschieden.
Ik wil achtereenvolgens graag aandacht besteden aan het economisch
structuurbeleid waaronder het investeringsbeleid, het werkgelegenheidsbeleid, de beleidsombuigingen op het
vlak van de sociale voorzieningen, de
beleidsombuigingen van de begrotingen en de ingediende en in te dienen
wetsontwerpen. De nota selectieve
groei is voor de PPR-fractie ronduit
een grote teleurstelling geworden, zij
het dat voor wat betreft het ontwikkelde instrumentarium enkele positieve
opmerkingen zijn te maken. Gegeven
de motivering van de 3,75% groei en
de wijze waarop die uiteindelijk moet
worden ingevuld, wil ik deze nota het
motto meegeven 'Groeien uit onmacht.' Ook bij het voortreffelijke
overzicht van de stand van zaken van
het facettenbeleid waarvoor wij uit een
oogpunt van documentatie veel waardering hebben, moet het soort groei
dat uit de nota volgt wel leiden tot
meer energie- en grondstoffenverbruik, groter welvaartsverschil met de
Derde Wereld, meer verkeer en vervoer, meer wegen etcetera. Gegeven
de soort van oplossingen die ons voor
ogen staat bij de bestrijding van de
werkloosheid in het kader van selectieve groei, willen wij toch veel meer de
nadruk leggen op vormen van loonkostensubsidie dan op stimulering van
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bedrijfsinvesteringen. Het blijkt dat
eenzelfde effect op de werkgelegenheid bereikt kan worden bij een kleiner
beslag op de betalingsbalans van pak
weg rond f 3 mld. minder bij een groter negatief financieringssaldo van 0,5
a 1 % van het nationaal inkomen. Om
die reden, mijnheer de Voorzitter, willen wij u graag een motie aanbieden.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Jansen,
De Gaay Fortman, Van der Heem-Wagemakers, Van Kuijen en Van Winkel
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de Nota over het te voeren beleid ter zake
van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
overwegende, dat in een selectief economisch structuurbeleid de facetten
milieu, ruimtelijke ordening, zuinig
grondstoffen- en energiebeheer en betere kansen voor de ontwikkelingslanden tot hun recht moeten komen;
van oordeel, dat een dergelijk beleid
het wenselijk maakt, dat bij de bevordering van de werkgelegenheid in de
markteconomie meer gebruik gemaakt
wordt van het instrument loonkostensubsidie dan van het instrument stimulering bedrijfsinvesteringen;
voorts van oordeel, dat bij de beoordeling van de invloed van het gebruik
van instrumenten op de werkgelegenheid niet alleen het beslag of financieringsruimte, maar tevens het effect op
de betalingsbalans betrokken dient te
worden;
nodigt de Regering uit o m bij de stimulering van bedrijvigheid de verhouding tussen de beschikbare middelen
voor de loonkostensubsidie en voor de
stimulering van bedrijfsinvesteringen
tenminste te leggen op 70 staat tot 30,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ik moet in eerste oogopslag er even
over piekeren of hier niet een zodanig
ruim, groot en breed vraagstuk aan de
orde wordt gesteld dat het niet binnen
de orde van de behandeling van de nota's ligt. Ik hoop dat de heer Jansen mij
even de gelegenheid wil geven een
voorstel betreffende de behandeling
aan de Kamer te doen.
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat de motie zozeer ingaat op de kern van het beleid
dat deze motie wel degelijk ter zake is
in dit debat.
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Als wij de teleurstelling over de invulling van het begrip selectieve groei
door de Regering geslikt hebben en
hebben vastgesteld dat de zeggenschap van de gemeenschap over investeringen uiterst beperkt blijft, hebben wij er wel waardering v o o r d a t de
ongerichte stimulering van investeringen door middel van investeringsaftrek en vervroegde afschrijving nu
wordt omgezet in een subsidie die gericht kan worden gebruikt voor stimulering van de werkgelegenheid.
Maar wat gebeurt er met alle andere
investeringen in vaste activa door bedrijven, t.w. ongeveer 80 a 90% van
het totaal?
Wij merken dat in de nota een uitbreiding van het vergunningstelsel
volgens de selectieve investeringsregeling over het gehele land niet overwogen wordt. Wij merken dat in de
toekomst regionale ontwikkelingsmaatschappijen niet volgens het model NOM zullen werken, doch worden
gezien naar het OOM-model, hetgeen
zoveel betekent als: regionaal economisch informatie instituut. Zeggenschap is er in elk geval niet bij. En de
investeringsregeling zelf: uit het antwoord op vraag 20 blijkt, dat men mikt
op 80% financiering door de overheid.
Welke zeggenschap krijgt de overheid
tijdens de exploitatie van deze door
haar voor 80% gefinancierde investering? Aan wie zal deze subsidie gegeven kunnen worden? Om een volgorde
te noemen. Aan de Gasunie? Ik denk
van wel. De Staatsmijnen? Ik denk van
wel. De NS, de PTT, voor isolatie van
woningen, voor stadsvernieuwing? De
PPR-fractie gaat ervan uit, dat voor al
deze doeleinden deze subsidie in principe ter beschikking staat. Tot onze
grote verontrusting constateren wij
dat, vooruitlopend op de investeringsfaciliteit, het huidige ongerichte instrumentarium versterkt wordt. Wij achten
dit onwenselijk. Bovendien hebben wij
geen vertrouwen in de effectiviteit.
Ook het antwoord op vraag 28 heeft
daarin geen verandering gebracht.
Gelukkig stellen wij vast dat er in elk
geval een wettelijke einddatum komt.
Toch willen we nu al zeggen dat het
niet realistisch zou zijn onze steun
voor de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek te verwachten.
Gelukkig komt men in de nota selectieve groei tot de conclusie dat lastenverlichting in de sfeer van de directe
belastingen een van de minst geëigende middelen is ter bevordering van de
werkgelegenheid. Al eerder hebben
wij onze bezwaren hiertegen uiteen
gezet.
Te weten:
1. Allereerst is deze lastenverlichting in de particuliere sfeer wezens-
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vreemd aan een beleid gericht op zuinig gebruik van grondstoffen en energie;
2. Wij willen er daarbij nog op wijzen
dat al sinds 1970-71 ondanks een stijging van het reële inkomen, de consumptiegroei constant is en de consumptie van duurzame consumptiegoederen in het geheel niet meer
groeit;
3. Tegen de achtergrond van de grote begrotings- en financieringsrisico's
die de Regering bewust loopt, willen
wij deze ruimte liever anders besteden.
Die bezwaren gelden nog steeds en
zijn naar onze mening ook niet weerlegd. Daarom zullen w i j ook aan het
structureel maken van dit deel van de
lastenverlichting geen medewerking
kunnen verlenen. De middelen die
daarbij vrijkomen willen wij graag besteed zien o m de scherpste kanten
weg te nemen van de beleidsombuigingen in de sector van de sociale
voorzieningen, bijvoorbeeld door de
WAO niet met 5% te laten zakken.
Ook hierover zou ik graag een motie
willen voorstellen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Jansen,
De Gaaij Fortman, Van der Heem-Wagemakers, Coppes en Van Winkel
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de
Nota over het te voeren beleid terzake
van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
van oordeel dat verlichting van loonen inkomstenbelasting ter bevordering van de consumptie in het algemeen ongewenst is en als middel ter
bevordering van de werkgelegenheid
ondoelmatig is;
verzoekt de Regering af te zien van het
structureel maken van de in 1975 en
1976 ingevoerde tijdelijke verlichting
van de loon- en inkomstenbelasting;
nodigt de Regering uit o m de hierdoor
structureel vrijgekomen middelen te
gebruiken om de beleidsombuigingen
in de sector van de sociale voorzieningen te beperken,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Op de vele andere vragen
die wij over de nota selectieve groei
nog hebben, zullen wij bij de behandeling ervan terugkomen. Ik wil thans
spreken over de werkgelegenheid.
Op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid is het voor ons ronduit te-
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leurstellend dat de instrumenten arbeidstijdverkorting en vervroegde
pensionering, met uitzondering van
een enkel experiment, feitelijk vanwege hun relatie met het inkomensbeleid
worden terzijde geschoven. Er is niet
mee gerekend, zo concluderen w i j . Wij
missen pijnlijk de aanzetten om te komen tot een eerlijke verdeling van het
bestaande werk. De PPR-fractie vindt
het ook van groot belang dat de Regering de belemmeringen wegneemt,
die het verrichten van vrijwillige arbeid bemoeilijken. De PPR-fractie mist
in de nota aanzetten daartoe. Dat subsidies en wettelijke regelingen ontwikkeld worden o m zowel materieel als
immaterieel de arbeidsplaats te verbeteren en meer mogelijkheden te
scheppen voor de kansarmen, die altijd al via de zeefwerking overschieten,
heeft onze grote waardering. Wij menen dat deze maatregelen moeten
worden genomen, ook zonder de invloed op het volume van de sociale
voorzieningen, die 'meegenomen' is.
De ombuigingen van het beleid op
het gebied van de sociale voorzieningen zijn - gegeven de eis die werd
gesteld - naar ons oordeel zorgvuldig
uitgevoerd. Niettemin ervaren wij achter de hele zaak een opvatting, als zou
alleen betaald werk een bijdrage zijn
aan de verdere ontwikkeling van de samenleving en als zou ertoch een te
grote neiging bij de mensen zijn om
zich niet solidairtegedragen als van
hen een passende bijdrage aan de samen leving wordt verwacht zonder dat
de stok van het geld erachter staat. Te
veel nog voelen wij een te grote neiging tot controle en financiële straf.
Bovendien gaat het streven naar volumebeperking ervan uit, dat er voldoende arbeidsplaatsen zijn om de gevolgen van verminderd ziekenverzuim,
verscherping van het begrip 'passende
arbeid' en aanscherping van de
arbeidsongeschiktheid op te vangen.
Is dat niet het geval dan is er slechts
sprake van een pijnlijke verschuiving
van problemen.
Wat staat de Regering voor ogen,
zowel kwantitatief als kwalitatief als
ten aanzien van de in te zetten mankracht bij het nagaan van een aantal
mogelijkheden om tot betere coördinatie te komen tussen GAB's en uitvoeringsorganen? Wij hebben grote
zorg dat op deze manier de vertrouwensrelatie met het GAB als serviceinstituut bij het vinden van passend
werk verloren zal gaan. Wij zien meer
in versterking van de service-mogelijkheden via de GAB's. Een investering in
mankracht, geld en gebouwen is al op
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gang maar zou naar ons idee met
groot maatschappelijk rendement kunnen worden uitgebreid.
In het kader van een inkomensbeleid, gericht op herverdeling, is de
PPR-fractie bereid, mee te doen aan
een herwaardering van de hoogste uitkeringen uit het sociaal-voorzieningenpakket. Tevens willen wij daarbij
op tafel leggen de vraag of de maxima
bij de premieheffing niet dienen te vervallen. In dit licht vinden wij ook, dat
het verband tussen het genoten loon
en de uitkering op lange termijn best
aan een herbezinning toe is. Als je met
de relatie loonuitkering begint, begin
je echter aan de staart van het herverdelingsbeleid. Wij besteden de mankracht en energie dan liever aan de
kop van de inkomensherverdeling.
Inkomensherverdeling binnen de sociale uitkeringen, door meer mensen
naar het minimum te drukken, werkt
denivellerend in het totaal beleid, tenzij de minima structureel voldoende
verhoogd worden. Staan deze compensaties de Regering voor ogen?
De opmerkingen over de 'nihil-beding', in relatie tot de ABU, achten wij
veel te algemeen gesteld.
Natuurlijk, misbruik door alimentatieplichtigen om via een ideële smoes
de gemeenschap te benadelen, wordt
door ons verafschuwd. Deze wantoestanden bestrijden, ten koste van
vrouwen die de financiële afhankelijkheid van een ex-echtgenoot niet aan
kunnen en die vanwege opleiding zelf
niet in hun onderhoud kunnen voorzien, gaat ons veel te ver. Dan geven
wij de voorkeur aan maatregelen die
erop gericht zijn, de betrokken vrouwen echt onafhankelijk te maken, dus
ook van de ABW-uitkering, door aan
scale van maatregelen dat bovendien
nog veel arbeidsplaatsen oplevert. Het
aangekondigde wetsontwerp zat bij
ons dan ook een kritisch onthaal vinden als het met deze gedachten geen
rekening houdt.
Meneer de Voorzitter! Voor de ontplooiing en ontwikkeling van mensen
is het van enorm belang, dat zij niet financieël afhankelijk van elkaar zijn.
Het begrip 'kostwinner' veronderstelt
wèl die afhankelijkheid en doet een onderscheid ontstaan tussen mensen die
wel anderen aan zich binden en hen, die
dat niet doen. In dit verband achten wij
de beantwoording ter zake - namelijk
omdat ten aanzien van het kostwinnersbegrip geen onderscheid gemaakt
zal worden naar sekse en derhalve
geen advies aan de emancipatie-commissie gevraagd behoeft te worden op zijn minst naïef te noemen, want
waar zijn die afhankelijkheidsrelaties
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gelegen? Juist op weg naar de verzelfstandiging van vrouw en man zijn de
voornemens van de Regering een stap
terug te noemen (uitkeringen ziektewet,
WAO voor gehuwde vrouwen enz.).
Ook de PPR-fractie is van mening,
dat als via de Algemene Bijstandswet
middelen van de gemeenschap besteed worden aan dienstverlening van
niet-gesubsidiëerde instellingen, daar
dan zeggenschap tegenover moet
staan. In navolging van de Nationale
raad voor maatschappelijk welzijn geven wij daarbij sterk de voorkeur aan
het scheppen van een wettelijk kader
voor een beleidsombuiging.
Nu is het ons onduidelijk, welke repercussies een en ander heeft voor de
cliënten, die toch al niet tot de meest
weerbaren behoren. Rekening houdend met wat ik hierover al opmerkte,
achten wij de voorstellen op het gebied van de werknemersvoorzieningen en die voor het overheidspersoneel reëel. Meer inzicht is nodig in de
opgestelde effecten in de primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden voor
de ambtenaren. Nadere voorstellen
wachten wij af.
Nadere voorstellen op het gebied
van de kinderbijslag en kinderaftrek
zien wij met belangstelling tegemoet.
De ombuigingsvoorstellen in de sector gezondheidsvoorzieningen van de
sociale verzekeringen vereisen op verschillende punten aangepaste wetgeving dan wel uitgebreid overleg met
een aantal stanties en adviesorganen.
Het is de PPR-fractie volstrekt onduidelijk hoe dat moet op een departement,
waarvan de afgelopen drie jaren praktisch geen wetsvoorstellen of andere
belangrijke beleidsbeslissingen mochten komen. Mijn collega Coppes heeft
hier meermalen over gesproken. Met
name de belangrijke wetten op de gezondheidszorgvoorzieningen en op de
verzekering van de gezondheidszorgvoorzieningen en op de verzekering
van de gezondheidszorgvoorzieningen
zouden nodig zijn om de ombuigingsvoorstellen te kunnen beoordelen.
Bij het voornemen de beddencapaciteit terug te dringen wordt vermeld dat
een van de kostenverhogende factoren daarbij zal zijn 'uitbouw van de extra-murale zorg'. Daarmee wordt kennelijk niet de eerstelijnszorg bedoeld
die gericht is op het voorkomen van
ziekenhuisopname. Uitbreiding van
die zorg bespaard immers op den duur
het meest, maar kost aanvankelijk
geld. Komt het beleid van meer aandacht voor de eerste lijn nu door de
ombuigingen geheel op de tocht te
staan? Hier moet je toch wel over bezuinigingen denken. Is al onderzocht
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of niet de ligduur in ziekenhuizen bekort kan worden door inkrimping
met name van de tijd die nodig is voor
diagnostisch onderzoek? De sterke indruk bestaat dat er gemiddeld zeker
een dag per patiënt kan worden bekort. Welke middelen zijn er om het gedrag van specialisten en ziekenhuisdirecties op dit punt te beïnvloeden?
In vogelvlucht zal ik een aantal opmerkingen maken over de beleidsombuigingen op de rijksbegroting. Bij de defensie wijzen w i j de verruiming van de
regeling van de vrijstelling wegens
kostwinnersvergoeding, voor gehuwde kostwinners af. Het spijt ons. Dit
kan echt niet.
Bij Justitie hebben wij het griezelige
gevoel dat juist de minst weerbaren,
de kinderen en de psychopaten die
een gedwongen verpleging ondergaan - zij kunnen zich moeilijk verweren - , getroffen worden. Hoe is dit te
rijmen met de memorie van toelichting op de begroting voor Justitie 1976
waar over de kingerbescherming onder
andere gezegd werdT ' De marginale
functie van de kinderbescherming mag
niet ten gevolge hebben dat de financiële voorzieningen marginaal zijn'; en
'De Staatssecretaris en ik staan op het
standpunt dat indien de begrotingssituatie voor het Rijk het nodig zou maken
om onder en aangevatte taken 'posterioriteiten' aan te geven, voorzieningen
voor de kinderbescherming op prioriteit
mogen rekenen onder die voor het
jeugdwelzijnsbeleid in het algemeen.'
Hoe zit dat? Waarom is het toch zo uitgevallen? Of vergissen wij ons?
De behandeling van het energie-onderzoek in een normale prioriteitenprocedure via de begroting heeft onze
instemming. Kan de Regering ons verzekeren dat posten gericht op energiebesparingen een zeer hoge prioriteit
niet alleen bij de begroting Economische Zaken maar ook bij andere begrotingshoofdstukken zullen krijgen? Het
is toch te gek dat wij er nog steeds onvoldoende in slagen tot drastische
energiebesparing te komen zelfs als
die bij wijze van spreken voor het oprapen ligt. Ook als de aardgasbaten
niet hoger worden verdient dit onderwerp van overheidszorg grote prioriteit. Die koppeling is voor ons een zeer
ongelukkige.
In het onderwijs lijken ons de voorgenomen besparingen in eerste instantie op de salarissen van personeel
bij het wetenschappelijk onderwijs en
sommige vormen van voortgezet onderwijs op het eerste gezicht juist,
maar zij kunnen tot onbillijkheden lei-
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den. Daarom herhalen w i j onze suggestie, ook reeds gedaan bij de behandeling nou aan begroting van Onderwijs
en Wetenschappen: een totaal-plan
van inkomensbeleid en werkgelegenheidsbeleid in de sector onderwijs,
waardoor incidenteel ingrijpen, dat
onrechtvaardig kan uitpakken, achterwege kan blijven.
De PPR-fractie is van oordeel dat op
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking geen bezuinigingen tot
stand mogen worden gebracht.
De overheveling van een deel van de
kosten verbonden aan de remigratie
van Surinamers van CRM naar Ontwikkelingssamenwerking, doet denken
aan een 'wisseltruc', waarover wij kort
geleden zo intensief gesproken hebben. Het is nog maar de vraag hoeveel
Surinamers terugkeren naar Suriname
en wanneer dat zal gebeuren.
Ten aanzien van de Wet op de Ondernemingsraad is al bekend dat het
voorstel dat er nu ligt voor ons een m i nimum is. Wij zullen proberen het op
punten te verbeteren. Daarbij denken
wij er aan dat de vermogensaanwasdeling een niet toereikend instrument
is om zeggenschap over de bestemming van de winsten te krijgen voor de
werknemers. In dit verband overwegen wij het voorstel te doen in de toekomstige Wet op de Ondememingsraden op te doen nemen dat de ondernemingsraden adviesbevoegdheid verkrijgen over de bestemming van de
winsten. Dit betekent dat bij een kennelijk onredelijk besluit van de werkgever de normale beroepsprocedure bij
de rechter van toepassing wordt.
Als men de VAD wil zien als een
middel tot afroming van winsten, ontstaan door matiging in de lonen dan is
naar ons idee het percentage in de orde van grootte van tien in ieder geval
te veel te laag.
Ik kom dan nu tot de slotconclusie
van mijn betoog.
- De PPR is het eens met de intentie
van het regeringsbeleid zorg te hebben voor de kwetsbaren en de minst
weerbaren.
- Verhoogde investeringsaftrek en
het structureel maken van de tijdelijke
verlaging van de loon- en inkomstenbelastingen zullen onze steun niet krijgen.
- Wij zullen de beleidsombuigingen
voor de begroting 1977 op hoofdpunten aanvaarden.
- Wij hebben er waardering voor dat
de ombuigingen nadrukkelijk geplaatst worden in aan geïntegreerd beleid in het kader van een aanpassing
van de economische orde.
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- Gezien de noodzaak om op langere
termijn aan een catastrofale ontwikling te ontsnappen zijn w i j het wezenlijk oneens met de kern van de uitvoering van het beleid zoals het is neergelegd in het groeivoornemen.
- Naar onze opvatting is een veel
scherpere aanpassing van de economische orde noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden nodig om
de werkelijke problemen van dit moment aan te pakken.
- Wij zullen het korte termijnbeleid
blijven toetsen op de gevolgen die dat
heeft voor de zwaksten. Dat geldt in
het bijzonder voor de wetsvoorstellen
die ons in het kader van de beleidsombuigingen op het gebied van de sociale voorzieningen zullen bereiken. Als
die toets niet goed uitvalt is niet op
ons te rekenen.
In 1973 hebben wij een zware verantwoordelijkheid genomen bij het tot
stand brengen van dit kabinet.
We wisten dat het onze bedoeling
moest zijn het kabinet op kritieke momenten te steunen tot het eind van zijn
beleidsperiode.
Nog steeds blijven wij die verantwoordelijkheid aanvaarden. Tegenover het dragen van deze verantwoordelijkheid verwachten wij invloed op
het beleid.
- W a n n e e r wij het geheel overzien,
wetende hoe beperkt onze positie in
de Nederlandse politiek is, dan is onze
invloed bij het tot stand brengen van
het geïntegreerd beleid toch nog tegengevallen.
- In het komende zittingsjaar zal het
er in het financieel, economisch en sociaal beleid van de Regering op aankomen dat de bescheiden invloed die wij
menen te mogen vragen zodanig gestalte krijgt dat er een goed uitzicht
wordt geopend op een werkelijk selectief economisch ontwikkelingsbeleid.
De Voorzitter: Ik heb mij inmiddels beraden over de wijze van behandeling
van de eerste motie die de heer Jansen heeft ingediend. Natuurlijk hangt
alles met alles samen. Zo wordt ook in
de inleiding van de brief van de Minister-President enkele malen verwezen
naar de Structuurnota. In hoofdstuk II
Omvang en verdeling van de beleidsherzieningen wordt daarop echter niet
meer geduid.
Ik meen aan de Kamer te moeten
voorstellen de motie niet nu bij deze
bespreking te behandelen, maar bij de
behandeling van de Structuurnota,
waarbij zij veel beter past.
Ik ben echter best bereid daarover
morgen een definitieve beslissing te
nemen.
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De heer Jansen (PPR): Ik zou het erg
op prijs stellen indien u inderdaad die
beslissing pas morgen zou willen nemen. Ik zal inmiddels proberen u met
kracht van argumenten tot een andere
opvatting te brengen.
De Voorzitter: Uiteraard sta ik daar helemaal voor op%n.

D
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Het zou heel redelijk zijn,
wanneer u mij toestond o m niet vijftien minuten maar anderhalf u u r t e
spreken. De Regering heeft zich veroorloofd o m in een tijdsbestek van
veertien dagen honderden pagina's
gedrukt papier over deze Kamer uit te
storten betreffende zo ongeveer het
gehele regeringsbeleid - dit nog even
ook met betrekking tot de zojuist ingediende motie - tot en met de meest vitale onderdelen: de nota betreffende
de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid (waarover w i j nu
spreken) de voorjaarsnota, de daarin
zelfs inhoudelijk genoemde nota inzake de selectieve groei, het wetsontwerp
op de ondernemingsraden, het wetsontwerp inzake de grondpolitiek en
de huurprijsberekening en - z o j u i s t
vernam ik dat het in mijn postvakje
ligt - het wetsontwerp over de vermogensaanwasdeling. Het is de Regering, die erop staat al deze onderwerpen als één pakket te beschouwen. Zij
schrijft zelf: Uiteraard kan een beleidsprogram zoals geschetst in deze nota
alleen slagen als het wordt gedragen
door brede groepen in de samenleving,
vandaar dat de Regering de beleidsvoornemens in deze nota in samenhang ziet met reeds ingediende en op
handen zijnde wetsvoorstellen tot
....(en dan volgen alle dingen die ik heb
opgenoemd).

en die plannen uitvoerig doorgesproken met elkaar en alle bestuurlijke instanties, de plannen bevatten een nauwelijks te bevatten hoeveelheid gegevens en specialistisch jargon en daarover mag je bij voorbeeld tijdens een
hoorzitting vijftien minuten het woord
voeren. En dan te bedenken dat die
plannen ten minste nog een maand ter
inzage liggen! Ik ken het grapje, dat
kennelijk achter de regeringstafel
wordt gemaakt, wel dat als je daarover
praat je je tijd staat te verknoeien. Ik
vind het in dit geval echter wezenlijk,
omdat ik het gevoel heb dat er sprake
is van een aanfluiting van de parlementaire controle. Dit is geen controle,
dit is: slikken of stikken!
Ik neem aan, dat de Regering ons
dat niet met voorbedachten rade heeft
geleverd, ons niet met voorbedachten
rade voor het blok zet. Het zal wel niet
eerder klaar hebben kunnen zijn omdat men er zo lang en zo veel over
heeft moeten stoeien bij en tussen de
bij dit kabinet betrokken partijen. (Wat
mag er van Andriessen? Wat slikt de
Partij van de Arbeid nog net? Wat is de
uiterste prijs van de ondernemers?
Hoe krijg je de vakbeweging mee? Hoe
houd je de PPR koest? Hoe houden wij
het mooi voor het CDA?) Het resultaat
is natuurlijk hetzelfde. Dan nog, mijnheer de Voorzitter, de Regering wil dat
'dit beleid wordt gedragen door brede
groepen in de samenleving'. Maar wat
weten die brede groepen van de samenleving nou van het voorgenomen
beleid? Vele pagina's van deze stukken
zijn net een rebus. Misschien heeft de
Regering gedacht: Het loopt nu toch
tegen de vakantietijd, laten wij vele
groepen van de samenleving wat te
puzzelen meegegeven in hun vakantie.

Ik moet dat dan allemaal, namens
een deel van de oppostie, in vijftien
minuten bespreken en er als het even
kan nog een beleidsvisie tegenover
zetten ook! Dat is waanzin, mijnheer
de Voorzitter! Dit is geen kritiek op uw
leiding maar op de Regering. De Regering heeft zich een jaar lang bezonnen,
heeft een jaar lang kunnen plussen en
minnen, maar enige weken - wat zeg
ik voor sommige stukken enige dagen
- v o o r het debat komen de nota's hier
binnenstromen en dan wordt het Parlement geacht zich daarover in één
week uit te spreken. Ik voel mij als een
lid van een inspraakgroep bij het vestigen van een grote industrie. Honderden goed betaalde deskundigen hebben maanden gewerkt aan de plannen

Ik heb begrepen, dat de 1%-norm
geboren is op de Beulakkerwijde. Ik
heb helaas geen tijd gehad om tussen
het moment van de ontvangst van al
deze stukken en nu te gaan zeilen,
maar ik heb toch geprobeerd om een
aantal van deze rebussen op te lossen
en uit de beginletters de hoofdlijn - z o
moet dat altijd - van dit beleid af te leiden. Die hoofdlijn is naar ik meen heel
duidelijk: het bevorderen van de winsten door te bezuinigen op collectieve
voorzieningen, sociale uitkeringen en
op de lonen. Kapitalistischer kan het
niet. De VVD heeft dan ook de grootst
mogelijke moeite om het kabinet te
overbieden. De Minister-President
heeft onlangs gezegd: Als je wilt weten, waarom dit kabinet er moet zijn,
hoefje maar naar het VVD-plan te kijken. Welnu, wij vinden dat een uiterst
negatieve bestaansreden voor een kabinet. Bovendien is het nog maar de
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vraag, of de VVD als zij werkelijk regeerde de kans zou zien - en ook van
plan zou zijn - om zo'n asociaal plan
uit te voeren. Maar als het zo was, zouden wij tenminste weten waaraan wij
toe waren. Nu gaat van alles voor progressief door, wat het gewoon niet is,
tot schade voor werkelijk socialisme.
Er zijn nog altijd rechtse mensen, die
beweren dat dit kabinet socialistisch
regeert. De vakbeweging heeft jarenlang gezegd: dit is onze regering. Jarenlang is geschermd met de structurele hervormingen in antikapitalistische zin, die dit kabinet zou doorvoeren. Ik wil vaststellen dat dit beleid niet
antikapitalistisch en niet structureel is,
maar gewoon ingebed in het kapitalisme. Het is het antwoord, dat de ondernemers vragen, misschien wat moderner dan de VVD zou doen, maar dat
weet ik niet. Misschien is het wat humaner, maar ook dat weet ik niet. Wie
heeft trouwens ooit beweerd, dat het
kapitalisme niet humaan zou kunnen
zijn - ik zeg 'kunnen zijn' - als het allemaal goed gaat? Het gaat echter op dit
moment niet goed en dus komt, hoeveel pijn, narigheid en verdriet de Ministers van dit kabinet er wellicht ook
van hebben, het ware gezicht van het
systeem tevoorschijn.
Wij hebben een- en andermaal betoogd dat het systeem-Duisenberg niet
werkt, niet kan werken en ook niet zal
werken. Het is een eis van de ondernemers, dat bespaard wordt op de collectieve uitgaven, want - zo zeggen zij die drukken voor een groot deel op de
lonen en dus zijn de loonkosten te
hoog. Het is ook een eis van de ondernemers dat die lonen voorlopig niet
meer en liefst minder stijgen dan de
produktiviteit. Dan pas zullen zij weer
bereid zijn, te investeren, want daarop
komt het neer. Dan pas zal de bedrijvigheid weer toenemen; dan alleen
komt er economische groei. Volgens
de rekenkunde van Minister Duisenberg kun je alleen met economische
groei nog een klein beetje aardige dingen doen voor de zwaksten in deze samenleving. Dat is ook zo, als je niet
echt wil sturen.
Wat de groei betreft: het kan zijn.
Betekent dat dan, dat de werkloosheidscijfers zullen dalen en dat de inflatie vermindert? Zelfs volgens de
prognoses van het Centraal Planbureau is dat nauwelijks het geval en die
gaan dan bovendien nog van zeer speciale vooronderstellingen uit. Wat gebeurt er als blijkt dat het rationalisatieproces versneld doorgaat, juist door
deze maatregelen? Wat gebeurt er als
blijkt - en dat zal blijken - dat een
groot deel van alle lastenverlichtingen
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bij grote tot zeer grote ondernemingen
terechtkomt, die dit voor een deel zelfs
in het buitenland gaan investeren?
Wat gebeurt er als blijkt dat de overheidssteun in toenemende mate wordt
gebruikt om het verplaatsen van produkte naar lage-lonenlanden te bevorderen?
Wij zien de plannen van Minister
Lubbers, die wij weliswaar niet nu bespreken, maar die wij in samenhang
hiermee hebben gekregen en die ontvouwd zijn in zijn nota over de selectieve groei, in geen enkel opzicht als
een antwoord. Wat hier wordt aangeboden als een nieuw instrument is alleen maar een veredelde vorm van een
oud: de stimuleringssubsidies, het
strooien van voer in de richting waarin
je de investeringen wil hebben, veel en
duur voer. Als het op is, gaan de kippen weer precies waar zij willen, tenzij
je blijft strooien. Om dat dan te differentiëren naar de mate van arbeidsintensiviteit, zoals wordt voorgesteld,
lijkt wel aardig, een soort merit rating voor ondernemers, maar het blijft
geld weggeven. Misschien, als je genoeg weggeeft, dat het helpt, maar
het is wel typisch kapitalistisch. Voor
geld is alles te koop, zelfs arbeidsplaatsen. Alleen, dan komt wat de Regering
voorstelt. Dat geld moet je ergens vandaan halen. Dat moet dan maar komen
van die premies, die collectieve uitgaven en die loonkosten.
De Minister, het Centraal Planbureau en de ondernemers jagen ons
schrik aan door te wijzen op de enorme stijging van kosten van de sociale
uitkeringen in de laatste jaren, ledere
vier jaar is er sprake van een verdubbeling, roept men ons dreigend toe.
Men trekt die lijn bij ongewijzigd beleid maar door naar 1980: weer een
verdubbeling. Ja, als je aanneemt, dat
ook de inflatie blijft doorgaan in hetzelfde tempo dan is het misschien wel
waar, want een groot deel is nominale
stijging. Ik dacht echter, dat de Regering die inflatie juist ging bestrijden.
Als je aanneemt dat ook de werkloosheid blijft stijgen, dan is het wel
waar. Immers, terwijl in eerdere jaren
de stijging van die sociale uitgaven
vooral samenhing met de exogene
factoren, zoals de Regering deze
noemt - invoering van nieuwe voorzieningen of structurele verhoging van
bestaande - is de laatste vier jaar heel
duidelijk dat het vooral de gedwongen
werklozen zijn, die de volumestijging
veroorzaken. Dat is uiteraard duidelijk
voor de werkloosheidsvoorzieningen.
Het is ook de grootste stijgingspost bij
de bijstandsuitkeringen. En het is een

Tweede Kamer
22 juni 1976

naam bestanddeel van de WAO. Dat is,
zoals professor Goedhart het in een artikel in het boekje 75 jaar sociale verzekering zo treffend zegt: Het gebruik
van de betrokken voorziening voor
vervroegde pensionering op bedrijfseconomische gronden. Men kan natuurlijk deze mensen de WAO uitjagen.
Het is ook misbruik, maar dan wel
door ondernemers in dit geval, van deze sociale voorziening. Maar daarmee
hebben de betrokkenen nog geen
werk. Zij blijven evengoed uitkeringsgerechtigd en goddank zelfs, dank zij
een zojuist aangenomen wetje, dat
moet ik de Regering nageven, op hetzelfde niveau.
Er is maar één zinnige m a n i e r o m de
premies werkelijk te drukken en het
gebouw van de sociale voorzieningen
alleen te laten dienen voor degenen
die door ziekte of handicap of andere
omstandigheden echt niet kunnen
werken, namelijk ervoor zorgen dat
degenen die wel kunnen werken ook
werk hebben. Dat is dus werkloosheidsbestrijding. Er blijven natuurlijk
altijd tijdelijk werklozen over, maar
daarvoor zijn die voorzieningen nu ook
juist.
De heer Rietkerk (VVD): U zult in dit
kader toch ook wel hebben gehoord
dat het met name de sociale lasten zijn
die ertoe kunnen bijdragen, als men
die in de hand houdt, dat er meer mensen werk krijgen.
De heer Van der Lek (PSP): Neen, dat
is een cirkelredenering. Dat is net als
een hond die in zijn eigen staart bijt.
De heer Rietkerk (VVD): Hebt u wel
eens van de reële arbeidskostenstijging gehoord en de probelmatiek die
deze voor de werkgelegenheid oplevert?
DeheerVanderLek(PSP): Ik weet dat
daarop hele theorieën zijn gebouwd,
die van andere zijde weer worden aangevochten. Men kan wel beweren dat
het de arbeidskosten zijn, maar daarom zijn zij het nog niet.
De heer Rietkerk (VVD): Dit kabinet
heeft dat ook onderschreven.
De heer Van der Lek (PSP): Dat verwijt
ik het kabinet ook, want ik neem helemaal niet aan dat het zo is.
De Regering gaat er blijkbaar van
uit, want anders zou zij zich niet die extrapolatie kunnen veroorloven, dat de
werkloosheid niet noemenswaard zal
dalen. Dan behoeft zij niet op verschillende manieren te gaan bezuinigen op
voorzieningen voor allerlei groepen:
gescheiden vrouwen weer in de vernederende afhankelijkheid van hun ex-
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man brengen, bejaardenvoorzieningen
en verzorgingstehuizen in de tang nemen, kinderen uit de kinderbescherming, personeelslasten bij allerlei departementen en minder personeelsuitbreiding. Is het laatste dan geen werkgelegenheid? De pensioenen en de salarisvoorzieningen omlaag harmoniseren; de WAO-uitkering moet naar de
WWV toe naar beneden harmoniseren. De thuiswonende jongeren, voor
wie het behoefte-element al in het
jeugdloon zit, worden ook nog eens op
70% van hun uitkeringen gezet. Zo zou
ik nog wel een uur kunnen doorgaan.
Dit soort bezuinigingen mag en kan
niet.
Wij hebben al lang geleden een simpel voorstel gedaan; wij zijn ook maar
simpele mensen. Waarom geen arbeidstijdverkorting, uiteraard met behoud van loon? De werkweek van 4 0
naar 38 uur zou al genoeg zijn o m alle
werklozen werk te geven als het een
beetje past tenminste. Macro-economisch scheelt dat niets, want tegen het
meerdere loon vallen uitkeringen weg.
De loonkosten worden hoger, maar
daarvoor zijn oplossingen, tijdelijke en
meer structurele. De Regering zou tijdelijk voor bedrijven die het nodig
hebben - ik ben er helemaal niet van
overtuigd dat alle bedrijven dat nodig
hebben - een deel van de premielast
kunnen overnemen. Dat kan bij voorbeeld worden bekostigd uit een verhoging van de vennootschapsbelasting
of uit een vermogenswinstbelasting,
waarover wij vroeger ook wel eens
hebben gepraat. Dan dragen de hoogste winsten de zwaarste lasten; dat
lijkt mij een aardig principe. De Regering zou ook eindelijk eens kunnen
denken aan het al vaak genoemde
voorstel van eenpremieheffing naar
produktief vermogen. Dan betalen de
bedrijven die geen last hebben van de
hoge loonkosten voor de bedrijven die
er wel last van hebben. Die zijn er natuurlijk.
Minister Lubbers: U zegt: Die zijn er
natuurlijk, maar bedoelt u daarmee de
laatste of de eerste?
De heer Van der Lek (PSP): Beide; ook
van die eerste zijn er heel veel.
De Regering zou een groot aantal
werkelijk structurele dingen kunnen
doen, die een antwoord zouden kunnen vormen, waarvan de resultaten
zichtbaar zouden kunnen worden.
Waarom gebeuren deze dingen niet?
Heel eenvoudig, omdat zij niet mogen
van de ondernemers, omdat zij niet
mogen van de rechtse mensen in ons
land, in onze politiek en in dit kabinet.
De ondernemingsgewijze produktie
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mag niet worden aangetast en daarom
gebeuren deze dingen niet.
Als nu nog niet duidelijk is dat met
dit beleid de Nederlandse bevolking
niet is gediend, de werkloosheid niet
zal verminderen, de inflatie niet zal
verdwijnen, de zeggenschap niet zal
komen en de spreiding van macht een
illusie is, dan weet ik het niet. Dat zeg
ik niet, omdat ik het in vijftien minuten
heb aangetoond - met die illusie vlei ik
mij niet - maar omdat de feiten het
aantonen. Ik wil daarover een uitspraak aan de Kamer voorleggen. Ik
hoop dat u, mijnheer de Voorzitter, na
alles wat ik over de samenhang van
het beleid heb gezegd, ook zult oordelen dat deze motie bij dit debat kan
worden behandeld.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van der
Lek en Van der Spek wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
overwegende, dat de door de Regering in de Nota over het te voeren beleid terzake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid voorgestelde maatregelen een wezenlijke
aantasting van zowel het voorzieningenniveau van de collectieve sector
als van de koopkracht van de Nederlandse bevolking tot gevolg hebben;
overwegende voorts, dat enerzijds de
door de Regering gewenste samenhang met andere voorstellen op generlei wijze gegarandeerd is en anderzijds deze voorstellen zelf geen enkele
garantie inhouden tot fundamentele
wijzingen van de sociaal-economische
structuur in Nederland;
van mening, dat voor een werkelijke
bestrijding van de inflatie en de werkloosheid de volgende maatregelen
tenminste noodzakelijk zijn:
- directe beïnvloeding van en controle op kapitaalstromen binnen het
Nederlandse bedrijfsleven, tussen het
bedrijfsleven enerzijds en bank- en
verzekeringswezen anderzijds en van
kapitaalstromen van en naar het buitenland;
- direct en actief investeringsgedrag van de Nederlandse overheid in
de productieve sector;
- directe invloed op en controle van
het Nederlandse productieve vermogen;
- herziening van de zeggenschapstructuur, waarbij de beslissingsbevoegdheid bij de werknemers ligt, in
coördinatie met landelijke doelstellingen;
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nodigt de Regering uit, haar beleid nu
te richten op de verwezenlijking van
fundamentele structurele hervormingen in bovengenoemde zin,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteu nd.
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Wij hadden niet zo erg
veel van dit kabinet verwacht toen het
optrad, maar toch wel het een en ander. Wie over spreiding van inkomen,
kennis en macht spreekt, wie de mond
eens vol had van structurele hervormingen, zou een totaal ander beleid althans moeten proberen te voeren. Ik
denk niet dat er veel kans is dat dit kabinet nog tot bezinning komt, maar wij
willen in ieder geval duidelijk maken
dat wij dat eisen, en, met ons, naar mijn
mening velen in dit land.

D
De heer Honig van den Bossche (BP):
Mijnheer de Voorzitter! De Boerenpartij heeft al jaren, ook al voor het optreden van dit kabinet, ervoor gewaarschuwd dat de overheid de tering naar
de nering moest zetten, een heel gewone en gezonde redenering die voor
iedereen begrijpelijk is, die voor iedere
goede huisvader geldt en die heel simpeltjes inhoudt dat je nu eenmaal niet
meer kunt uitgeven dan dat je ontvangt. Met het optreden van dit kabinet-Den Uyl liep het eerst goed mis
met het economisch, financieel en sociaal beleid. Dit kabinet deed immers
voorkomen of het allemaal niet op
kon. Toen leek het alsof de bomen tot
in de hemel groeiden en nu zien wij
door de bomen het bos niet meer. Nu
zitten wij eindelijk pas goed in de ellende en nog wil dit kabinet niet tot de
ruiterlijke erkenning komen dat het gevoerde beleid daarvoor grote schuld
draagt, voor zover men althans in dit
geval nog van een beleid kan spreken.
Regeren is vooruitzien, wordt zo vaak
verkondigd, regeren houdt onherroepelijk ook een beleid in en dat beleid is
er kennelijk niet geweest, gezien de resultaten. Nu zijn er beleidsvoornemens, dus weer geen direct beleid en
weer geen regeren, waarvoor de heer
Aantjes in deze Kamer onlangs ook
duidelijk heeft gewaarschuwd. Hij zei
toch immers: Om een kabinet tot aftreden te dwingen, moet er wel een kabinet zijn en of het er is blijkt uit het regeren; er is niet geregeerd dus is er geen
Regering. Hoe de heer Aantjes de bemanning van dit stuurloze schip van
staat dan wel vermag te noemen, zou
ik graag van hem willen horen. Hij
heeft immers toch zelf meegedaan om
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leden voor deze bemanning te ronselen? Laten wij elkaar en het gehele Nederlandse volk niet langer voor de mal
houden en gewoon doen wat de
Grondwet democratisch van ons eist
als er niet geregeerd wordt, namelijk
verkiezingen uitschrijven en een werkelijk bestaande Regering benoemen.
Toch is ons kennelijk uit het niets
iets voorgetoverd onder de naam 'Nota over het te voeren beleid terzake
van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid' en de voorjaarsnota. Alles bij elkaar is het een steekspel
van woorden, waarbij wij met miljarden om de oren worden geslagen,
waarbij alles onzeker is en alles van
vele voorwaarden afhangt en veel als...als...als... De inhoud van de nota o m met de woorden van onze kamervoorzitter, de heer Vondeling ten aanzien van de troonrede te spreken - is
verpakt in een emmer van het zwaarste metaal, maar dan nog met een
dubbele bodem ook.
Deze bewindslieden hebben met
een leger ambtenaren deze papparassenwinkel met becijferingen in elkaar
geknutseld. Zij hebben er ook nog
ruim de tijd voor genomen. Het was
heel r u i m ; vier maanden langer dan
via de motie-Andriessen door de Kamer was gevraagd. Ik vind het buitengewoon ondemocratisch en ook heel
gevaarlijk dat wij als volksvertegenwoordigers maar een week de tijd krijgen om ten aanzien van deze nota's
een fundamentele politieke stellingname te ontwikkelen. Onze partij krijgt nu
20 minuten om zich uit te spreken.
Minder netjes vind ik het - het riekt
weer eens naar de arrogantie van de
macht. Mijnheer de Voorzitter! Wat ik
tot nu toe heb mogen aanhoren van
de regeringspartijen is in veel gevallen
niet meer is dan een schijnvertoning
met veel politieke gespierde taal, maar
zeer weinig w o l . Voor de in twee kampen verdeelde regeringspartijen is het
dus duidelijk een zaak van slikken of
stikken.
Toch wil ik namens de fractie van de
BP een voorlopig oordeel over deze
nota geven. Ik wil eerst een korte balans opmaken van de voornaamste resultaten van de zogenaamde regeerperiode van dit kabinet. In feite is het
slechts twee jaar beleid, want in 1974
begon het kabinet in wezen pas met
het uitvoeren van haar ideologische
stokpaarden, omdat het toen pas de
volle verantwoordelijkheid droeg. In
de eerste plaats is er een triest recordgetal van 228.000 werklozen. Dat zal,
zoals gewoonlijk, wel weer een te optimistisch getal zijn. Onder deze werklozen is een enorm stuk jeugdwerk-
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Het kabinet zegt reeds, al dit jaar een
overschrijding
van de uitgaven met 2
loosheid. In 1972 waren de overheidsmld. te moeten compenseren. Dat
uitgaven f 37,7 mld. en onder dit kabischijnt al nauwelijks mogelijk te zijn.
net zijn ze in 1976 opgelopen tot f 77,9
Toch
doet de Minister van Financiën
mld. Het is dus een verdubbeling in
nog steeds optimistisch, maar dat zijn
twee jaar, omdat het kabinet in feite
wij van hem gewoon. De harde praktijk
pas in 1974 de volle verantwoordelijkblijkt hem niets te leren. Immers, hij
heid droeg.
gaat al weer een deel van het te verTen aanzien van het bijstellen van
wachten begrotingstekort voor 1976
het beleid in expansieve richting, verwegwerken met de toverformule 'moleden jaar, stelde Minister Duisenberg
netaire financiering' of het extra laten
onlangs in het weekblad Vrij Nederdraaien van de bankbiljettenpers van
land: 'Als ik geweten had wat ik nu
de Nederlandsche Bank. Dat veroorweet, had ik de begroting niet zo uitgezaakt niets anders dan inflatie, een sodijd als ik nu gedaan heb, maar de geciaal onrecht en een gelegaliseerde
gevens ontbraken'. Ik wil deze Minister
diefstal ten opzichte van de rentetrekvolgend jaar nog wel eens horen, want
kers die daarmee hun oude dag moeweer zullen de middelen tot bestrijten verzorgen.
ding van de werkloosheid gefaald blijUiteraard behoeft hij daarvoor de
ken te hebben. Verder zijn er een
toestemming van de Nederlandsche
enorm aantal bedrijven in de rode cijBank. Ik moet overigens zeggen, dat
fers. Er is een record aantal faillissede houding van de president van de
menten, ook in het midden- en kleinNederlandsche Bank te dien aanzien
bedrijf. Er is een bedrijfsleven zonder
mij wel heeft verbaasd. In een interrendementen en met een totaal gebrek
view in het Algemeen Dagblad zei de
aan investeringslust, ook al vanwege
heer Zijlstra: 'De Nederlandse kapide bedreiging van de zelfstandigheid
taalmarkt kan, als de staat goede conen overheidsmaatregelen die hun
dities biedt, dat financieringtekort opslagvaardigheid aan banden leggen.
nemen. Dat zal ook nodig zijn, want ik
Verder is er de inflatie, ofwel geldontwil de bankbiljettenpers niet vrijelijk
waarding, die in 1976 zeker wel weer
laten draaien. Dat veroorzaakt alleen
op 9% kan worden getaxeerd. Omdat
maar meer inflatie met alle nare gevolsteeds weer monetair wordt gefinangen van dien voor de investeringen en
cierd, wordt er ook niets aan gedaan.
de werkgelegenheid'.
Integendeel, wat wij hadden kunnen
inlopen is juist daardoor verloren geIk ben zeer benieuwd, welke condigaan. Ten slotte is er nog een dolgeties de staat de heer Zijlstra zal aanbiedraaide loon- en prijsspiraal en een gat
den of reeds heeft aangeboden om die
in de begroting dat voor 1976 was gebankbiljettenpers toch weer extra te laraamd op f 15 mld. maar dat uitgeten draaien. Kan de Minister van Figroeid blijkt te zijn t o t f 17 mld.
nanciën mij hieromtrent nader inlichten?
Wij spreken over de thans voor ons
In de nota valt ook de uiterst geringe
liggende nota's. Ondanks alle verhalen
verlaging
van de verhogingen op van
over bezuinigingen op de overheidsde overheidsuitgaven, namelijk 8,8
uitgaven die dit kabinet zou doorvoemld. hetgeen slechts ruim 1 % is van
ren om ons uit de nesten te helpen,
de totale uitgaven van het Rijk en de
heeft de Boerenpartij zich daaromsociale verzekeringen gedurende de
trent geen enkele illusie gemaakt. Het
periode 1977-1980. Vergelijk dat nu
kabinet-Den Uyl en bezuinigingen, dat
eens met de stijging die het kabinet
rijmt gewoon niet. Iedereen die ook
zich heeft veroorloofd bij diezelfde uitmaar de indruk had gekregen dat dit
gaven van 1974 tot 1976. Dat was over
kaoinet nu eens eindelijk de komende
die periode ruim 50%. Om nu een stijjaren minder zou gaan uitgeven, heeft
ging van 50% in twee jaar gedeeltelijk
zich danig vergist, zeker de werklozen.
ongedaan te maken, gooit het kabinet
Het gaat immers om niets anders dan
er een verlaging van 1 % over vier jaar
een verlaging van de verhoging van de
tegenaan. Dat is bepaald indrukwekoverheidsuitgaven die beoogd waren.
kend en ik ben vreselijk benieuwd, of
Het gaat in deze nota dan ook niet om
de
heer Andriessen het ook in die
bezuinigingen, dat woord is taboe vangeest heeft bedoeld met zijn motie inwege de komende verkiezingen en het
zake verlaging van de gemeenschapswordt dan ook strikt vermeden. Het
uitgaven, die in ieder geval dit jaar
zijn beleidshervormingen, beleidsonv
niet doorgaat. Als het inderdaad zo zijn
buigingen en alles verpakt in de
bedoeling is geweest, dan was het
zwaar-metalen emmer van Vondeling.
meer een muis die brulde.
De motie-Andriessen om te probeOverigens, met de verkiezingen over
ren, dit jaar al de gemeenschapsuitgaruim een half jaar in het zicht zal alles
ven te verlagen, wordt niet uitgevoerd.
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toch wel tot na die tijd worden opgeschoven. Het is met de ongeremde stijging van de overheidsuitgaven al net
zo als met de structurele werkloosheid. Hoe vaak heb ik niet al vanaf deze
plaats betoogd dat de werkloosheid
structureel was en dat er dan ook
structurele maatregelen moesten worden genomen om de werkloosheid terug te dringen? Hoe vaak werd ook
niet het bestaan van deze structurele
werkloosheid door de Minister-President ontkend en werden er conjuncturele maatregelen genomen omdat alleen de conjunctuur de schuld kreeg?
Toch is het nu eindelijk beginnen te
dagen het laatste jaar, maar nu is het
te laat. Nu blijkt overduidelijk dat de
structurele moeilijkheden veel meer
werkloosheid veroorzaken dan de conjuncturele problemen. Onze economie
is zwaar ziek en het beleid van dit kabinet heeft dan ook zonder meer bewezen dat de economische wetten nimmer straffeloos kunnen worden overtreden. Dat wreekt zich op den duur
onherroepelijk, zoals nu.
De voorgestelde regeringsplannen
in deze nota worden aangekondigd als
een strijd op twee fronten: èn tegen de
werkloosheid èn tegen de inflatie of de
geldontwaarding. Wat blijkt nu de bijdrage van de overheid zelf? Monetaire
financiering of wel het extra laten
draaien van de bankbiljettenpersen.
Inflatie met inflatie bestrijden. Zou
de Minister van Financiën mij eens
haarfijn willen uitleggen hoe dat heilzaam kan werken? Ik ben altijd bereid
iets te leren.
Ook moet nog uitdrukkelijk worden
gezegd dat de overheidsuitgaven de
eerste helft van dit jaar wel degelijk al
fors zijn gestegen, zoals de tarieven
van de PTT, premies openbaar vervoer
enzovoorts. Van de PTT vangt de Staat
3,5% van de bedrijfsuitkomsten. De
enorme prijsstijging is in ieder geval
niet veroorzaakt door het bedrijfsleven, maar door factoren waarop het
bedrijfsleven geen invloed heeft, zoals
bij voorbeeld de overheidsbeslissingen. De verlaging van de verhoging
van de overheidsuitgaven, hoe miniem ook, gaat ook volgend jaar pas
in. Dat zal vast en zeker na de verkiezingen gebeuren, zoals ik al eerder
stelde. Verder dan de door mij gestelde zaken wens ik deze nota niet in samenhang met andere zaken te bezien.
Pas in het najaar komen bepaalde wetsontwerpen ten aanzien van immateriële zaken aan bod, eerder niet.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de Minister van Economische Zaken vooral
op het hart willen drukken om met zijn
collega van Sociale Zaken zeer veel rug-
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gespraak te plegen als hij het Nederlandse bedrijfsleven wil laten renderen. Een groot aantal ondernemingen
heeft immers de laatste jaren al geen
winst gemaakt, met als een van de belangrijkste redenen daarvoor de volledig uit de hand gelopen loonkosten
van de laatste 8 a 10 jaar. Voorgaande
kabinetten, zoals die van de heren De
Jong en Biesheuvel, hebben reeds
daarbij grote taxatiefouten gemaakt.
Laten wij dat erkennen en niet meer op
de foutieve weg blijven doorgaan.
Een mij wel bekend bedrijf met 250
werknemers kreeg in 1969 reeds te
maken met een loonstijging in totaal
van f 702.000 naar f 877.000 bij een vrijwel gelijk aantal werknemers. Omdat
echter toen de prijzen niet tevens omhoog mochten, daalde de opbrengst
en kwam een aardig draaiende onderneming in de rode cijfers. Het bedrijf
draait nog wel, maar hoe! Dit geval
staat zeker niet op zich zelf en deze Bituatie heeft zich de laatste jaren verschrikkelijk uitgebreid. Dat moet onherroepelijk voorkomen worden, anders verliezen wij hoe langer hoe meer
werkgelegenheid. De Minister van Sociale Zaken zou ik de klacht van veel
werkgevers in overweging willen geven, namelijk dat zo'n tien jaar geleden werk vooreen leerling met een lager loon gepaard ging met meer vakkennis, tegen nu een leerling met hoger
loon met veel minder vakkennis. Het
hoeft geen betoog dat dit de prijzen omhoog jaagt. Het is ook onjuist dat een
leerling al het loon moet ontvangen dat
geldt voor een normale arbeidsprestatie, zolang die leerling nog niet of nog
niet geheel aan het verrichten van produktieve arbeid toe is.
De Minister van Economische Zaken
wil ik ook nog vragen of het inderdaad
waar is dat Amerikaanse Kamers van
Koophandel, Amerikaanse bedrijven
ontraden in Nederland te investeren. Is
het tevens waar dat aldaar de vermogensaanwasdeling, ondernemingsraden en dergelijke, als negatieve factoren worden beschouwd o m in ons
land te investeren? Is het ook waar dat
de brochure 'Fijn is anders' van de lndustriebond NVV in het Engels vertaald is en onder andere in Amerika
circuleert? Is dat mede de oorzaak van
het abrupt eindigen van de buitenlandse industriële vestigingen in NederIandin1975?
Ik wil de Minister van Financiën adviseren in deze tijd met zo'n grote
werkloosheid, elke in vergelijking hiermede strijdige en onnodige uitgaven
bij de diverse ministeries te doen
schrappen. Als voorbeeld daarvoor
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diene het volgende. Een dezer dagen
bereikte mij een informatiebulletin van
het Ministerie van CRM gedateerd juni
I976, inzake de Centrale Afdeling lnternationale Betrekkingen. Daarbij was
een opgave gevoegd van de verdeling
van fondsen die bestemd waren voor
de bilaterale samenwerking in 1975.
Enkele voorbeelden: Frankrijk: van 22
tot 31 mei werd de 'Foire d'Anjou' gehouden, waaraan een straatorgel uit
Haarlem deelnam. De fanfare 'De Kikvorsen' uit 's-Hertogenbosch nam deel
aan de festiviteiten rondom de viering
van St. Patricks Day in Ierland. lndonesie: het verblijf van de fluitist de heer
Van Leggelo die in augustus 1975 naar
Indonesië vertrok, werd met 5 maanden verlengd. Hij gaf onder andere lessen in workshops in Medan en Jokjakarta. Mijnheer de Voorzitter! Letterlijk
en figuurlijk gaat hier het geld van de
Nederlandse belastingbetaler met de
muziek mee.
Verder weer Indonesië. Er is een lndonesische vertaling verschenen van
het boek 'Buiten het gareel' door Suwarsih Djojopuspito onder de titel
'Manusia Bebas' Erzijn voorts plannen tot vertaling van de boekjes over
de avonturen van Tjies en Tjoek van
Vincent Mahieu in de Bahasa lndonesia. Wat heeft daar nu de massa aan?
Bestrijdt men daarmee de uitgaven?
Bestrijdt men daarmee de werkloosheid? Mij dunkt, dit geld zou veel beter
besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld onze verwaarloosde psychiatrische inrichtingen in Nederland. Als het
nu nog ging om vertalingen in boekvorm in alle talen van de malle fratsen
van Joop en Jaap of van Joop en zijn
makkers dan bracht dit misschien nog
geld op door op humoristische wijze
informatie te verstrekken, alom, over
hoe je beslist niet een beleid moet voeren.
Minister Duisenberg: Bahasa voor de
massa!
De heer Honig van den Bossche (BP):
Ja!
Volgens de Boerenpartij wordt er
veel te veel en onnodig met geld van
de belastingbetaler gesmeten. De subsidiepot van CRM alleen al is een duidelijk voorbeeld. Men zou toch zoals ik
al aanhaalde op het gehele subsidiebeleid miljoenen kunnen besparen.
Deze nota getuigt er eveneens overduidelijk van dat dit kabinet beslist niet
genoeg doordrongen is van de ernst
van de stand van zaken. Er zal aan de
werkloosheid en de inflatie niets veranderen. Integendeel!
Nogmaals: wij missen een werkelijk
beleid in het algemeen belang, het nationaal belang. Dat is voor ons onaanvaardbaar.
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Ook te veel wordt door dit kabinet
aan apartheidspolitiek in eigen land
gedaan. De Minister-President wil alleen maar leuke dingen voor linkse
mensen, spreekt dus niet over leuke
dingen voor alle burgers van Nederland, let w e l : vooralle belastingbetalers van Nederland. Wie dus niet links
is, telt gewoon niet mee. Is dat de bedoeling van de Minister-President? De
politieke kleur moet ook al rood zijn,
wil je meetellen. Dat is uitgerekend politiek racisme!

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Onze samenleving staat
voor een dilemma! En welke oplossing
we ook kiezen, de kans op chaotische
ontwikkelingen blijft groot, omdat vele
bevolkingsgroepen zich tekort gedaan
zullen voelen. De grootste sociaal-economische crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog dreigt!
Sinds de Tweede Wereldoorlog is in
ons land een indrukwekkend stelsel
van collectieve voorzieningen opgebouwd bijvoorbeeld op het gebied van
het onderwijs en van de sociale zekerheid. Deze voorzieningen zullen, zelfs
zonder dat zij overal voor de verschillende bevolkingsgroepen voldoende
zijn uitgebouwd, in de komende jaren
zulke hoge financiële lasten op de samenleving leggen, dat dit onoverkomelijke bezwaren oproept: het gedeelte van het nationale inkomen benodigd voor de collectieve sector, wordt
namelijk te groot. De koopkracht van
de vrij beschikbare arbeidsinkomens
van de meeste burgers zal teruglopen,
evenals de koopkracht van de bedrijfsinkomens, de winsten. Dit zal tegelijkertijd op onaanvaardbaar grote
schaal leiden tot werkloosheid, inflatie, ontduiking en afwenteling van belastingen en van sociale premies,
zwart geld, zwart werken, misbruik van
sociale voorzieningen en daarmee tot
aantasting van de arbeidsmoraal. Een
groeiend gedeelte van de werkende
bevolking zal niet langer bereid zijn
mee te betalen aan de stijgende collectieve uitgaven voor niet-werkenden,
zoals gehandicapten, gepensioneerden, werklozen en bijstandstrekkers,
ook al profiteert de werkende bevolking zelf natuurlijk net zo goed van een
deel van deze voorzieningen; onderwijs voor hun kinderen, verkeersvoorzieningen, gezondheidszorg, toneelsubsidies. Er is dan een onredelijk
groot beroep vereist op de solidariteit
van degenen die uiteindelijk de financiële lasten voor de collectieve sector
dragen. Ook politieke partijen, zoals
D'66, die met volle overtuiging het
overgrote deel van de bestaande col-
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lectieve sector als gerechtvaardigd en
noodzakelijk beschouwen, kunnen
hieraan natuurlijk niet voorbij gaan!
Het dilemma is verschrikkelijk! Bij
ongewijzigd beleid zal een groeiend
gedeelte van de bevolking zich tegen
de toenemende lasten van de collectieve sector verzetten, omdat dit de
koopkracht van hun persoonlijk vrij besteedbaar inkomen te sterk aantast en
de werkloosheid doet toenemen. De
voortzetting van vele essentiële collectieve voorzieningen en de realisering
van verschillende rechten daarop komen dan in de toekomst ernstig in gevaar. Maar bij de noodzakelijke drastische ombuiging van het beleid door
beperking van de groeiende uitgaven
in de collectieve sector zullen weer andere bevolkingsgroepen zich tekort
gedaan voelen, omdat deze beperking
voor hen in de toekomst minder hoge
rechten, dat wil zeggen minder hoge
inkomens of uitkeringen betekent.
Uit de gegevens van de Regering en
het Centraal Planbureau blijkt dat de
lasten van de collectieve sector, dat wil
zeggen van de belastingdruk, sociale
premiedruk en druk niet-belastingmiddelen, groeiden van 37,6% van het nationale inkomen in 1960 via 47,4% in
1970 tot 55,7% in 1975, en dat deze bij
ongewijzigd beleid in 1980 ongeveer
65,4 a 65,9% zullen bedragen. Het reeel vrij beschikbaar inkomen steeg gedurende de periode 1960/1965 gemiddeld met 4 , 1 % per jaar en in de periode 1965/1970 nog met gemiddeld
3,5% per jaar, maar tijdens de periode
1970/1975 trad reeds een daling van
gemiddeld 1,5% per jaar op, terwijl bij
ongewijzigd beleid een verdere gemiddelde daling van 2,0% per jaar in
de periode 1975/1980 wordt verwacht.
De stijgingen van het reëel vrije beschikbare inkomen gedurende de periode 1960/1970 waren nog mogelijk
door de toename van het aandeel van
de arbeidsinkomens binnen het nationaal inkomen, de zogenaamde arbeidsinkomensquote, en door de ongekende economische groei. De toename van het arbeidsinkomensquote
tot 96,5% in 1975 ging ten koste van
het zogenaamde 'overig inkomen',
waaronder de bedrijfsinkomens, de
winsten. Dit leidde tot omvangrijke bedrijfsverliezen en werkloosheid. Het
beeld van ongewijzigd beleid in 1980
is, zoals de Regering terecht vaststelt,
zeer somber. Een werkloosheidsaantal
van naar verwachting 260.000 geeft dit
reeds aan!
Bij ongewijzigd beleid zal volgens de
gegevens de ontwikkeling van de collectieve uitgaven leiden tot een gemid-
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delde stijging van de premie- en belastingdruk voor de komende jaren van ±
1,75% van het nationaal inkomen per
jaar. De Regering heeft nu besloten te
trachten de geschetste fatale ontwikkeling o m te buigen door voorshands
een beperking van de structurele groei
van de belasting- en premiedruk tot
jaarlijks 1 % van het nationaal inkomen
als richtsnoer te nemen, de zogenaamde '1%-norm v o o r d e collectieve sector', oftewel de Duisenberg-norm. In
de periode 1977/1980 betekent dit, dat
structureel totaal vier maal 0,75% minder aansiag mag worden gedaan op
het nationale inkomen. Dit nationaal
inkomen is in 1980 meer dan f 300 miljard; 4 x 3/4 = 3% daarvan benadertf 10
miljard. Hierbij gaat de Regering uit
van een gemiddelde jaarlijkse groei
van het nationale inkomen van 3,75%.
Uitgaande van de 1 %-norm en rekening houdend met enkele - onder andere conjuncturele - correctiefactoren,
komt de Regering dan tot de conclusie,
dat de collectieve uitgaven f 8,8 miljard lager moeten zijn dan oorspronkelijk werd geraamd.

ze te maken uit verschillende beleidsalternatieven op lange termijn.
Sinds 1967 heeft de ontwikkeling
echter niet stilgestaan. Van onze kant
werd er al in het verleden voor gepleit
om de lastendruk van de belastingen
en de sociale premies als één geheel te
beschouwen, ja zelfs om de sociale
premies in de belastingen op te nemen.
Het is zeer verheugend dat het kabinet zijn Minister van Financiën Duisenberg heeft gevolgd en de overheidsuitgaven en de uitgaven voor de sociale
verzekeringen, kortom de collectieve
sector, als één samenhangend geheel
is gaan bezien en voor de ontwikkeling
daarvan een norm tracht aan te geven.
Hadden de verschillende varianten
van de Zijlstranorm uitsluitend betrekking op de beheersing van de overheidsuitgaven, de Duisenberg-norm
geldt voor de gehele collectieve sector. Verheugend is eveneens dat dit kabinet met een aantal socialistische m i nisters, waaronder de Minister van Financiën, de moed heeft opgebracht
om een beperking van de groei van de
collectieve sector voor te stellen. Want
moed is voor zo'n pijnlijke operatie wel
nodig!

Hierbij teken ik aan dat de aanduiding ' 1 % - n o r m ' eigenlijkzeer misleidend is. Bij de veronderstellingen van
de Regering zal de collectieve sector
Minister Boersma: Alleen als je socireëel toch nog met meer dan het gealist bent!
middelde van 3,75%, namelijk met onDe heer Nypels (D'66): Voor anderen
geveer 5,5% per jaar mogen groeien
ook, maar voor de socialisten schijnt in
en de particuliere sector reëel met
sommige gevallen de collectieve secminder dan het gemiddelde, namelijk
tor heilig te zijn.
met 1,5% per jaar. Alleen dan zal het
Hierbij moet er voor de goede orde
aandeel van de collectieve sector in
nog eens op gewezen worden dat de
het nationale inkomen jaarlijks met 1 %
verantwoordelijkheid voor de groei
stijgen. De Duisenberg-norm is dus eivan de collectieve sector - de heer Dolgenlijk een 5,5%-norm.
Mijnheer de Voorzitter! De eerste mo- man heeft dat ook gedaan - niet speciaal bij dit kabinet ligt, maar in feite bij
tie die D'66 in 1967 bij haar entree in de
alle voorgaande kabinetten te zamen.
Tweede Kamer indiende, was gericht
De stijging van de belastingdruk istijop de totstandkoming van een meerjadens de regeerperiode van dit kabinet
renplanning voor de overheidsuitgalager dan bij voorgaande kabinetten
ven. De motie had als eerste ondertekemet VVD-deelname.
naar mijn toenmalige fractiegenoot De
Mijnheer de Voorzitter! Willen wij
Goede. Sindsdien zijn de ideeën hierniet periodiek met tussenpozen van
over vrijwel gemeengoed geworden.
een paar jaar soortgelijke nieuwe beDoor middel van de Comptabiliteitswet
zuinigingsoperaties voor de collectiewordt voorgeschreven, dat wetsontve sector moeten uitvoeren, dan behowerpen voorzien moeten zijn van overren de groei en omvang van de sociale
zichten van meerjarige financiële converzekeringssector evenals die van de
sequenties, terwijl bij de jaarlijkse aanbieding van de rijksbegroting een meer- rijksuitgaven beheerst te worden. Dit
blijkt duidelijk uit het feit dat de huidijarenraming van de rijksuitgaven aan
ge problemen juist speciaal zijn verhet parlement wordt gepresenteerd. De
oorzaakt door de uitzonderlijk snelle
Goede heeft hieraan als Staatssecrestijging van de uitgaven van de sociale
taris zijn bijdrage geleverd. Hoe wankel
fondsen. Hiervoor is een beheersindeze ramingen ook zijn, hoe pijnlijk en
strumentarium nodig. Het lijkt minivervelend voor het kabinet de uitkomsten soms ook mogen wezen, zij zijn no- maal noodzakelijk daartoe jaarlijks bij
de prensentatie van de rijksbegroting
dig om het ontstaan van financiële protevens een Miljoenennota voor de soblemen in de toekomst tijdig te signaleciale verzekeringen te presenteren,
ren. Zij zijn nodig o m een bewuste keu-
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waarbij tevens een meerjarenraming
wordt gevoegd. Deze zouden dan bij
de algemene en financiële beschouwingen en de verdere afhandeling van
de rijksbegroting en het dekkingsplan
volwaardig door de beide Kamers behandeld dienen te worden.
Dit zou er verder bijvoorbeeld ook
toe kunnen leiden dat - in aansluiting
tot de motie Van Amelsvoort, ingediend bij de behandeling van de
Comptabiliteitswet - de Algemene Rekenkamer ingeschakeld wordt bij de
controle op de ontvangsten en uitgaven van de sociale fondsen.
Is de Regering bereid haar visie over
een beheersinstrumentarium met betrekking tot de sociale verzekeringen
aan te geven en is zij met name bereid
jaarlijks een Miljoenennota voor de sociale verzekeringen tezamen met de
rijksbegroting aan de Kamer aan te
bieden?
De 1 %-norm heeft, zoals gezegd, als
grote voordeel en verdienste dat nu de
overheidsuitgaven en sociale verzekeringen als één geheel worden beschouwd. De 1 %-norm kan echter niet
op de langere termijn toegepast worden, hetgeen ook niet de bedoeling is.
Immers, momenteel vormt de collectieve sector ruim 55% van het nationale inkomen; bij toepassing van de
1 %-norm op de langere termijn wordt
dat in 1980 ruim 60%, in 1990 ruim
70% en omstreeks het jaar 2000 ruim
80% van het nationale inkomen, waardoor de particuliere sector van 45%
thans tot 20% vam het nationale inkomen in 2000 wordt teruggedrongen.
Hierdoor zullen, zij het op een wat later tijdstip dan bij ongewijzigd beleid,
toch nog dezelfde nadelige gevolgen
optreden: extra grote werkloosheid,
afwentelingen, ontduikingen, enz. Bijstelling van de 1%-norm naar beneden
in de richting van 0%-groei van de collectieve sector per jaar of zelfs een afname van deze sector blijkt hierdoor
binnen niet al te lange tijd onafwendbaarl
Hier komt nog bij dat: na 1980 in ons
land waarschijnlijk veel vervangingsinvesteringen nodig zijn, waardoor er
minder ruimte is voor arbeidsplaatsen
scheppende uitbreidingsinvesteringen; na 1980 verder de opbrengsten
uit het aardgas sterk terug zullen lopen en in 1980 het nadelig saldo op de
energiebalans f 2 miljard en in 1985
zelfs f 9 a 10 miljard zal bedragen; en
na 1980 ten slotte volgens verwachtingen - ook van de Regering - de economische groei per jaar zal afnemen.
Kortom, na 1980 houdt de wereld niet
op te draaien, maar de perspectieven
zijn wel somberder!
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Het is echter de vraag of de
1 %-norm zelfs op de korte termijn, tot
1980, in het licht van de geschetste
problemen wel aanvaardbaar is. De
Minister van Financiën heeft bij verschillende gelegenheden aangegeven,
dat wanneer volgend jaar het nationaal inkomen met 3,75% stijgt, toepassing van deze norm uiteindelijk inhoudt dat van elke gulden welvaartsgroei 82 cent voor de gemeenschap is
en 18 cent voor de burgers. De ruimte
die de groei verschaft moet evenwel
zodanig verdeeld worden in collectieve lasten, vrij beschikbaar inkomen
van werknemers en overig vrij beschikbaar inkomen, waaronder de bedrijven, dat die verdeling door de ontvangers van de laatste twee groepen
wordt aanvaard. Dit is onzeker!
Ernstiger wordt de situatie nog als
we het regeringsuitgangspunt beschouwen ten aanzien van de jaarlijkse
groei van het nationaal inkomen in de
komende periode, namelijk 3,75%. De
regeringsplannen wekken de indruk
op ouderwetse wijze allereerst gericht
te zijn op het herstel van een sterke
economische groei. Onvoldoende aandacht wordt gegeven aan vragen zoals: Waarom willen we economische
groei? Welke economische groei, wat
betreft omvang en aard, is wenselijk of
aanvaardbaar in verband met de Club
van Rome-problematiek en een betere
arbeids- en welvaartsverdeling tussen
de rijke en arme landen? Een internatio
nale gerichtheid, een internationale
dimensie ontbreekt in de regeringsstukken. De heer Jansen wees er reeds
op. Daarnaast vinden we dat bij de bestrijding van de structurele werkloosheid een veel zwaarder accent gelegd
moet worden op een betere verdeling
van de beschikbare hoeveelheid werk
over de bevolking, door één of andere
vorm van arbeidstijdverkorting: kortere werkweek, wederkerend onderwijs
of vervroegde pensionering. Hiervoor
zou men jaarlijks een bepaald percentage, bijvoorbeeld Va a 1 %, van de potentiële economische groei ter
beschikking moeten stellen.
De benodigde eisen voor milieubehoud en behoud van grondstoffen en
energiebronnen, een betere arbeidsen welvaartsverdeling tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden en de
absoluut noodzakelijke arbeidstijdsverkortingen om de groeiende werkloosheid structureel te bestrijden, hebben een matigende invloed op de economische groei.
Een lagere gemiddelde groei dan
3,75% van het nationaal inkomen per
jaar is daarom zeer aannemelijk, bijvoorbeeld 3%. Wanneer wij uitgaan
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van een groei van 3% bij handhaving
van de 1 %-norm leidt dit tot het volgende resultaat: volgens de huidige
verdeling gaat 55% naar de collectieve
sector, dat is 1,65%. Toegestane extra
groei met 1 % van het nationale inkomen, dat wil zeggen 1,65 + 1,00 = 2,65%
naar de collectieve sector; 0,35% blijft
dan over voor de particuliere sector.
Dit is minder dan benodigd voor de
zgn. incidentele loonstijgingen, zoals
promoties en periodieke loonsverhogingen. Een daling van de contractlonen wordt dan zelfs nodig, en er ontstaat geen extra ruimte voor enig rendementsherstel ten behoeve van werkloosheidsbestrijding of voor compensatie van de dalende aardgasprijzen.
Tegen deze achtergrond is de
1 %-norm voor de collectieve sector alleen aanvaardbaar als een zeer tijdelijke, uiterste bovengrens bij een jaarlijkse groei van het nationale inkomen
van ten minste 3,75 a 4 % ; een bovengrens die in de komende jaren zo snel
mogelijk verder zal moeten dalen. Een
veel geringere structurele stijging van
de collectieve uitgaven dan met 1 %
van het nationaal inkomen of zelfs een
uitblijven van de groei van het aandeel
van deze sector, zou in 1977 al economisch wenselijk zijn! Maar dit zou
waarschijnlijk tot zulke grote knelpunten en onrechtvaardigheden leiden
door plotselinge, ingrijpende maatregelen, dat dit op sociaal-politieke gronden moet worden afgewezen. Wel lijkt
het vereist de maximumgroeinorm
voor de collectieve sector in de periodetot en met 1980 te koppelen aan
de omvang van de jaarlijkse economische groei, bijvoorbeeld door een
structurele groei van de collectieve uitgaven in het nationale inkomen te accepteren van 0,25% voor elke percent
economische groei per jaar. Bij een
economische groei van 3% in een jaar
zou dan een structurele stijging van de
collectieve sector binnen het nationale
inkomen passen van 0,75%. Bij het uitgangspunt van de Regering - 3,75%
groei van het nationale inkomen in een
jaar - past dan een kleine 1 % drukstijging voor de collectieve lasten.
Wij verzoeken de Regering in de komende maanden zorgvuldig te laten
nagaan:
- welke economische groei wenselijk is uit het oogpunt van internationale gerichtheid, milieubeleid, en de
voor werkloosheidsbestrijding vereiste arbeidstijdsverkorting, en
- of het niet vereist is de groeinorm
voor de collectieve sector te koppelen
aan de groei van het nationale inkomen in de vorm van een bepaald percentage.
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Uitgaande van deze benaderingswijze en van een nationaal inkomen van
ongeveer f 300 miljard in 1980, zal in
dat jaar een structurele beperking ('bezuiniging'), van de groei van de collectieve sector moeten plaatsvinden van
ongeveer f 12 miljard bij een economische groei van 3% per jaar en van ongeveer f 9 miljard bij een groei van 4 %
per jaar.
Mijnheer de Voorzitter! Afgezien
van de vraag welke norm men aanlegt voor de groei van de collectieve
sector, bestaat de vraag welke bevolkingsgroepen, en in welke mate, de
toch nog noodzakelijke lastenstijgingen per jaar zullen moeten dragen.
Daarover reppen de regeringsstukken
met geen w o o r d . Heeft de Regering al
ideeën hoe de benodigde extra baten
zijn te verkrijgen zonder het zwartgeldcircuit en het afwentelingsproces te
vergroten? Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat er geen nadere mededelingen worden gedaan over de invoering
van een vermogenswinstbelasting of
de invoering van een derde progressie
bij de successierechten, waardoor rekening wordt gehouden met de vermogenspositie van de verkrijger.
Mijnheer de Voorzitter! De regeringsvoorstellen voor de collectieve
voorzieningen zullen zelfs wanneer zij
worden aangepast aan diverse voorstellen vanuit de Kamer vóór 1980
slechts een deel van de uit economisch oogpunt benodigde lastenverlichting kunnen opleveren. Het blijkt
namelijk niet mogelijk te zijn de benodigde miljarden plotseling te bezuinigen zonder verschillende bevolkingsgroepen onrecht aan te doen. Wanneer wij bedenken dat na 1980 de problemen nog sterk zullen toenemen,
dringt zich de conclusie op dat er op de
lange termijn gezien misschien ook
geen rechtvaardige en aanvaardbare
oplossing bestaat, dat met of zonder
beperking in de collectieve sector
steeds verschillende bevolkingsgroepen op onaanvaardbare wijze het kind
van de rekening worden.
Het valt te verwachten dat het daarom ook bij acceptatie van de huidige
regeringsvoorstellen vrijwel onmogelijk zal zijn om een volgend kabinet te
vormen. De onderhandelingen over
het sociaal-economisch beleid dreigen
dan bij de kabinetsformatie voortdurend te mislukken.
De oplossing van deze grote sociaal-economische crisis stelt hoge eisen aan de spankracht van onze samenleving. Een oplossing kan waarschijnlijk slechts ontstaan als vrijwel
alle maatschappelijke groepen bereid
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zijn in het kader van een rechtvaardig
inkomensbeleid te aanvaarden dat zij
in heden en toekomst minder hoge inkomensrechten krijgen. Ook de Regering
heeft daarop reeds gewezen. Essentieel is hierbij verder dat de burgers bij
hun 'inkomensbeleven' de verkregen
vrije tijd door arbeidstijdsverkorting
en de verkregen collectieve voorzieningen als onderdeel van het inkomen
gaan beschouwen, waarvoor zij bereid
zijn een stuk van hun geldinkomen op
te offeren. Voorts zal bij de keuze uit
verschillende beloningsvormen de nadruk gelegd moeten worden op een
persoonsgerichte uitwerking, bijvoorbeeld door vermogensaanwasdeling
toe te kennen in de vorm van individueel spaarvermogen voor de opbouw
van oudedagsvoorzieningen.
Om verzet en chaos te voorkomen
zal de bevolking het grote dilemma
duidelijk gemaakt moeten worden en
zullen bij het zoeken van oplossingen
de verschillende bevolkingsgroepen
betrokken moeten worden. Maatschappelijke polarisatie is hiervoor uit
den boze! De benodigde drastische
ombuiging van het beleid zal alleen
uitvoerbaar zijn als deze door een zeer
groot gedeelte van de samenleving
met overtuiging wordt gedragen. Het
vraagt een goede overlegstructuur
tussen Regering en parlement en tussen Regering en maatschappelijke organisaties om een zo groot mogelijke
inbreng van een zo groot mogelijk deel
van de bevolking bij de ontwikkeling
van het sociaal-ecponomisch beleid te
garanderen; anders gezegd: o m een
'over u en zonder u' te voorkomen.
Voor het vinden van een oplossing
is een sterke samenwerking vereist
tussen alle of vrijwel alle maatschappelijke groepen, een samenwerking
die moet leiden, na een confrontatie
van de verschillende opvattingen, tot
een verregaande overeenstemming
over het te voeren beleid als noodzakelijk compromis!
In het verleden hebben wij voorgesteld hiertoe op nationaal niveau centrale akkoorden-nieuwe-stijl in de
vorm van meerjarige 'socialefcontracten' af te sluiten tussen de overheid en
de sociale partners. Daarbij is het de
bedoeling na onderhandelingen
gemeenschappelijke sociaal-economische doelstellingen te accepteren, met
name ten aanzien van de aangegeven
vraagstukken met betrekking tot het
inkomensbeleid, de omvang van de
collectieve sector, de werkgelegenheid
en de inflatie.
Het door de Regering aangekondigde 'meerjarenplan voor de maatschappelijke ontwikkeling' zou daartoe kunnen uitgroeien.
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Het door ons bepleite sociale contract zal, zoals gezegd, richtlijnen moeten bevatten over de verdeling van het
nationaal inkomen over de collectieve
en de particuliere sector, over de verdeling van de lasten en over de aard
en omvang van beperkende maatregelen op sociaal-economisch gebied, bij
voorbeeld bij de sociale voorzieningen. Vanzelfsprekend moet bij het
overleg over sociale contracten discriminatie van vakverenigingen zowel
aan werknemers- als aan werkgeverszijde uitgebannen worden. Alle voor
dit overleg van belang zijnde vakorganisaties dienen hierbij volwaardig toegelaten te worden. De voorlopige toelating van de Raad van Overleg voor
Middelbaar en Hoger Personeel moet
daarom onmiddellijk omgezet worden
in een definitieve toelating.
De kring van deelnemers aan het sociaal contract behoort overigens niet
beperkt te blijven tot de overheid en de
werkgevers- en werknemersorganisaties. Allereerst dienen aan de tot stand
koming daarvan ook de organisaties
van de vrije beroepsbeoefenaren deel
te nemen door inschakeling van het
Contractcentrum Vrije Beroepen.
De organisaties van werkgevers,
werknemers en vrije beroepen vertegenwoordigen evenwel in de eerste
plaats producenten. Het is vereist dat
ter wille van een billijke inkomensverdeling tussen de actieve beroepsbevolking en de niet-actieven, eveneens
de organisaties van gehandicapten en
gepensioneerden bij een sociaal contract zullen worden betrokken. Dit
houdt in de deelname van de Nationale Federatie van Organisaties van Gehandicapten met circa 50.000 leden,
het Centraal Orgaan van Samenwerkende Bejaardenorganisaties met een
kleine 400.000 leden en de Samenwerkende Pensioenorganisaties van gepensioneerde (semi)-ambtenaren met
een 120.000 leden. Tevens dient een
deelname overwogen te worden
van de consumentenorganisaties zoals de Nederlandse Consumentenbond, het Nederlands Verbond van
Huurdersverenigingen en de Vereniging Eigen Huis.
Men kan zich natuurlijk afvragen of
de voorgestelde uitbreiding van de
kring van deelnemers in vergelijking
met die voor centrale akkoorden
thans, geen spraakverwarring zal opleveren. Zeer waarschijnlijk zal dat inderdaad het overleg bemoeilijken.
Maar toch is dat min of meer onvermijdelijk! De verschillende genoemde organisaties vertegenwoordigen deelbelangen, die in het uiteindelijke beleid
en dus in het sociaal contract tot hun
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recht moeten komen. Zo is het natuurlijk vanzelfsprekend dat niet over wijzigingen van uitkeringsrechten bij de sociale verzekeringen gesproken kan
worden buiten de organisaties van gehandicapten en gepensioneerden o m .
Verder zullen bijvoorbeeld de consumentenorganisaties ervoor moeten
waken dat de overheid en de producentengroepen al te gemakkelijk inflatie oproepende afspraken maken! Nader zal moeten worden bekeken hoe
de voorbereiding van zo'n sociaal contract het beste kan plaatsvinden en
met name in hoeverre dit kan geschieden via de Stichting van de Arbeid.
Het hier omschreven sociaal contract vormt een vrijwillig aangegaan
compromis tussen de centrale overheid en de sociale partners in de ruime
betekenis van het w o o r d , dat aan het
parlement ter bekrachtiging wordt
voorgelegd. Het is bindend voor de
overheidssector; voor de sociale partners geldt dit alleen voor zover zij dit
zijn overeengekomen. De centrale
overheid geeft vanuit haar eigen verantwoordelijkheid bij de totstandkoming de uiterste grenzen aan waarbinnen naar haar oordeel het akkoord
moet ontstaan en vervult daarbij tevens de rol van bemiddelaar tussen de
verschillende maatschappelijke groepen. Alleen in het uiterste geval, wanneer de onderhandelingen geen resultaat hebben, legt de overheid met haar
bevoegdheden een bepaald eigen beleid aan de samenleving op.
Mijnheer de Voorzitter! Voor het verkrijgen van een algemene consensus
is meer nodig dan de wil tot overleg en
het sluiten van compromissen, namelijk: onderzoek, als basis voor het overleg. Oud-Minister van Sociale Zaken,
dr. Veldkamp, schreef onlangs in een
artikel:
'Geen enkel particulier bedrijf dat
slechts een fractie van de uitgaven
voor sociale zekerheid tot zijn omzet
mag rekenen, kan zich veroorloven
zonder doeltreffende research - met
andere woorden in het wilde weg - de
toekomst tegemoet te gaan. Maar in
deze grootste collectieve sector van de
volkshuishouding schijnt dat - tot dusverre ongestraft - wel te mogen.'.
Veldkamp constateert dat het ons
voor het ontwikkelen van een visie op
de sociale politiek tot het jaar 2000 aan
doeltreffende research ontbreekt.
Naast een grondige analyse van alle
voor de ontwikkeling van de sociale
politiek van belang zijnde factoren
moet volgens hem met de meest moderne methoden een behoefteninventarisatie plaatshebben met betrekking
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tot de sociale behoeften. Bijvoorbeeld
door middel van steekproeven in aansluiting op de onlangs gehouden summiere NIPO-enquête behoort men ons
inziens te onderzoeken wat de consumenten van de sociale voorzieningen
het meest urgent vinden. Deze behoefteninventarisatie maakt dan een herwaardering van de bestaande stelsels
en een korte- en lange termijnprogrammering mogelijk.
De programma's van de politieke
partijen en de Regering dienen daarom een voorlopig karakterte hebben,
zodat zij op grond van een dergelijke
behoefteninventarisatie nader aangevuld en aangepast kunnen worden.
Verder zullen ook de effecten van gelijktijdige toepassing van verschillende
voorstellen tezamen op de economie
als geheel en op de verschillende afzonderlijke bevolkingsgroepen nader
getoetst moeten worden.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Denkt
u dat het zoveel verschil zal uitmaken
met dat inderdaad vrij degelijke onderzoek dat wij indertijd hebben gehad
over het meebetalen aan de sociale
verzekeringen? In dit onderzoek is aangetoond, waar de consumenten zich
het meest door voelden aangesproken
en waarvoor zij hun premies zouden
willen opbrengen.
De heer Nypels (D'66): Dat is een klein
stukje van de gegevens die wij nodig
hebben, maar de prioriteitenbepaling
van de consumenten van de sociale
voorzieningen is daaruit onvoldoende
af te leiden.
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Misschien kan ik de desbetreffende uitgave dezer dagen nog eens met u doornemen, want ik wil u gedachten graag
positief benaderen. Ik dacht dat dit indertijd een heel verantwoord onderzoek was geweest.
De heer Nypels (D'66): Ik meen dat ik
mij in goed gezelschap bevind, namelijk van iemand die ook in de kring van
mevrouw Van Leeuwen hoog wordt
geacht, dr. Veldkamp, die constateert
dat wij met deze gegevens absoluut
onvoldoende kunnen doen.
Dit toetsen van de effecten van gelijktijdige toepassing moet met name ook
gelden ten aanzien van de jongste regeringsvoorstellen. De overgelegde
nota's geven daarover onvoldoende
inzicht.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot
het plaatsen van enkele kanttekeningen bij de concrete voorstellen van de
Regering met betrekking tot de beperking van de groei van de collectieve
sector uit de desbetreffende nota. Wat
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de omvang van de beleidsombuigingen betreft is reeds gebleken in dit betoog dat wij die hoogstens aan de beperkte kant vinden. Nadere bestudering zal wat ons betreft pas een definitief oordeel kunnen opleveren ten aanzien van de aard van de aangegeven
onderdelen van de voorgestelde beleidsombuigingen. Dat neemt niet weg
dat bij enkele punten reeds een voorlopig oordeel gegeven kan worden.
Onderwijs: het lijkt ons juist dat het
accent van de investeringsbeperkingen wordt gelegd bij het wetenschappelijk onderwijs. De academische ziekenhuizen Leiden en Utrecht gaan
f 750 miljoen per stuk kosten. Renovatie komt in de grootte-orde van enkele
tientallen miljoenen. Ik hoop dat de
Regering in die richting een beslissing
neemt.
Welzijnssector: wij zien niet in hoe
een bezuiniging te bereiken valt bij de
monumentenzorg. Extra uitbreiding
van deze post lijkt meer voor de hand
te liggen.
Volkshuisvesting: mocht de vraag
naar vrije-sectorwoningen het mogelijk maken het aandeel van de ongesubsidieerde bouw in het bouwprogramma met 1500 woningen te laten
toenemen, dan zullen wij ons daartegen niet verzetten. Dit lijkt ons echter
zeer speculatief. Besparingen op
stadsvernieuwingssubsidies passen
ons inziens moeilijk in een goed beleid
gericht op herstel en versterking van
de woonfunctie in de binnensteden.
Op het algemene huur- en subsidiebeleid kom ik straks nog terug.
De personeelsuitgaven van de overheid: voorop gesteld moet worden dat
wij het onjuist vinden o m speciaal of
extra op de arbeidsbeloning van
ambtenaren te gaan bezuinigen als de
overheid in geldnood zit. Er moet in alle gevallen een evenwicht in arbeidsbeloning gegarandeerd worden tussen de beloning van ambtenaren en
min of meer vergelijkbare functionarissen bij het particuliere bedrijfsleven.
Een poging om dit evenwicht te bereiken vindt plaats door middel van het
huidige trendbeleid. Deze methode
achten wij in principe juist! Deuitwerking is ons inziens op dit moment echter verkeerd. De trendberekening moet
niet zoals thans plaatsvinden voor de
primaire arbeidsinkomens, de salarissen, maar voor de totale arbeidsbeloning, de som van primaire en secundaire arbeidsbeloning samen d.w.z.
voor de salarissen, de pensioenkosten
en andere voorzieningen zoals voor
ziektekostenvergoedingen. Hiervoor is
een goede vergelijkingsbasis nodig
om de totale arbeidsinkomens van
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ambtenaren en vergelijkbare functieniveaus van werknemers te kunnen vergelijken. Momenteel wordt dit o.a.
door verschillen in werkgeversbijdragen en overheidsbijdragen in de secundaire arbeidsvoorwaarden aanzienlijk bemoeilijkt. Berekeningen van
de Haagse Post toonden mijns inziens
aan dat een verbeterde trendberekening met betrekking tot de ambtenarensalarissen waarin o.a. enkele ten
onrechte opgenomen overcompensaties voor sociale voorzieningen zijn geschrapt en het Rijk net als bij de gewone werknemers geen belastingconv
pensatie meer geeft over de ziektekostenvergoeding tezamen met een vergroting van het aandeel van de ambtenaren in de pensioenkosten, bij geleidelijke invoering in 1980 een besparing van bijna f 6 miljard zou kunnen
opleveren. De beperkingen in uitgaven
volgens een dergelijke operatie, die
waarschijnlijk geheel of grotendeels
binnen onze opvattingen over een
nieuw 'totaal trendbeleid' vallen, zijn
aanmerkelijk hoger dan de beperking
van f 630 miljoen die de Regering in
1980 denkt te bereiken. Ook bij de toepassing van een billijk trendbeleid ten
opzichte van de ambtenaren liggen
hier o.i. zeker op de langere termijn
veel meer mogelijkheden voor uitgaven beperkingen. Dit neemt echter niet
weg dat wij een verdergaande inbouw
van het restant van de AOW voor de
lagere salarisgroepen niet gemotiveerd vinden. Verder willen wij de welvaartsvastheid van de ambtelijke pensioenen alleen wijzigen als de ambtenaren niet bereid blijken te zijn een
eventuele in het kader van een totaaltrendbeleid vereiste verhoging van de
eigen bijdragen te accepteren. Wel
achten wij een begrenzing van de pensioengrondslag aanvaardbaar, waardoor voor hogere ambtenaren de pensioenaanspraken niet automatisch aan
het salaris gekoppeld blijven. Zij kunnen dan zelf beslissen over de aard
van de verdere pensioenaanspraken
boven deze grondslag, maar moeten
dan zelf daarvoor de volledige premie
betalen.
Het streven van de Regering om ook
door verminderde groei van het aantal
ambtenaren tot uitgavenbeperking te
komen, heeft onze instemming. Het
zou geïntensiveerd kunnen worden.
De gezondheidszorg: de voorstellen
zijn evenwichting maar voorzichtig.
Waarom wordt niet sneller gestreefd
naar het bereiken van de 4 pro mille
norm voor de ziekenhuizen? Het terugbrengen van 5,6 naar 5 pro mille geeft
volgens de nota al een besparing van
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2.220.000 ligdagen. Dit getal kan ons
inziens zonder dat iemand schade lijdt,
aanzienlijk verhoogd worden.
Kinderbijslag: De hoofdopzet van de
aangekondigde samenvoeging van de
huidige kinderbijslag en de fiscale kinderaftrek in één nieuwe kinderbijslagregeling is in overeenstemming met
het D'66-Beleidsplan en heeft daarom
onze instemming. Wel staan wij op het
standpunt dat de nieuwe regeling onverkort gelijke rechten aan de zelfstandigen behoort te geven. Daarentegen
zou wat ons betreft de regeling zo gemaakt mogen worden dat een geleidelijke invoering uiteindelijk een grotere
besparing dan f 1 miljard zal doen ontstaan.
Welvaartsvastheid: De VVD stelt
voor om de welvaartsvastheid van de
sociale uitkeringen, overigens met uitzondering van de AOW en AWW, te
vervangen door waardevastheid. Wij
wijzen iedere verandering van welvaartsvastheid in waardevastheid af
en wel op twee argumenten: Solidariteit tussen actieve en niet-actieve bevolkingsgroepen maakt het ons inziens gerechtvaardigd de welvaartsontwikkeling in goede en slechte tijden aan elkaarte verbinden. Daarnaast is een dergelijke verandering
economisch niet effectief! Want de
grootste besparingen zullen bij verandering van welvaartsvastheid in waardevastheid ontstaan bij een sterke welvaartsstijging en dan is juist een dergelijke besparing het minst nodig.
Juist bij een sterke welvaartsstijging
kunnen de collectieve lasten het gemakkelijkst opgebracht w o r d e n ! Maar
bij een stagnerende economische
groei of bij een daling van de welvaart
levert omzetting van welvaartsvastheid in waardevastheid geen besparingen, maar juist extra collectieve lasten
op, een risico dat wij de samenleving
niet mogen laten lopen!
Wèl kunnen wij ons vinden in de regeringsvoorstellen om systeemfouten
uit de indexeringsmechanismen te halen, het zogenaamde 'opschonen' van
de indexering.
De AAW. De Regering heeft besloten
de invoeringsdatum van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet niette
veranderen. Gezien de grote betekenis
van deze verzekering voor zelfstandigen, juichen wij dit toe!
De volksverzekering tegen ziektekosten. Wij spreken de verwachting uit dat
de Regering de suggestie van de VVD,
om van de invoering van deze volksverzekering af te zien, niet zal volgen.
Voor een rechtvaardige drukverdeling
van de lasten van gezondheidsvoorzieningen over de verschillende bevol-
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kingsgroepen, achten we de invoering
van deze verzekering nog steeds zeer
urgent! Bij een verantwoorde invoering hoeft dit overigens geen extra lasten voor de bevolking als geheel op te
leveren, terwijl juist de mogelijkheden
tot kostenbeheersing zullen toenemen!
Volumebeperking sociale voorzieningen. Minder beroep op de sociale
voorzieningen kan ons inziens worden
verkregen door: een verbeterd onderzoek naaren controle op misbruik sociale voorzieningen; uitbreiding van
het begrip 'passende arbeid'; invoering van een andere beloningsstructuur, waardoor landgenoten weer het
werk van buitenlandse werknemers
gaan overnemen; en een betere spreiding van werk door arbeidstijdverkorting.
Huur en subsidiebeleid voor de woningbouw. Wij betreuren nog steeds
dat dit kabinet niet bereid is onze voorstellen voor woningfinanciering met
waardevast-geïndexeerde leningen
over te nemen. Dit zou kunnen leiden
tot een betere huurontwikkeling en
aanzienlijk lagere subsidies. In het kader van de benodigde bezuinigingsoperatie is dit natuurlijk niet onbelangrijk. Hopelijk zal een volgend kabinet
deze suggesties opnieuw willen overwegen! Hetzelfde geldt voor onze
voorstellen o m de b.t.w. op woningen,
als eerste levensbehoefte, praktisch terug te brengen van het 18 naar het
4%-tarief, onder gelijktijdige verlaging
van de algemene objectsubsidies.
Hierdoor zal ook de omvang van de
collectieve sector afnemen met zo'n f 2
mld. in 1980.
Mijnheer de Voorzitter! De Regering
beschouwt de voorgestelde beleidsherzieningen en de totstandkoming
van een aantal aangegeven hervormende maatregelen als één samenhangend geheel. Met een dergelijke
koppeling moet men echter voorzichtig zijn. Weliswaar is het begrijpelijk
dat, om de medewerking van verschillende partijen en groepen met verschillende interessen en voorkeuren,
te verkrijgen over en weer afspraken
gemaakt kunnen worden over de invoering van een pakket maatregelen,
maar men mag dit niet te ver doorvoeren. De sanering van onze economie is
in alle gevallen nodig, ook los van verschillende door de Regering genoemde maatregelen. Er moet dan ook wel
enig verband tussen de onderdelen
van zo'n pakket bestaan.
Het verband tussen de beleidsonv
buigingen in de collectieve sector en
de twee wetsontwerpen over de
grondpolitiek is slechts zeer gering,

4836

Nypels
dat wil zeggen, er is alleen een partijpolitiek verband. Al vele malen tijdens
deze kabinetsperiode hebben de PvdA
en de KVP zich in deze Kamer tijdens
debatten beziggehouden met het opbouwen en afbreken van luchtkastelen. Dat ligt D'66 niet zo, al willen wij
niet ontkennen dat psychologisch/politieke factoren een rol kunnen spelen
in de beleidsvorming die tot concrete
resultaten, hetzij negatief, kunnen leiden. Overigens, de Regering zal van
ons bij de behandeling van die beide
wetten over de grondpolitiek geen
grote problemen krijgen; wij aanvaarden ze in principe!
De regeringsvoorstellen met betrekking tot de ondernemingsraden hebben een indirect verband met de beleidsombuigingen van de 1%-nota.
Wij hebben over bedrijfsdemocratie
veel verdergaande opvattingen dan in
dit wetsontwerp worden aangegeven,
zoals onder andere in 1970 is gebleken
bij de behandeling van de thans geldende Wet op de ondernemingsraden.
Amendering van het regeringsvoorstel
willen we niet bij voorbaat uitsluiten.
Een direct verband bestaat ons inziens wel tussen de saneringsvoorstellen uit de 1 %-nota aan de ene kant en
de structuurnota over de sturing van
de investeringen en de vermogensaanwasdeling aan de andere kant. De
voorstellen uit de structuurnota hebben in grote lijnen onze instemming,
ook al verwachten we geen wonderen
van toepassing ervan. Het overal aanzwengelen van investeringen kan natuurlijk niet zo maar. We verwachten zoals eerder betoogd - een groter effect voor bestrijding van de structurele
werkloosheid van de reservering van
een gedeelte der potentiële economische groei voor arbeidstijdverkortingen.
De regeringsvoorstellen met betrekking tot de VAD roepen bij ons zeer
grote bezwaren op. Wij behoren tot de
principiële vóórstanders van een vermogensaanwasdeling, maar de uitwerking hiervan is ons niet onverschillig. Uitvoering door een centraal fonds
achten we strijdig met de kabinetsdoelstelling van spreiding van macht.
Onze medewerking aan een VAD-regeling, zoals thans voorgesteld, is dan
ook niet zeker!
De ingrijpende saneringsmaatregelen voor de collectieve sector zijn voor
de bevolking alleen aanvaardbaar in
het kader van een rechtvaardig inkomensbeleid, dat in principe alle inkomens van alle bevolkingsgroepen o m vat. Tot de inkomens behoren de pensioeninkomens. Ons inziens krijgt de
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totstandkoming van een verantwoord
stelsel van aanvullende pensioenvoorzieningen naast de AOW in het regeringsbeleid een onvoldoende zwaar
accent. Het is ergerlijk dat de problematiek van de aanvullende pensioenen al vele jaren ligt te sudderen bij de
SER en de Stichting van de Arbeid. Het
is nodig om de komende VAD-regeling
in te bouwen in het benodigde nieuwe
pensioenstelsel! Wij bepleiten hiervoor een systeem waarin de burgers
door middel van een persoonlijk
spaarsysteem, waarin zij hun besparingen tenminste waardevast kunnen
beleggen, individuele pensioenaanspraken opbouwen. Iedereen heeft
daarbij de vrije keuze van spaar- of verzekeringsinstelling, de spaarmethode
en de uitkeringsmethode. Hierbij
wordt ogenblikkelijk een verbod uitgevaardigd voor een verplichte koppeling van een werkkring met een bepaald pensioenfonds. Hierdoor zal
overgang naar een andere werkkring
geen nadelen voor de uiteindelijke
pensioenaanspraken meer opleveren,
ook zonder dat één of een beperkt aantal centrale pensioenfondsen met grote machtsconcentraties nodig zijn. Dit
is uiteraard van grote betekenis, o m dat er vrijwel geen mens is die niet
éénmaal in zijn leven van werk verandert! De komende VAD-regeling zal
ons inziens in een dergelijk stelsel
moeten passen! Wij zien op deze wijze
dan ook een rechtstreeks verband tussen de saneringsmaatregelen voor de
collectieve sector, het inkomensbeleid
en de VAD. Wanneer zijn nu precies
voorstellen van de Regering te verwachten over de verbetering van het
aanvullende pensioenstelsel voor de
gehele bevolking?
Mijnheer de Voorzitter! De conclusie: We mogen de kop niet in het zand
steken! Wij zijn overtuigd van de
noodzaak van de door de Regering
aangekondigde beleidsombuigingen
in de collectieve sector. De omvang
hiervan zal ons inziens waarschijnlijk
zelfs nog groter moeten zijn dan de Regering aangeeft. We gaan ervan uit dat
onze aanvullende voorstellen zorgvuldig zullen worden overwogen.
Essentieel is echter dat een gigantische operatie waarbij zo vele miljarden gemoeid zijn en waarbij alle bevolkingsgroepen rechtstreeks betrokken zijn, alleen uitgevoerd mag worden als vertegenwoordigers van de
verschillende bevolkingsgroepen betrokken zijn bij de uitstippeling van het
sociaal-economisch beleid. De invloed
van de niet-actieve bevolking en de
consumenten in de huidige maatschappij is echter betrekkelijk gering.
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Om te voorkomen dat zij extra het kind
van de rekening worden, is het daaro m nodig te zorgen dat ook organisaties van gehandicapten, gepensioneerden en consumenten aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Wij zullen daar speciaal op letten!
En overigens, mijnheer de Voorzitter, blijf ik van mening, dat D'66 moet
blijven!
Motie
De Voorzitter: Het lid Drees heeft mij
gevraagd de Kamer mede te delen dat
bijzijn motie (13 951, nr. 11) heeft ingetrokken en dat hij een nieuwe motie
voorstelt, luidende:
De Kamer,
gehoord de beschouwingen over de
Nota over het te voeren beleid inzake
collectieve voorzieningen;
overwegende, dat het kabinet belangrijke wijzigingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, belastingen en ambtelijke
rechtspositie voorbereidt;
overwegende, dat het kabinet daarbij
ook het begrip kostwinner en de alimentatie-verplichtingen wil bezien;
van mening, dat het daarbij wenselijk
is o m onderscheid naar geslacht of huwelijkse staat buiten beschouwing te
laten;
verzoekt het kabinet met deze opvatting rekening te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is mede-ondertekend door
het lid Van Veenendaal-van Meggelen
en wordt, naar mij blijkt, voldoende
ondersteund.
Motie
De Voorzitter: Het lid Jansen heeft mij
gevraagd de Kamer mede te delen dat
hij zijn motie (13 9b1, nr. 13) heeft ingetrokken en dat hij een nieuwe motie
voorstelt, luidende:
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de
Nota over het te voeren beleid ter zake
van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid;
gezien de opvatting van de Regering,
dat bij de vormgeving van het aanvullend beleid, zij de nadruk wil leggen op
de stimulering van de investeringen,
zowel rechtstreeks als via loonkostensubsidies;
van oordeel dat een selectief economisch structuurbeleid het wenselijk
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Voorzitter
maakt, dat bij de bevordering van de
werkgelegenheid meer gebruik gemaakt wordt van het instrument loonkostensubsidie dan van het instrument
stimulering bedrijfsinvesteringen;
nodigt de Regering uit o m bij de besteding van de beschikbare middelen het
hoofdaccent te leggen op de loonkosten subsidie,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is medeondertekend door
de leden De Gaaij Fortman, Van der
Heem-Wagemakers, Van Kuijen en
Van Winkel.
De beraadslaging wordt geschorst.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keu ren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 24.35 uur.

Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;
2°. dertien brieven van de directeur
van het Kabinet der Koningin, met de
mededeling, dat Hare Majesteit de
door de Staten-Generaal aangenomen
voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 11 085,11 678,
12 204, 12 403, 12 897,13 170, R 962,
13 236, 13 561,13 600-V, 13 743,
13 782, 13 811,13 879,13 895 en
13 896, heeft goedgekeurd.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3°. een brief van Staatssecretaris
Brinkhorst van Buitenlandse Zaken,
over de Betekenis van artikel 5 sub 3
van het Verdrag van Brussel van 27
september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheiden detenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken (13 961).
Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld;

Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. drie Koninklijke boodschappen,
ten geleide van de volgende ontwerpen van (rijks)wet:
a. Goedkeuringvan
(1) het op 19 december 1966 te New
York tot stand gekomen Internationale
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Trb. 1969, 99,1970, 52,
1975,60);
(2) het bij het onder (1) genoemde
Verdrag behorende, tezelfdertijd en
plaatse tot stand gekomen Facultatieve Protocol (Trb. 1969, 99, 1970, 52,
1975,60);
(3) het tezelfder tijd en plaatse tot
stand gekomen internationale Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969,100,1975, 61);
b. houdende voorzieningen betreffende de oplegging en tenuitvoerlegging van de doodstraf (13 932, R1037);
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2 (13 957, R 1039);
Wijziging van enkele bepalingen van
de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 en de Wet van 12 november 1975, Stb. 656 (Herstructurering wetenschappelijk onderwijs)
(13 958).
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4°. een brief van de Minister van Financiën, ten geleide van het Verslag
van de Algemene Rekenkamer over
1975(13 937).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;

9°. de volgende brieven e.a.:
een, van de Centrale Pastorale Werkgroep Homofilie te Berg en Dal over het
advies van de Emancipatiecommissie;
een, van het Oudercomité van de
Scholengemeenschap Atheneum MAVO 'Sancta Maria' te Kerkrade, ten geleide van een motie met betrekking tot
de Contourennota Toekomstig Onderwijsbestel;
een, van de gemeenteraad van
's-Hertogenbosch, over de voorgenomen overplaatsing van de NEHAM;
een aantal, met betrekking tot de abortus-wetsontwerpen;
een, van ARJOS, over de ontwikkelingen inZuid-Afrika;
een, van het Havenschap Terneuzen
en een, van het Havenschap Vlissingen, beidetertoezending van een aantal begrotingsstukken;
een aantal, met betrekking tot de regeringsbeslissing inzake de Oosterschelde;
een aantal, met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen van de Regering;
een aantal, met betrekking tot de
subsidie-aanvrage van het Landelijk
Ombudsteam Stadsontwikkeling;
een, van A. Veltman te Amsterdam,
over de haars inziens ongelijke beloning voor arbeid.

5°. een brief van de Minister en
Staatssecretaris De Goede van Financiën, ten geleide van de Voorjaarsnota
(13 959).

Al deze brieven liggen op de griffie ter
inzage; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de betrokken commissies;

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;

10°. de volgende boekwerken:

6°. een brief van Staatssecretaris Klein
van Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van een overzicht van de normen, die zullen gelden voor de vaststelling van de rijksstudietoelagen en
de tegemoetkomingen in de studiekosten gedurende het studiejaar
1976-1977(13 956).

de academische proefschriften van:
R. L. Schuursma: 'Hetonaannemelijk tractaat';
J. E. Rink: 'Residentiële hulpverlening aan gedetineerde adolescenten';
H. van der Hoeven: 'Gijsbert Karel
van Hogendorp; conservatief of liberaal' en
G. H. Jansen: 'De eeuwige kroeg';

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;
7°. een brief van de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ten geleide van het door de Raad
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening uitgebrachte advies over het wetsontwerp Regelen van een voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving
van onroerend goed (13713, nr. 7).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;
8°. een brief van de Minister van Sociale Zaken, ten geleide van afschriften
van adviesaanvragen over het beleid
inzake de positie van de vrouw met betrekking tot de arbeid (13 943, nr. 3).

de jaarverslagen 1975 van:
het Spoorwegpensioenfonds;
de Raad voor de casinospelen; de
NV Nederlandse Spoorwegen;
de Vereniging van Exploitanten van
Gasbedrijven en het Landbouwschap;
de verslagen, adviezen en rapporten
van de Raad inzake de Luchtverontreiniging voor 1976.
Deze boekwerken zijn opgenomen in
of liggen ter inzage op de bibliotheek
der Kamer.

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld;
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Tabel 1. (de cijfers zijn gehaald uit: 'De nationale rekeningen 1974' van CBS
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