
11de Vergadering 

Voorzitter: de heer Thurlings 

tegenwoordig zijn 66 leden, te weten: 

de heren Thurlings, Van Waterschoot, 
Heij, Kweksilber, Christiaanse, Mees-
ter, Eisma, Van der Werff, Broeksz, 
Steenkamp, Versloot, Schwarz, Koop-
man, Brongersma, Maaskant, Mater, 
Albeda, Boukema, Rang, Elfferich, me-
vrouwTen Kate-Veen, de heren Steen-
bergen, De Vries, De Wilde, Kloos, 
Hendriks, Van Hulst, Verburg, Rijn-
ders, Van der Maden, Umkers, Hoefna-
gels, Terwindt, Nederhorst, De Jong, 
Louwes, De Geer van Oudegein, Har-
tog. Vermeer, Kaulingfreks, Van Kleef, 
Van Marion, Meuleman, Tummers, 
Kremer, Zoon, Van Kuik, Schlinge-
mann, Teijssen, Feij, Van Hemert tot 
Dingshof, mevrouw Van Someren-
Downer, de heren Reijnen, Vugts, Mer-
tens, Kolthoff, De Rijk, Franssen, me-
vrouw Van den Heuvel-de Blank, de 
heren Vergeer, Diepenhorst, Polak, 
Zoutendijk, Piket, De Niet en mevrouw 
De Boer-d'Ancona, 

en de heren De Gaay Fortman, Minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Boersma, 
Minister van Sociale Zaken, Zeeval-
king, Staatssecretaris van Justitie, Van 
Rooijen, Staatssecretaris van Finan-
ciën, en Mertens, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken. 

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

Van Riel, wegens ziekte; 
De Vreeze. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Het College van Seni-
oren heeft omtrent de wetsontwerpen 
nrs. 13692, 13695 en 13696 een blanco 
eindverslag en omtrent de begrotings-
ontwerpen nrs. 13600 (I), 13600 (III), 
13600 (VI), 13600 (VII) en 13600 (II), 
13600 A, 13600 F, 13600 E en 13600 
(XI) een eindverslag vastgesteld. 

De besluiten, die na overleg met het 
College van Senioren zijn genomen, 
alsmede de lijst van ingekomen stuk-
ken met de door mij gedane voorstel-
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len liggen voor de leden ter inzage. De 
op het vorenstaande betrekking heb-
bende stukken zullen in de Handelin-
gen worden opgenomen. 

Ingevolge artikel 41 van het Regie-
ment van Orde liggen ook de notulen 
van de vorige vergadering voor de le-
den ter inzage. Tenzij enig lid hierte-
gen vóór het einde der vergadering 
bezwaar maakt, zal worden aangeno-
men, dat de Kamer akkoord gaat met 
de voorstellen en dat zij de notulen 
goedkeurt. 

Van de Minister-President, Minister 
van Algemene Zaken, de Ministers van 
Justitie en van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, de Staatssecre-
tarissen van Binnenlandse Zaken, van 
Financiën, de heer De Goede, en van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, de heer Van Dam, heb ik bericht 
ontvangen, dat zij verhinderd zijn de 
vergadering bij te wonen. 

In verband met de omstandigheid, 
dat de Ministervan Justitie verhinderd 
is hier aanwezig te zijn ten gevolge van 
de gijzelingsaffaires te Wijster en te 
Amsterdam, heb ik na overleg met het 
College van Senioren besloten de wets-
ontwerpen nrs. 12403 (Wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek in verband met 
een ontslagverbod bij huwelijk, zwan-
gerschapen bevalling) en 11085 (Wij-
ziging van enige bepalingen van de 
Faillissementswet) van de agenda van 
heden af te voeren. 

De behandeling van wetsontwerp 
12 751 (Intrekking van de artikelen 
13-13d van het Wetboek van Strafrecht 
en aanvulling van de wettelijke voor-
schriften betreffende de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling) blijft gehand-
haafd; dit ontwerp zal worden verde-
digd door de Staatssecretaris van Jus-
titie. 

De volgorde van de gedrukte agen-
da zal in die zin worden gewijzigd, dat 
de naturalisatie-wetsontwerpen nrs. 
13692,13695 en 13696 alsmede de zg. 
formele afdoening van het begrotings-
wetsontwerp 13600, hoofdstuk VI, aan 
de orde zullen worden gesteld na de 
behandeling van wetsontwerp 13004. 

Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 
Huis der Koningin 
Algemene Zaken 
Binnenlandse Zaken' 
Hoge Colleges 

Dinsdag 9 december 1975 

Aanvang 10.45 uur 

Aan de orde is de zgn. formele af-
doening van de wetsontwerpen: 

Vaststelling van hoofdstuk I (Huis 
der Koningin) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1976 (13600); 

Vaststelling van hoofdstuk III (Alge-
mene Zaken) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1976 (13600); 

Vaststelling van hoofdstuk VII (Bin-
ner.Iandse Zaken) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1976 (13600); 

Vaststelling van hoofdstuk II (Hoge 
Colleges van Staat en Kabinet der Ko-
ningin) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1976 (13600); 

Vaststelling van de begroting van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds voor het dienstjaar 1976 
(13600 A); 

Vaststelling van de begroting van 
het Staatsdrukkerij' en Uitgeverij-
bedrijf voor het dienstjaar 1976 
(13600 F); 

Vaststelling van de begroting van 
het Provinciefonds voor het dienstjaar 
1976 (13600 E); 

Vaststelling van hoofdstuk XI 
(Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1976 (13600); 
Ten aanzien van deze wetsontwerpen 
geldt het voorbehoud dat de desbe-
treffende bewindslieden bereid zullen 
zijn tot een gedachtenwisseling in 
openbare vergadering. 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van 
de behandeling van het wetsontwerp 
Verdeling over opvolgende jaren van 
bedrijfslasten die verband houden 
met toekomstige wijzigingen in lonen 
of prijzen (13 004). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Van Rooijen: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wi l in de eerste 

ABP 
SDUB 
Provinciefonds 
VRO 
Coming-backservice 287 



plaats er mijn erkentelijkheid voor uit-
spreken, dat u verleden week dinsdag 
de beraadslaging in deze Kamer over 
dit wetsontwerp hebt wil len onderbre-
ken om mij in staat te stellen in de 
Tweede Kamer aanwezig te zijn bij de 
voortzetting van de behandeling van 
de belastingplannen. Ik ben u erte-
vens erkentelijk voor, dat u het moge-
lijk hebt gemaakt dat nog in de laatste 
maand van 1975 ook in deze Kamer 
van gedachten kan worden gewisseld 
over dit wetsontwerp waarvan ik wel 
mag zeggen dat het een van de meest 
kritisch begeleide wetsontwerpen op 
fiscaal gebied is. 

Gisteren was het precies vier jaar 
geleden dat de Hoge Raad het arrest 
wees, dat aanleiding vormde voor het 
onderhavige wetsvoorstel. Hoe men 
ook over het arrest moge denken, de 
gevolgen ervan waren van dien aard, 
dat ik meende dat de wetgever niet stil 
mocht blijven zitten. De overwegingen 
daarvoor zijn duidelijk in de memorie 
van toelichting uiteengezet. Ik mag in 
herinnering brengen dat de strekking 
van het wetsontwerp is, dat de fiscale 
jaarwinstbepaling niet mag worden 
beïnvloed door de gevolgen van toe-
komstige loon- en/of prijsstijgingen. In 
zoverre brengt het wetsontwerp op 
zichzelf weinig nieuws. Het bestendigt 
als het ware de gedragslijn van voor 
de totstandkoming van het arrest, zij 
het dat thans expliciet wordt geregeld 
wat tot dusverre aan goed koopmans-
gebruik werd overgelaten. De praktijk 
is immers dat bij de bepaling van de fis-
cale jaarwinst in het algemeen geen 
rekening wordt gehouden met de ge-
volgen van de toekomstige loon- en/of 
prijsstijgingen. Zowel bij de bepaling 
van de jaarlijkse opbrengsten als bij de 
waardering van activa of passiva bli j-
ven die gevolgen buiten beschouwing. 

Zo is het volgens constante jurispru-
dentie goed koopmansgebruik om 
goederenvoorraden, bedrijfsmiddelen 
en beleggingen te blijven waarderen 
op de kostprijs, eventueel verminderd 
met afschrijvingen, ook al is er een be-
hoorlijke kans op waardestijging in de 
toekomst. Sterker nog, deze waarde-
ring op kostprijs mag worden gehand-
haafd ook als in het betreffende jaar de 
werkelijke waarde er bovenuit gaat. Ik 
acht het dan ook consequent dat bij de 
jaarwinstbepaling geen rekening 
wordt gehouden met te verwachten 
stijgingen van de kosten van verplictv 
t ingen. Het beeld van de jaarlijkse 
winst zou immers onredelijk scheef 
worden getrokken indien bij de bepa-
ling van de lasten behalve met in het 
jaar zelf opgetreden loon-en prijsstij-
gingen ook rekening mocht worden 
gehouden - zoals in het arrest van 8 
december 1971 ten aanzien van ver-
plichtingen uit hoofde van pensioenre-
gelingen op eindloonbasis is beslist -
met in de toekomst te verwachten stij-
gingen van lonen of prijzen (ten aan-
zien van pensioenen kan het daarbij 
om tientallen jaren gaan), terwij l geen 
rekening wordt gehouden met in de 
toekomst te verwachten winsten en 
waardestijgingen van activa. Ove-
rigens is het, in elk geval tot nog toe, 
niet gebruikelijk om bij de commercië-
le winstbepaling rekening te houden 
met elementen van coming-backservi-
ce. 

Mijnheer de Voorzitter! Terecht is 
door alle vier de sprekers verleden 
week gewezen op het verschijnsel van 
de inflatie. De heer De Wilde merkte op, 
dat wi j twee zaken duidelijk moeten 
onderscheiden, enerzijds de noodzaak 
de inflatie te bestrijden, anderzijds de 
erkenning van haar bestaan. Ik heb er 
kennis van genomen, dat de heer De 
Wilde op het punt van de bestrijding 
van de inflatie terugkomt bij de alge-
mene financiële beschouwingen. De 
bezorgdheid van de Regering voor de 
gevolgen van de inflatie op de belas-
tingheffing is, zoals de geachte afge-
vaardigden weten, aanleiding ge-
weest, professor Hofstra te verzoeken 
deze problematiek, die zeer belangrijk 
is, in zo ruim mogelijke context te be-
studeren. 

De heren De Wilde, Christiaanse en 
Zoon memoreerden deze studie. De 
heer De Wilde heeft in dit verband ge-
vraagd, of ik bij professor Hofstra wi l 
informeren of deze een interimrapport 
kan opstellen waarin het aspect van de 
coming-backservice de volle aandacht 
krijgt. Ook aan de overzijde van het 
Binnenhof is aangedrongen op het los-
maken van deelonderwerpen uit het 

geheel van de studie. Echter, zoals 
door de Minister en mij ook nog on-
langs in de memorie van antwoord op 
wetsontwerp 13 630 werd gesteld 
moet, alvorens op onderdelen conclu-
sies kunnen worden getrokken, wel 
overeenstemming bestaan over de al-
gemene lijnen van de te kiezen oplos 
singen, zowel wat de theoretische als 
de praktische kanten ervan betreft. 
Daar de studie nog niet zover is gevor-
derd, dat deze algemene lijnen al kun-
nen worden getrokken, komt het mij 
voor, dat thans niet het moment is 
aangebroken bij de heer Hofstra aan te 
dringen op het uitbrengen van deelrap 
porten over door leden van deze en de 
andere Kamer aan de orde gestelde 
onderwerpen. In de Tweede Kamer 
heb ik al bij het annonceren van de stu-
die-Hofstra gezegd, dat ik niet zal aarze-
len met voorstellen op deelterreinen te 
komen, indien de studie zover is ge-
vorderd, dat de totale conceptie, uiter-
aard in de eerste plaats naar het oor-
deel van de commissie-Hofstra, over-
zienbaar is en vaststaat, dat eventueel 
te treffen deelmaatregelen in die totale 
conceptie passen. Daarvoor is het nu 
nog te vroeg. 

Wat de voortgang van de studie be-
treft antwoord ik de heer Christiaanse, 
dat de Minister en ik met professor 
Hofstra ervan overtuigd zijn, dat deze 
maximaal moet zijn. Voorts wi l ik hem 
graag toezeggen, dat bij mij de bereid-
heid aanwezig is om voor zover het in 
mijn vermogen ligt, mede met behulp 
van de jurisprudentie naar zo goed 
mogelijke oplossingen bij de pensi-
oenproblematiek te zoeken. 

Alle sprekers hebben het arrest van 
1972/26 in hun beschouwingen betrok-
ken. De uitspraak van de heer Zoon, 
dat het toestaan van een aftrek voor 
coming-backservice bij de jaarwinst-
bepaling de inflatie in de hand werkt, 
is mij uit het hart gegrepen. Ook ik ben 
van oordeel, dat indien thans reeds de 
kosten en lasten, die verband houden 
met toekomstige loon- of prijsontwik-
kelingen - bij pensioenen is dat over 
een periode van tientallen jaren - wor-
den doorberekend in de kostprijs van 
produkten en diensten, dit inflatiebe-
vorderendzal zijn. 

Het deed mij genoegen van de heer 
De Wilde te horen, dat hij van oordeel 
is, dat ik als Staatssecretaris moest in-
grijpen om de gevolgen van het arrest 
van 8 december 1971 te bezweren. Ik 
betreur het, dat hij het niet eens is met 
de wijze, waarop ik het heb gedaan. Hij 
heeft mij verweten, dat de eerste opzet 
van het wetsontwerp onvoldoende re-
kening heeft gehouden met de naar 
zijn mening gezonde ondernemers-
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mentaliteit, te weten: trek lasten naar 
je toe en houd een appel voor de dorst. 

In dit verband noemde hij het vor-
men van reserves voor de onderne-
ming, die vóór alles moet denken aan 
het wel en wee van zijn mensen. Een 
adequaat pensioen heeft daarbij voor 
hem een hogere prioriteit dan een wat 
hoger salaris. Dit wetsontwerp vormt 
geen enkele belemmering voor de in 
dit verband door de heer De Wilde ge-
noemde verbeteringen van pensioe-
nen: Het verhogen van de pensioen-
grondslag, het bijstellen van ingegane 
pensioenen, het stap voor stap komen 
van ouderwetse opbouwpensioenen 
naarfinal pay en het bijstorten van 
backservice-verplichtingen. Ik wil er 
nog aan toevoegen, dat het Neder-
landse fiscale stelsel van oudsher wat 
betreft de reserveringsmogelijkheid 
voor inflatie, opgetreden tot het mo-
ment van vaststelling van de balans, 
anders gezegd de backservice, het 
standpunt heeft ingenomen, dat daar-
voor reserveringen mogen worden 
gedaan, ongeacht de vraag, wanneer 
daarvoor betalingen zullen plaatsvin-
den. Het is misschien de heer De Wilde 
bekend, dat in een aantal andere Lid-
staten van de E.G. dit niet toelaatbaar 
is. Uitsluitend kunnen daar in aftrek 
worden gebracht betalingen van pen-
sioenen en pensioenpremies. Dat be-
tekent, dat in een aantal landen zelfs 
voor opgetreden inflatie fiscaal geen 
reservering mogelijk is, zij het dat bij-
voorbeeld in Duitsland op dit punt een 
wijziging in de wetgeving op handen 
is. 

De heer Zoon merkte op, dat het 
hem niet duidelijk is, dat ik bij herha-
ling heb verzekerd, dat het wets-
ontwerp niet voornamelijk is 
ingegeven door budgettaire overwe-
gingen. Hij voegde eraan toe, dat wat 
hem aangaat het budgettaire belang 
de enige overweging had mogen zijn. 
Natuurlijk ben ik het met de heer Zoon 
eens, dat de budgettaire gevolgen van 
zeer grote betekenis kunnen zijn voor 
indiening van wetsontwerpen, zeker 
als het om fiscale gaat. In dit geval 
echter spelen naar mijn oordeel de in-
houd en de hanteerbaarheid van het 
begrip 'goed koopmansgebruik' een 
primaire rol, zoals ik dat ook heb uit-
eengezet in de memorie van toelich-
ting. Voorts heeft de heer Zoon in zijn 
betoog opgemerkt, dat ik met de nota 
van wijzigingen ben afgeweken van de 
in de memorie van toelichting gege-
ven interpretatie van het begrip'goed 
koopmansgebruik'. Met name de ele-
menten 'werkelijkheid' en 'voorzichtig-

heid' waren voor wat hem betreft, rele-
vant. Ik moge hem herinneren aan het-
geen in de Tweede Kamer naar voren 
is gebracht tijdens het mondelinge 
overleg met de vaste Commisie voor 
Financiën. Met de nota van wijzigin-
gen is er een element geïntroduceerd, 
dat bij het berekenen van de fiscale 
winst in het algemeen geen rol speelt, 
namelijk het maken van onderscheid 
tussen de verplichtingen en betalin-
gen. Dat onderscheid kennen wij in fis-
calibus eigenlijk niet. Ik wi l dit nog 
eens zeer duidelijk stellen. Juist omdat 
het hier gaat om een principieel punt, 
heb ik de argumenten in het voorlopig 
verslag van de Tweede Kamer - toen 
reeds was duidelijk, dat hierop van de 
zijde van de Kamer kritiek bestond -
genoemd, waarom dat verschil niet 
moet worden gemaakt. Ik heb mij dan 
ook krachtig verzet tegen een opzet an-
ders dan die in het wetsontwerp was 
opgenomen. Ik wil er echter aan toe-
voegen, dat het anderzijds zo is, dat de 
gemaakte inbreuk in de nota van wijzi-
gingen op de hoofdgedachte van dat 
wetsontwerp zoals door mij aange-
duid, door mij aanvaardbaar wordt ge-
acht, nu daarmede wordt tegemoet 
gekomen aan een verdere, in sociaal 
opzicht wenselijke ontwikkeling van 
pensioenvoorzieningen. Ik kan het dan 
ook niet eens zijn met de heer Rang, 
wanneer hij stelt, dat het wetsontwerp 
een belangrijke dam opwerpt voor de 
mogelijkheden, die in beginsel aanwe-
zig waren voor een belangrijke en voor 
het bedrijfsleven uitvoerbare verbete-
ring van de pensioenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l dit na-
der toelichten. Een ondernemer, die 
conform het voorbeeld van de over-
heid een bestaande opbouwpensioen-
regeling zou willen omzetten in een re-
geling op eindloonbasis, wordt door 
het wetsontwerp niets in de weg ge-
legd. Wil een ondernemer- een ander 
voorbeeld - anders dan bij het ABP het 
geval is, vooraf rekening houden met 
de aanpassing van pensioengrondsla-
gen en ingegane pensioenen aan toe-
komstige loon- of prijsverhogingen, 
dan kan dit, mits hij hiervoor betalin-
gen verricht, die voldoen aan het in ar-
tikel 9a, derde lid, nader gestelde pak-
ket van voorwaarden. 

De heer De Wilde heeft in dit ver-
band het woord 'discriminatie' laten 
vallen. Naar zijn oordeel discrimineert 
het wetsontwerp ten aanzien van die 
ondernemingen, die zich uit liquiditeits 
overwegingen geen extra stortingen 
aan een pensioenfonds of een verzeke-
ringsmaatschappij kunnen veroorlo-
ven. Ik zou voor wat het antwoord be-
treft, in de eerste plaats willen verwij-

zen naar de memorie van antwoord bij 
de behandeling in deze Kamer, waarin 
ik duidelijk heb gesteld, dat naar mijn 
oordeel van discriminatie geen sprake 
is. Ik zou dit nog eens kort willen sa-
menvatten. Het gaat mij te ver om over 
discriminatie te spreken, wanneer 
twee gevallen die in sociaal opzicht 
niet gelijk zijn, ook fiscaal niet gelijk 
worden behandeld. Overigens zou ik 
de heer De Wilde nog eens wil len ver-
wijzen naar de wat uitvoeriger weerga-
ve van dat standpunt in de schriftelijke 
stukken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot de vraag van de heer Zoon, hoe het 
komt, dat het oorspronkelijke ontwerp 
van wet op zoveel verzet stuitte en het 
gewijzigde ontwerp van wet blijkbaar 
zonder morren werd geaccepteerd. In-
derdaad was het verzet tegen het 
wetsontwerp in zijn oorspronkelijke 
versie niet zozeer gericht op het niet 
gebruik mogen maken van de door het 
arrest van de Hoge Raad plotseling ge-
opende mogelijkheid om grote reser-
veringen op te voeren ter zake van 
coming-backservice-lasten, doch op 
het niet langer in aftrek toelaten van 
coming-backservice-betalingen. Daar-
op was het verzet vooral gericht. Daar-
bij valt dan te denken aan pensioen-
premies met een wat lagere rekenren-
te dan 4 % - dat kwam voor - , aan be-
talingen met het oog op toekomstige 
verhogingen van de pensioengrond-
slag wegens anciënniteit of promotie 
en ten slotte betalingen aan enkele be-
roepspensioenfondsen. Nu door de 
aangebrachte wijzigingen in hetont-
werp van wet de voor de totstandko-
ming van het arrest bestaande praktijk 
kan worden voortgezet, is het verzet 
tegen het wetsontwerp grotendeels 
weggeëbd. Op de budgettaire conse-
quenties van de wijzigingen kom ik 
nog te spreken. Ik wijs er in dit verband 
op, dat vóór het arrest fiscaal geen co-
ming-backservice werd geclaimd. 
Daarbij past uiteraard, dat het verzet 
was toegespitst op betalingen; om-
trent de reservering werd niet iets on-
mogelijk gemaakt dat voordien moge-
lijk was. 

De heer Zoon heeft opgemerkt, dat 
mijn mededeling in de memorie van 
antwoord, dat de mogelijkheden die 
een onderneming heeft om betalingen 
ten behoeve van coming-backservice 
te doen niet groot zijn, de door mij zo 
zeer geprezen sociale overwegingen in 
een wat bedenkelijk licht plaatsen. Ik 
dacht dat het niet zo was, mijnheer de 
Voorzitter. De gemaakte inbreuk hono-
reert toch ook fiscaal die betalingen 
met het oog op een goede pensioen-
voorziening, die ik zojuist genoemd 
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heb, te weten premies met een wat la-
gere rekenrente dan 4%, premies, 
waarin wordt geanticipeerd op toe-
komstige anciënniteitsverhogingen en 
dergelijke. 

De heer Zoon heeft mij voorts ge-
vraagd, één categorie van de kring 
dergenen, die bezwaar hadden tegen 
het oorspronkelijke wetsontwerp, te 
weten de werknemers, enigszins te 
specificeren. Na de indiening van het 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer heb 
i k - o p hun verzoek - een onderhoud 
gehad met vertegenwoordigers van de 
drie vakcentrales; nadien zijn zowel de 
Minister als ik nog door leden van de 
vakbeweging benaderd; voorts wi l ik 
nog wijzen op het in het blad Welwe-
zen, nummer 3 van 1974, opgenomen 
interview met NVV-secretaris H. Be-
rends, onder andere naar aanleiding 
van wetsontwerp 13 004. 

In zijn inleidende beschouwingen 
heeft de heer Christiaanse naar voren 
gebracht, dat hij van mening is, dat er 
in het onderdeel 'Doelvermogen' van 
de memorie van antwoord aan deze 
Kamer, blz. 8, een misstelling heeft 
plaatsgevonden. Hier is mijns inziens 
geen sprake van een misstelling, maar 
kennelijk van een misverstand bij de 
geachte afgevaardigde. Uit zijn verde-
re toelichting heb ik begrepen, dat de 
heer Christiaanse van mening is, dat 
voor de waardering van de verplich-
ting wegens in de toekomst nog te be-
talen inhaalpremies uitgegaan mag 
worden van de pensioengrondslag 
aan het einde van het jaar, plus maxi-
maal 4% stijging, zowel vóór als na in-
gang van het pensioen. Dit is duidelijk 
niet de bedoeling van de in het derde 
lid van artikel 9a aangegeven grens. 
Deze grens geldt immers voor in het 
betreffende jaar betaalde premies. Bij 
de waardering van een schuld aan in-
haalpremies gaat het echter niet om in 
het jaar verrichte betalingen, zodat 
moet worden uitgegaan van de pensi-
oengrondslag aan het einde van het 
jaar. De passage, waarop de heer 
Christiaanse doelde sloeg uitsluitend 
op in het betreffende jaar betaalde pre-
mies. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
toe aan het punt van de behandeling 
van pensioenlasten, die verband nou-
den met promotie- en anciënniteits-
verhogingen, een punt dat door de he-
ren De Wilde, Christiaanse en Zoon ter 
sprake is gebracht, zij het niet in gelijke 
zin. Centraal staat de vraag waarom 
deze lasten moeten vallen binnen de 
grens van 4 % voorfinanciering. De 
heer Christiaanse heeft erop gewezen, 
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dat het Algemeen Burgerlijk Pensi-
oenfonds toch ook tevoren rekening 
houdt met de uit een normaal patroon 
van bezoldiging voortvloeiende pensi-
oenlasten. Wat met de ene hand wordt 
gegeven voor een bescheiden incalcu-
leren van inflatie, namelijk 4%, wordt -
aldus de geachte afgevaardigde - met 
de andere hand teruggenomen. 

Voorop wi l ik stellen, dat de in artikel 
9a, derde lid, gestelde grens van 4 % 
een algemeen karakter draagt. De fac-
tor 4 is niet, zoals deze geachte afge-
vaardigde meent, specifiek gericht op 
de gevolgen van inflatie. Naast gevol-
gen van algemene loonsverhogingen 
- hetzij in verband met inflatie, hetzij in 
verband met welvaartstoeneming, 
hetzij in verband met beide - ziet de 
factor ook op de gevolgen van indivi-
duele loonsverhogingen. De oorzaak 
van toekomstige wijzigingen in lonen 
of prijzen is daarbij, zoals ook nog 
eens is beklemtoond in de memorie 
van antwoord aan deze Kamer, niet re-
levant. 

Wat het ABP betreft, is inderdaad in 
de basispremie een bestanddeel be-
grepen voor toekomstige individuele 
loonsverhogingen wegens anciënni-
teit of promotie. Echter vindt bij het 
ABP geen voorfinanciering plaats met 
het oog op toekomstige inflatie of wel-
vaartstoeneming. Het is dus niet juist, 
dat een onderneming, die een finan-
cieringswijze volgt, zoals die van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
door de in artikel 9a gestelde grens, 
ibeperkingen worden opgelegd. 

Voorts mag ik de heer Christiaanse 
in herinnering brengen dat het geen 
algemeen gebruik is, dat ondernemers 
pensioenlasten voorfinancieren met 
het oog op promotie- of anciënniteits-
verhogingen. Bij de ondernemers, die 
zijn aangesloten bij een bedrijfstaksge-
wijs gefinancierd pensioenfonds, vindt 
een dergelijke voorfinanciering niet 
plaats, evenmin bij ondernemers, die 
de pensioenverplichtingen jegens hun 
werknemers onderbrengen bij een 
verzekeringsmaatschappij. Voorfinan-
ciering in verband met promotie- of 
anciënniteitsverhogingen, kan dan 
eventueel alleen nog voorkomen bij 
ondernemers, die pensioenverplich-
tingen onderbrengen bij wat wij dan 
noemen een ondernemingspensioen-
fonds. Deze ondermernemers plegen 
dan niet daarenboven nog eens 4% 
vooruit te financieren met het oog op 
toekomstige inflatie of welvaartsver-
hogingen. Ik wi l daaraan voorzichtig 
toevoegen, dat dit ook nauwelijks te f i -
nancieren lijkt. 

Ik meen dat de 4% in de nota van 
wijzigingen zo gekozen is, dat alle be-
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staande pensioenregelingen geen fei-
telijke beperking zullen ondervinden. 
Mij heeft sedert de indiening van de 
nota van wijzigingen geen reactie be-
reikt, waaruit zou blijken dat het aan-
gebrachte maximum in de nota thans 
onvoldoende zou zijn om bestaande 
regelingen op ongewijzigde manier 
voort te zetten. 

De in het vijfde lid van artikel 9a op-
genomen bevoegdheid om van het be-
de in het derde lid van artikel 9a af te 
wijken is niet opgenomen met het oog 
op verruiming van de 4%-grens in ver-
band met promotie- of anciënniteits-
verhogingen. Integendeel, in de toe-
lichting op de nota van wijzigingen is 
duidelijk tot uiting gebracht, dat de 
grens is bedoeld voor alle toekomstige 
loon- of prijsstijgingen, ongeacht de 
oorzaak. Het zou ook in strijd met de 
strekking van het wetsontwerp zijn 
om, gebruik makend van de bevoegd-
heid van het vijfde lid, de invloed van 
een bepaald soort toekomstige loon-
of prijsstijgingen buiten de voorgestel-
de regeling te plaatsen. Ben ik reeds 
om principiële redenen van mening 
dat de grens van 4 % voorfinanciering 
ook voor promotie- en anciënniteitsver-
hogingen dient te gelden, ook op prak-
tische gronden zou ik afwijzend tegen-
over het voorstel van de heer Christi-
aanse wil len staan om in de uitvoe-
ringsbeschikking een bepaling op te 
nemen, die ertoe zou leiden, dat het 
geen bezwaar ontmoet dat wordt ge-
anticipeerd op normaal gemiddeld te 
verwachten promotie- ofanciënniteits-
verhogingen. Ik kan het dan ook met 
de heer Zoon eens zijn, die heeft opge-
merkt, dat de huidige eenvoud verlo-
ren zou gaan door uitgebreide discus-
sies en meningsverschillen rond de 
vraag, wat normale anciënniteits- en 
promotieverhogingen zijn. Ik denk dat 
het duidelijk is, dat dit een ingewikkel-
de en ook enigszins arbitraire discus-
siezou worden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Wilde heeft, sprekend over uitholl ing 
van het fiscale begrip 'goed koop-
mansgebruik', gevraagd om een dui-
delijke uitspraak mijnerzijds met be-
trekking tot de winstberekening bij 
schadeverzekeringsmaatschappijen. 
Hij heeft gevraagd of ik bereid ben fis-
caal de hoogte van de schadereserve-
ring van een schadeverzekeringsmaat-
schappij te accepteren, indien daarbij 
rekening wordt gehouden - in verband 
met de tijdsduur van afwikkeling van 
schaden - met toekomstige prijsstij-
gingen. Mijn antwoord - hoe kan het 
anders - is een duidelijk 'neen'; im-
mers een bevestigend antwoord zou in 
strijd komen met de strekking van het 
wetsontwerp. 
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Ik wi l hieraan nog het volgende toe-
voegen. Zaakschaden - daar gaat het 
immers nog om na het bij amende-
ment aan artikel 9a toegevoegde twee-
de lid - hebben als regel een vrij korte 
periode van afwikkeling. Zoals ik tij— 
dens het mondelinge overleg met de 
vaste commissie voor Financiën van 
de Tweede Kamer heb medegedeeld, 
komt van alle soorten schaden welke 
aan het einde van het evenementsjaar 
nog niet zijn afgewikkeld, reeds na één 
jaar circa 65% tot afwikkeling. Hierbij 
merk ik op, dat dit percentage is ge-
drukt door letselschaden. 

Voor de nog niet afgewikkelde zaak-
schaden zal het in de regel gaan om 
eventuele kostenstijgingen over een 
zo gering aantal jaren, dat het geraam-
de bedrag als zelfstandige factor niet 
van betekenis is naast de onzeker-
heidsmarges waarmee overigens bij 
de totale raming al rekening wordt ge-
houden.' In.de stukken van de Tweede 
Kamer hebben wi j al tot uitdrukking 
gebracht, dat op zichzelf reeds de vast-
stelling van een zaakschade, zeker als 
het om een aanzienlijke schade gaat, 
zekere arbitraire elementen kan bevat-
ten. Bij de vaststelling spelen allerlei 
onzekerheden een grote rol, afgezien 
van de vraag, in hoeverre toekomstige 
loon- of prijsstijgingen daarop nog in-
vloed kunnen hebben. 

Dat laatste écarterend zijn er toch al 
schattingsproblemen. In de stukken 
heb ik ook geschreven dat de fiscus op 
het punt van de schatting van de om-
vang van schaden altijd een tame-
lijk soepel standpunt inneemt. Im-
mers, wie zou hier beter weten wat 
deskundigen als een voorzichtige 
schatting aanmerken? 

Ik kom toe aan de wijze van waarde-
ring van de in eigen beheer gehouden 
pensioenverplichtingen. De heer 
Christiaanse heeft als zijn mening te 
kennen gegeven dat het in strijd met 
goed koopmansgebruik zou zijn om 
voor de waardering van in eigen be-
heer gehouden pensioenverplichtin-
gen uit te gaan van een rentevoet, ge-
lijk aan die van langlopende leningen, 
indien voor de berekening van het op 
de ingangsdatum van het pensioen 
benodigde kapitaal een langere reken-
rente, in casu 4 % wordt gehanteerd. 

Naar zijn mening dient de contante 
waarde van de verplichting uit hoofde 
van een nog niet ingegaan pensioen te 
worden bepaald op basis van een ren-
tevoet van eveneens 4%. Immers, de 
verplichting die de ondernemer op 
zich neemt, is niet het bijeenbrengen 
van een doelvermogen, doch de uitke-
ring van bepaalde pensioentermijnen. 

Het laatste zal niemand tegenspre-
ken. Daarmee is echter nog niet ge-
zegd dat de door mij aangegeven wijze 
van waarderen in strijd met goed 
koopmansgebruik zou zijn. In de eerste 
plaats is voor het merendeel van de 
belastingplichtigen een berekening 
van de waarde van een verplichting ter 
zake van een nog niet ingegaan pensi-
oen moeilijker indien wordt uitgegaan 
van de na de pensioeningangsdatum 
vermoedelijk te verrichten uitkeringen 
wegens pensioen, moeilijker dan wan-
neer tot uitgangspunt wordt genomen 
het op die datum volgens de verzeke-
ringswiskunde voor de pensioenuitke-
ringen benodigde kapitaal, hetgeen 
wij het doelvermogen noemen. 

In de tweede plaats wijs ik erop, dat 
de Hoge Raad bij arrest BNB 1970/164 
ter zake van de berekening van de con-
tante waarde van een schuld aan in-
haalpremies beslist heeft, dat deze be-
rekening niet, zoals de belastingplicht 
tige stelde, dient plaats te vinden te-
gen een rentevoet, gelijk aan de reken-
rente die ten grondslag ligt aan de pre-
mieberekening, doch tegen een rente-
voet, gelijk aan die bij langlopende le-
ningen. 

Waar het bij de waardering van een 
in eigen beheer gehouden pensioen-
verplichting, evenals bij de waardering 
van schulden aan inhaalpremies, gaat 
om de waardering van een langlopen-
de verplichting, ben ik van oordeel dat 
de door mij aangegeven wijze van 
waarderen niet in strijd is met goed 
koopmansgebruik, sterker nog, zelfs 
geboden wordt door goed koop-
mansgebruik. 

Ik constateer met voldoening dat de 
heer Christiaanse in het betoog, dat hij 
verleden week heeft gehouden, impli-
ciet erkent dat de waardering van een 
in eigen beheer gehouden pensioen-
verplichting niet dient te geschieden 
volgens de zogenaamde lineaire me-
thode, maar met inachtneming van 
een rentefactor. De heer Christiaanse 
en ik verschillen van mening over de 
hoogte van de rentevoet, waarvan bij 
de waardering dient te worden uitge-
gaan. Hij zegt dat ik een kans heb laten 
lopen om de jurisprudentie te corrige-
ren. Ik zie dat niet, althans niet in deze 
zin. Voor mij heeft zeer zwaar gewo-
gen, dat het opnemen van het niet 
meer toelaten van de lineaire metho-
de, in het wetsontwerp dat nu ter dis-
cussie staat, tot een aanzienlijke ver-
traging van de indiening ervan zou 
hebben geleid. Ik achtte dat niet ver-
antwoord gelet op het feit, dat reeds 
bij de voorbereiding bleek dat het 
wetsontwerp niet eerder dan 2,5 jaar 
na het arrest bij de Kamer zou kunnen 

worden ingediend. Het is bekend dat 
dit eind juli 1974 het geval was, vlak na 
het begin van het reces. Dat was de re-
den waarom de lineaire methode, al-
leen al gelet op het element van de 
snelle behandeling, niet in dit wets-
ontwerp is opgenomen. Ik zou dus niet 
willen spreken over het gemist hebben 
van een kans. Hier heeft een afweging 
plaatsgevonden die ik verantwoord 
acht. 

De heer Rang heeft in zijn betoog 
opgemerkt dat door mij een denkfout 
zou zijn gemaakt met betrekking tot 
het bij de schriftelijke voorbereiding 
van het wetsontwerp gegeven voor-
beeld in de niet-pensioensfeer, name-
lijk de survey-reserve voor een schip. 
Nadat hij erop gewezen heeft dat het 
bedrag van deze reserve deel blijft uit-
maken van het werkkapitaal van de on-
derneming, merkt hij op, dat het vor-
men van de reserve een zuiver boek-
houdkundige zaak is die geen additi 
onele opbrengsten oplevert, behalve 
dan het rentevoordeel over de ver-
vroegd genoten belastingverminde-
ring, voorzover deze rentebate niet 
weer wordt belast. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l hierbij 
op twee punten ingaan. Zou de vor-
ming van de reserve slechts zijn aan te 
merken als een puur boekhoudkundi-
ge zaak, dan zou het de hoogste tijd 
zijn om artikel 13 van de Wet op dein-
komstenbelasting opd i t punt tewi jz i -
gen. De mogelijkheid tot vorming van 
de reserve heeft echter wel degelijk 
reële betekenis. De achtergrond is 
voorkomtng van een te hoge winst-
vaststelling. Immers in de kostprijsbe-
rekening van de diensten van een 
scheepvaartmaatschappij en in haar 
tarieven wordt een bedrag opgeno-
men voor te verrichten groot onder-
houd. Daar dit onderhoud niet jaarlijks 
doch periodiek, om de 3 a 4 jaar, 
plaatsvindt, zou in de jaren waarin dat 
grote onderhoud niet plaatsvindt zon-
der reservevorming een te groot deel 
van de ontvangsten als winst worden 
aangemerkt. Voorts merk ik op dat in 
de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer niet alleen is opge-
merkt dat de gereserveerde bedragen 
tot het moment van onderhoud buiten 
het bedrijf, doch ook in het bedrijf ren-
dabel kunnen worden aangewend. 

Ook al maken de gereserveerde be-
dragen bij aanwending in het bedrijf 
deel uit van het werkkapitaal van de 
onderneming, de daarmee behaalde 
baten vallen niettemin toe te rekenen 
aan die gereserveerde bedragen. Het 
betoog van de heer Rang heeft mij dan 
ook niet kunnen overtuigen dat ik een 
denkfout zou hebben gemaakt. 
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Van verschillende zijden is mij ge-
vraagd de budgettaire consequenties 
nog eens toe te lichten met name ook 
de samenhang tussen het oorspronke-
lijke wetsontwerp en het later gewij-
zigde. In de memorie van toelichting is 
gesteld dat bij achterwege blijven van 
een ingrijpen van de wetgever voor de 
eerstvolgende jaren na 1972 rekening 
zou moeten worden gehouden met 
een belastingderving van f 750 min. a 
f 1 mld. De heer Christiaanse heeft dat 
in zijn betoog verleden week vertaald 
in een aantal punten vennootschaps-
belasting. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
eens terugkomen op de veronderstel-
ling die aan deze budgettaire bereke-
ningen ten grondslag liggen. In de eer-
ste plaats is er van uitgegaan dat alle 
bestaande pensioenregelingen zou-
den zijn omgezet in een pensioenrege-
ling op final-pay-basis met een percen-
tage van 5 voor toekomstige prijsstij-
gingen en een percentage van 4 
voor de reken rente. De jaarlijks terug-
kerende bedrijf slast ter zake van 
coming-backservice kan dan worden 
gesteld op ± 40% van het bedrag dat 
thans jaarlijks aan pensioenlasten fïs-
caalten laste van de winst wordt ge-
bracht. De daarmede corresponderen-
de belastingderving bedraagt ± f 700 
min. Daarnaast bestaat er nog een in-
haaleffect. Het is immers zo dat bij 
overgang van een nietfinal-payrege-
ling naar een wel final-payregeling 
voor de verstreken dienstjaren een in-
haal kan worden toegepast. De belas-
tingderving van het inhaaleffect is ge-
raamd op 12 mld. Afhankelijk nu van 
het tempo waarin het inhaaleffect zich 
voltrekt, is de totale jaarlast van de 
eerstkomende jaren na 1972 globaal 
gesteld op 750 min. a 1 mld. Het is in-
derdaad zo, zoals de geachte afgevaar 
digde de heer Rang zich afvraagt, dat 
dit bedrag vrijwel geheel kan worden 
toegerekend aan de pensioensfeer. 

Op grond van de hiervoor genoem-
de veronderstellingen, die mijns in-
ziens realistisch zijn, zal het hem dui-
delijk zijn dat de budgettaire consequ-
enties niet zijn beïnvloed door de wer-
kelijk opgetreden inflatie van de laat-
ste jaren. Ik wijs er in dit verband nog-
maals op, dat wij in de berekeningen 
zijn uitgegaan van een prijsstijging 
van 5%. Dat is bij het huidige inflatie-
tempo niet als zeer hoog aan te mer-
ken, hoewel anderzijds niet uitermate 
laag. De budgettaire gevolgen van de 
nota van wijzigingen zijn geraamd op 
enkele tientallen miljoenen. In een eer-
der stadium heb ik de heer Zoon er al 

op gewezen waarom deze tientallen 
miljoenen het rumoer rondom het 
wetsontwerp deden verstommen. De 
geachte afgevaardigde de heer Christi-
aanse heeft mij gevraagd of ik 'mijn 
dienaren' - dit zijn zijn woorden, niet de 
mijne - erop wi l wijzen dat bij voorlo-
pige aanslagen niet kan worden gean-
ticipeerd op nog niet aanvaarde wets-
ontwerpen. Volgens hem zou dit in de 
praktijk zijn voorgekomen. Mijnheer 
de Voorzitter! Het uitgangspuntvan de 
heer Christiaanse is natuurlijk volkomen 
juist; daar is niets tegen in te brengen 

Wat de praktijk betreft zou ik de heer 
Christiaanse willen verwijzen naar de 
aanschrijving van 7 februari 1972 van 
mijn ambtsvoorganger. 

Daarin wordt de inspecteurs opge-
dragen de waardering van verplichtin-
gen waarin coming-backservice-ele-
menten zijn opgenomen te bestrijden. 
Deze opdracht geldt nog steeds. Hier-
uit volgt, dat niet kan worden gezegd 
dat op de aanvaarding van di twets-
ontwerp wordt geanticipeerd, indien 
bij het opleggen van voorlopige aan-
slagen een geclaimde bedrijfslast we-
gens coming-backservice niet wordt 
gehonoreerd. Ik laat even terzijde dat 
de praktijk heeft uitgewezen dat men 
meestal p.m. hiervoor een optie leg-
de, omdat men in het bedrijf zelf uiter-
aard niet voor commerciële, maar ook 
niet voor fiscale doeleinden zelfs in de 
verste verte ooit dergelijke berekenin-
gen had gemaakt. 

Dan kom ik nu toe aan de terugwer-
kende kracht, een ook voor deze Ka-
mer altijd zwaarwegend probleem, zo-
als ook is gebleken uit de aandacht die 
van verschillende zijden aan dit onder-
werp is besteed. 

Daarbij is ook in de beschouwingen 
betrokken de motie die bij de behande-
ling van het wetsontwerp inkomsten-
belasting 1964 in deze Kamer werd 
aanvaard en waarbij de Kamer als oor-
deel gaf, dat het geboden is bij de be-
lastingwetgeving de grootst mogelijke 
terughoudendheid te betrachten bij de 
oplegging van lasten, gegrond op in 
het verleden liggende omstandighe-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog-
maals voorop stellen dat ook ik van 
oordeel ben en blijf, dat het verlenen 
van terugwerkende kracht in de fiscale 
wetgeving in het algemeen achterwe-
ge dient te bli jven. De rechtszekerheid 
is een te groot goed dan dat daarop zo 
maar een inbreuk zou mogen worden 
gemaakt. Niettemin kunnen er bijzon-
dere omstandigheden zijn, die terug-
werking noodzakelijk maken. 

Wat het onderhavige wetsontwerp 
betreft, mijnheer de Voorzitter, ben ik 

van mening dat door het verbinden 
van terugwerkende kracht aan de 
voorgestelde regeling de rechtszeker-
heid niet op onaanvaardbare wijze in 
het gedrang komt. Het is toch immers 
zo, dat het arrest van de Hoge Raad 
niet een jarenlang door belastingplich 
tigen gevolgde gedragslijn bevestig-
de; integendeel, het in het arrest toe-
gestane stelsel van waardering werd 
noch bij de fiscale winstberekening, 
noch bij de commerciële winstbereke-
ning door de belastingplichtigen ge-
volgd. Daarbij komt nog, dat belang-
hebbenden de snelle reactie van mijn 
toenmalige ambtsvoorganger op het 
arrest in hun beleidsoverwegingen 
hebben kunnen betrekken. 

Ik wi l thans nog even stil staan bij de 
regeling van de terugwerkende kracht, 
zoals deze oorspronkelijk was en zoals 
ze uiteindelijk is geworden na de be-
handeling in de Tweede Kamer. Ik mag 
beginnen met in herinnering te bren-
gen dat in het oorspronkelijke wets-
ontwerp de terugwerking naar het ver-
leden betrekking had op zowel de pen-
sioensfeer als de niet-pensioensfeer. 
Op deze stellingname is bij de nota 
van wijzigingen teruggekomen. De te-
rugwerkende kracht voor de gebieden 
buiten de pensioensfeer is uit het 
wetsontwerp gehaald, omdat naar 
mijn mening terecht aan de overzijde 
van het Binnenhof was opgemerkt, dat 
uit de als reactie op het arrest BNB 
1972/26 uitgevaardigde aanschrijving 
van 7 februari 1972 toch niet kon wor-
den afgeleid, dat ook buiten de pensi-
oensfeer elke vorm van rekening hou-
den met toekomstige loon- of prijsont-
wikkelingen zou worden afgesneden. 
Ik acht die wijziging dan ook terecht. 

Ook met betrekking tot de pensi-
oensfeer zelve is de aanvankelijk opge-
nomen terugwerking ingeperkt. Was 
het oorspronkelijk zo, dat alle vóór 
1973 wegens coming-backservice be-
taalde en gepassiveerde bedragen 
dienden te worden toegevoegd aan de 
winst van 1973, ineen later stadium 
zijn hierop twee voor belastingplichti-
gen belangrijke uitzonderingen ge-
maakt. In de eerste plaats door de nota 
van wijzigingen. Ter zake van vóór 1973 
verrichte coming-backservicebetalin-
gen die betrekking hebben op loon- of 
prijsontwikkelingen in de jaren 1973 
en volgende, behoeft geen toevoeging 
aan de winst van 1973 plaatste vin-
den, ongeacht het tijdstip waarop de 
aanslagen tot en met 1972 zijn of wor-
den geregeld, mits omvang en aard 
van de betalingen voldoen aan de in 
artikel 9a, derde lid, van het nader ge-
wijzigd ontwerp van wet opgenomen 
beperkingen. In de tweede plaats door 
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de bij amendement aan artikel II, twee-
de lid, toegevoegde tweede volzin. 
Voor zover vóór 1973 comi ng-backser-
vicebetalingen zijn verricht die niet vol-
doen aan de voorwaarden van artikel 
9a, derde lid, alsmede voor zover vóór 
1973 passiveringen wegens coming-
backservice hebben plaatsgevonden, 
behoeft evenmin toevoeging aan de 
winst van 1973 plaats te vinden ingeval 
de aanslagen over de jaren waarin de 
betreffende kosten en lasten als be-
drijfslast in aanmerking zijn genomen, 
onherroepelijk zijn komen vast te staan 
vóór of op de datum waarop het wets-
ontwerp aan de Tweede Kamer is aan-
geboden. Naar aanleiding van deze da-
tum heeft de geachte afgevaardigde de 
heer Rang opgemerkt, dat hij dit een 
volslagen willekeurige datum acht. Dit 
mag dan zo zijn, mijnheer de Voorzitter, 
dit houdt niet in dat ik de mening van de 
geachte afgevaardigde zou kunnen de-
len, dat er - gezien de aanschrijving van 
mijn voorganger - op grote schaal een 
bevoordeling heeft plaatsgevonden van 
diegenen van wie de aanslagen snel 
zijn opgelegd. Die aanschrijving hield 
in, zoals gezegd, dat de inspecteurs het 
arrest dienden te bestrijden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
er in het samenspel met de Tweede 
Kamer een bevredigende toestand is 
ontstaan. De terugwerkende kracht 
blijft beperkt tot een gebied waarop de 
aanschrijving van 7 februari 1972 be-
trekking had en tot gevallen waarin op 
grond van die aanschrijving mocht 
worden verwacht dat de wetgever 
handelend zou optreden. 

Ik kom thans tot afsluiting van mijn 
betoog. Hoe men ook over het resultaat 
van het voorliggende wetsontwerp mag 
denken, niet ontkend kan worden dat 
dit wetsontwerp ons met de neus heeft 
gedrukt op de desastreuze gevolgen 
van een voortschrijdende inflatie, met 
name, maar niet uitsluitend op het ge-
bied van de pensioenproblematiek. Ik 
ben ervan overtuigd dat van het onder-
havige wetsontwerp een stimulans is 
uitgegaan voor het verder op gang 
brengen van de discussie inzake het ge-
heel van de problematiek die is verbon-
den aan waardevaste en welvaartsvaste 
pensioenen en - in een wijdere con-
text-inzake de verhouding inflatie-be-
lastingheffing. Met belangstelling 
wachten we het resultaat van de stu-
die-Hofstra af. 

D 
De heer De Wilde (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor zijn uitvoerig antwoord, ook al 

heeft hij bijzonder weinig toezeggin-
gen gedaan, maar dat had ik ook wel 
verwacht omdat hij behoort tot de 
mensen die je niet zo gemakkelijk van 
hun vierkante meter afkrijgt. 

Wij moeten onze aandacht op een 
aantal punten in het bijzonder richten. 
Op het eerste is de Staatssecretaris 
niet ingegaan wat hij ook moeilijk wel 
kon doen omdat hij nu eenmaal de in 
het wetsontwerp neergelegde weg is 
ingeslagen. Ik heb erop gewezen dat ik 
een andere systematiek voorsta. Wij 
zitten nu met dit systeem. Ik heb al in 
eerste termijn gezegd, dat de discussie 
in de Tweede Kamer een vrij redelijk 
compromis heeft opgeleverd. Mijns in-
ziens is het ook in het kader van de 
loonpolitiek een logische ontwikkeling 
dat er te zijner tijd een systeem moet 
komen, waarin wordt gewerkt met een 
bepaald percentage van een loonsom. 

Het heeft weinig zin hierover in 
tweede termijn diepgaand theoretisch 
te discussiëren, maar ik leg er toch de 
nadruk op, omdat dit wetsontwerp -
tot mijn grote vreugde - een tijdelijk 
karakter heeft gekregen. Ik geloof dat 
het juist bij de studie die in de toe-
komst zal worden verricht buitenge-
woon belangrijk is dat deze zaak wordt 
benaderd uitgaande van een andere 
systematiek. Zoals ik in eerste termijn 
al zei, is het mijns inziens buitenge-
woon belangrijk, speciaal in een peri-
ode met een duidelijke geldontwaar-
ding, dat de mensen verzekerd zijn van 
een behoorlijke oudedagsvoorziening. 
Iedereen heeft daar recht op en doet er 
zijn best voor. Naar mijn mening kan 

men dit doel het best bereiken wan-
neer er een duidelijke analogie is met 
de opbouw van de lonen. Het aangrij-
pingspunt de loonsom zal qua 
systeem veel juister zijn dan het nu 
voorgestelde. Ook dat systeem kent 
zijn problemen waarover collega 
Christiaanse het een en ander heeft 
gezegd. Ik heb ook een duit in het zakje 
gedaan. Die problemen worden ge-
vormd door de anciënniteitsverhogin-
gen en de carrièreverhogingen. Deze 
zijn in het systeem wel op te vangen. Ik 
ben ervan overtuigd dat dat systeem 
beter is dan het onderhavige. 

Toen wij hoorden, dat professor 
Hofstra een studie op dit terrein zou 
verrichten heb ik gevraagd, of deze 
niet bepaalde onderwerpen eerder 'bij 
de kop' zou kunnen nemen omdat die 
dringende problemen betreffen. Het 
hele winstbegrip is zo'n dringende 
zaak. Ik begrijp best, dat de Staats-
secretariszegt dat de achtergronden 
en algemene lijnen bekend moeten 
zijn waarvan zal worden uitgegaan al-
vorens deeloplossingen kunnen wor-
den gecreëerd. De Staatssecretaris is 
als fiscalist in dezen geconfronteerd 
met een sociaal probleem van de eer-
ste orde, zoals hij in zijn slotwoord dui-
delijk zei. Hij hoeft mij niet toe te zeg-
gen, dat het professor Hofstra thans 
wordt gevraagd, maar ik hoor hem wel 
graag zeggen dat, wanneer de algeme-
ne lijnen uitgekristalliseerd zijn, het 
volgens de Staatssecretaris (de Rege-
ring) gewenst is prioriteiten te stellen 
voor deelonderwerpen en dat dit pro-
bleem het eerst aan de orde zal moe-
ten worden gesteld. Ik geloof dat ik de 
Staatssecretaris dit rustig kan vragen. 
Ik ben benieuwd naar zijn antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Bepaalde 
kleine zelfstandigen hebben geen mo-
gelijkheid om anders dan in het eigen 
bedrijf te sparen. Men kan zeggen, dat 
het niet discriminerend is, omdat ze 
het bij een verzekeringsmaatschappij 
kunnen onderbrengen. Het punt is 
echter, dat de mensen niet kunnen 
lichten uit hun eigen bedrijf. Wij vin-
den dit een vorm van discriminatie. 
Het zijn niet precies gelijke gevallen en 
daarom kan men lang praten over de 
vraag, of er al dan niet sprake is van 
discriminatie, maar er is een probleem 
voor deze groep. Zij kunnen zich die 
extra stortingen in het pensioenfonds 
eenvoudig niet veroorloven. Ik zie heel 
goed in, dat het buitengewoon moei-
lijk is, voor hen goede regelingen te 
treffen, die niet tot dolzinnige avontu-
ren leiden. Toch had via een ander 
systeem dit beter kunnen worden op-
gelost. Ik verzoek niet om toepassing 
van methodes, waardoor het ontwij-
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ken van belastingen vergroot wordt, 
maar ik vraag wel aandacht voor deze 
problematiek. Voor sommige leden in 
mijn fractie is dit een heel zwaar punt. 

De heer Christiaanse heeft, wat de 
factor 4.4 betreft, heel duidelijk ver-
teld, waarom er daarnaast voldoende 
mogelijkheden zijn om anciënniteit en 
carrièreverhogingen met een bepaald 
percentage te berekenen. Aan de an-
dere kant is die factor ontstellend wi l -
lekeurig. Die factor moet inhouden de 
totaliteit van inflatie en toekomstige 
loonstijging enz. We leven nu echter in 
een periode, waarin die inflatie veel 
groter is. Zij kan nog sterk toenemen. 
Men praat dan met deze factor echt 
niet over de werkelijkheid. Ook daar-
om is het systeem onjuist. Het is een 
slag in de lucht om te zeggen, dat in 
die 4% de toekomstige inflatie en de 
carrièreverhogingen zitten. 

Wat de schadeverzekeringen betreft 
zei de Staatssecretaris, dat schades 
binnen een jaar worden afgewikkeld. 
Hij noemde een percentage van 65. 
Heel grote schades worden echter 
vaak in een veel langere periode afge-
wikkeld en daarom heb ik op grond 
van ervaringen in de praktijk een peri-
ode van vijf jaar genoemd. Zeer te-
recht zei de Staatssecretaris, dat de 
opbouw van een schadereserve heel 
duidelijk een arbitrair karakter heeft. 
Met moet schatten. De verzekeringska-
mer heeft enige malen op dit pro-
bleem de aandacht gevestigd. Wat de 
Staatssecretaris zei komt erop neer, 
dat de fiscus bij de arbitraire vaststel-
ling van de schadeverzekering in die 
tak van bedrijf een ruim standpunt in-
neemt. Ik heb gevraagd, of de fiscus 
akkoord kan gaan met de methodie-
ken, die de verzekeringskamer in acht 
wil nemen. Dat lijkt mij een normale 
aansluiting. Het is een instituut, dat het 
verzekeringswezen moet controleren 
en een overheidsinstituut, waar men 
duidelijk kan zeggen, dat het te gek is, 
wanneer de fiscus hierover anders 
oordeelt dan de verzekeringskamer. Ik 
zou graag van de Staatssecretaris op 
dat punt een kleine verduidelijking krij-
gen. 

In een boeiend betoog heeft wat de 
terugwerkende kracht betreft de heer 
Christiaanse gezegd, dat is uitgegaan 
van de motie-Polak, die indertijd in de-
ze Kamer met grote meerderheid van 
stemmen is aangenomen. Mijn naam 
prijkt er ook nog onder, want ik ben 
daarvan bepaald altijd een groot voor-
stander geweest. 

De heer Christiaanse (ARP): De meer-
derheid was niet zo groot. 

De heer De Wilde (VVD): Het was 38 te-
gen 26 stemmen of iets dergelijks. Dat 
is toch voor een beschouwende Kamer 
een behoorlijke meerderheid. Boven-
dien was dit - en dat is plezierig - geen 
politieke zaak. Wij beschouwen dit als 
een zaak van gerechtigheid. Hieraan 
moet bijzonder wei nig worden ge-
tornd. 

Mijnheer de Voorzitter! Men is net - de 
Staatssecretaris heeft dit toegegeven -
gekomen op de grens van het mogeli j-
ke van de terugwerkende kracht. Ik ben 
die mening toegedaan, maar er zijn 
andere fractiegenoten, die toepassing 
in bijzondere omstandigheden - wat 
zijn bijzondere omstandigheden - een 
gevaarlijke zaak achten. Ik heb in eer-
ste instantie gewezen op belangrijke 
wetsontwerpen, die wi j nog krijgen. Ik 
denk aan dat met betrekking tot de 
VAD. Overal hoort men, dat dit wets-
ontwerp vanzelfsprekend een terug-
werkende kracht zal moeten krijgen. 
Op de vraag, of die terugwerkende 
kracht inderdaad zal worden inge-
voerd, zal de Staatssecretaris wel geen 
antwoord geven. Als hij het wel wi l 
doen, dan zal ik dit bijzonder apprecië-
ren. Dan zou ik hem confronteren met 
de gerechtigheid. 

Wij zijn inderdaad nog eens met on-
ze neus op de inflatie gedrukt. Voordat 
dit wetsontwerp in behandeling 
kwam, moesten de ondernemers al 
echt tobben om te trachten deze pensi-
oenen in de eerste plaatste ontwikke-
len naar een bevredigend systeem - f i -
nal pay - en in de tweede plaats moet 
niet worden vergeten, wat die enorme 
back-pay-verplichtingen betekenen. 
Het betreft hier enorme uitgaven. 

Ik ben het met de Staatssecretaris 
eens - ik ben het niet eens met zijn 
systemetiek - dat het bedrijfsleven erg 
op zijn tenen moet staan om zelfs nog 
zonder coming back-servicezijn pensi-
oenen op te bouwen. 

D 
De heer Christiaanse (ARP): Mijnheer 
de Voorzitter! De Staatssecretaris en ik 
zijn het erover eens, dat het arrest van 
de Hoge Raad van 1971 zeer grote ge-
volgen had. Bij volledige benutting in-
eens zou het budgettaire verlies; zoals 
de Staatssecretaris vandaag nog eens 
heeft meegedeeld, f 12 mld. zijn ge-
weest. Er is na dit arrest inderdaad een 
wettelijke regeling nodig, ook al zou de 
jurisprudentie zich zeker genuanceer-
der hebben ontwikkeld indien daartoe 
de gelegenheid zou hebben bestaan. 
Daarom verheugt het mij , dat de 
Staatssecretaris zoeven heeft toege-
zegd, dat hij zal blijven meewerken 

aan een ontwikkeling van de jurispru-
dentie. Dit kan ook van belang zijn, 
wanneer dit wetsontwerp, wet gewor-
den, weer wordt beëindigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Alleen reeds 
de onzekerheden met betrekking tot de 
toekomstige inflatoire loonontwikke-
ling maken inderdaad een verantwoor-
de schatting van het pensioengerech-
tigde loon op de ingangsdatum van 
het pensioen arbitrair, zeker indien dit 
tijdstip ver in de toekomst is gelegen. 
In zoverre moet dan ook worden 
gesteld, dat de werkelijkheid geweld 
zou worden aangedaan, en de voor-
zichtigheid overdreven, indien bij de 
berekening van de te verwachten loon-
ontwikkeling wel doch bij de schatting 
van de te verwachten intrest-baten 
geen rekening zou worden gehouden 
met de inflatiefactor. Daarom kunnen 
wi j instemmen met dit wetsontwerp. 

Met de heer De Wilde ben ik het eens, 
dat in de definitieve wetgeving een 
andere systematiek moet worden ge-
volgd, zonder mij overigens nu voor 
zijn weg uit te spreken. Er zou aan alle 
bezwaren tegen het gewraakte arrest 
van de Hoge Raad zijn tegemoet geko-
men door de bepaling, dat ten aanzien 
van waarde- of welvaartsvaste pen-
sioentoezeggingen de verplichting dient 
te worden berekend op basis van het 
actuele loonniveau, conform het wets-
ontwerp dus, doch dat daarbij een re-
kenrente zou mogen worden gehan-
teerd, waaruit de zogenaamde inflatie-
factor zou zijn geëlimineerd. Indien zo-
danige rekenrente telkenjare bij 
beschikking zou worden vastgesteld, 
in beginsel uitgaande van het verschil 

Eerste Kamer 
9 december 1975 Coming-backservice 294 



Christiaanse 
tussen de actuele marktrentevoet en 
de actuele inflatievoet met een onder-
grens van 0%,dan zouden daarmee 
in vergelijking tot het bepaalde in het 
wetsontwerp de volgende voordelen 
zijn bereikt, waarop ik in dit verband 
nog eens wil wijzen, gelet op het be-
lang voor de toekomst: 

1°. De wetgever zou een duidelijke 
richting hebben aangegeven betref-
fende de wijze, waarop op aanvaard-
bare wijze een zo waardevast mogelijk 
pensioen kan worden nagestreefd; dat 
is voor werknemers van zeer groot be-
lang. 

2°. Het kabinet zou hiermee een be-
langrijke bijdrage hebben kunnen le-
veren aan de ontwikkeling op het ge-
bied van de pensioenen in het alge-
meen. 

3°. De jaarlijkse winstbepaling zou 
dan geschieden op bedrijfsecono-
misch verantwoorde wijze, nl. zoda-
nig, dat noch toekomstige lasten naar 
het heden noch huidige lasten naar de 
toekomst worden verschoven. 

4°. Het invoeren van voor de fiscale 
winstbepaling wezensvreemde onder-
scheiden tussen verplichtingen en be-
palingen, waarmee wij nu worden ge-
confronteerd, zou dan achterwege zijn 
gebleven. 

Ik moge deze weg voor de definitie-
ve regeling na 1981 aanbevelen. Thans 
moeten wij berusten in het ontwerp, 
behoudens de twee punten, die ik ook in 
eerste termijn heb genoemd. 

De mening van de bewindsman met 
betrekking tot de in geval van eigen 
beheer zijns inziens toelaatbare moge-
lijkheden spreekt mij niet aan. Zo zou 
het benodigde vermogen ten tijde van 
de pensioeningang mogen worden be-
paald met toepassing van een reken-
rente van 4%. Dit sluit al dadelijk in, 
dat voor het waardevast houden van 
het ingegane pensioen slechts de ren-
temarge boven 4% beschikbaar is. 
Hoewel de actieve periode reeds is 
beëindigd, blijft de werkgever, die een 
waardevast pensioen toezegde, achter 
met een fiscaal duidelijk veel te laag 
gestelde verplichting. 

Niet minder ontoereikend is de situ-
atie tijdens de opbouwperiode, in wel-
ke de bewindsman een kapitalisatie-
rente van niet minder dan 7% wil aan-
houden. Hij beroept zich - dat heeft hij 
vandaag opnieuw gedaan - op het 
oordeel van de Hoge Raad bij het con-
tant maken van verplichtingen. Ik heb 
dat beroep in eerste termijn krachtig 
bestreden. De Hoge Raad - ik zal het 
standpunt van de Staatssecretaris nu 
op een andere wijze bestrijden - paste 

in zijn beslissingen bedoelde actuele 
rentevoet toe op nominaal vaststaan-
de verplichtingen en niet op met een 
inflatiefactor geïndexeerde verplich-
tingen. In het laatste geval is het stellig 
in strijd met goed koopmansgebruik 
een kapitalisatierentevoet te bezigen, 
welke niet ontdaan is van inflatiefacto-
ren, althans indien men, wat het wets-
ontwerp wi l , ook met de inflatie-in-
dexering van de verplichtingen geen 
rekening mag houden. Op grond van 
deze opvatting moet de door de Hoge 
Raad gesanctioneerde 'liniaire metho-
de' onder de gelding van de voorge-
stelde wetswijzigingen stellig wel als 
goed koopmansgebruik worden be-
schouwd. In mijn betoog is dus be-
paald niet impliciet het standpunt ver-
vat, dat ik een voorstander ben van het 
niettoelaten van deze methode. 

De voorganger van deze Staats-
secretaris was overigens alleen een te-
genstander van de liniaire methode 
voor de coming-back-service. Dit blijkt 
uit de door hemzelf vandaag nog ge-
noemde resolutie van februari 1972. 

Ik meen, dat de Staatssecretaris en 
ik het op dit punt niet eens zullen wor-
den. Ik heb nog een berekening uitge-
voerd ter ondersteuning van mijn 
standpunt. Ik verzoek u, mijnheer de 
Voorzitter, mij toe te staan deze becij-
fering, mede gelet op in de eerste ter-
mijn gehouden betoog, te mogen op-
nemen als noot in de Handelingen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat te-
gen het opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaren bestaan.1 

Deze noot is opgenomen aan het ein-
de van de editie. 

De heer Christiaanse (ARP): Mijn-
heer de Voorzitter! Het tweede punt, 
waarover de Staatssecretaris en ik ver-
deeld zijn gebleven na het betoog in 
eerste termijn van de Staatssecretaris 
betreft de promotie- en anciënniteits-
verhogingen. Het antwoord van de 
Staatssecretaris hierover heeft mij te-
leurgesteld. Vele ondernemingspensi-
oenfondsen houden immers wel reke-
ning met de effecten van deze verho-
gingen voor de vaststelling van de uit-
eindelijke verplichtingen van het pen-
sioenfonds. Pensioen op deze basis 
wordt wel degelijk toegezegd. Het is 
wel eenvoudig - ik bestrijd beslist de 
mening van de heer Zoon en de 
Staatssecretaris in dit opzicht - om uit-
gaande van een aantal groepen, zoals 
c.a.o.-personeel, vrouwelijk kantoor-
personeel en stafleden, een gemiddeld 
salaris te berekenen. Men weet onge-
veer, op welke leeftijd deze g roepen 
op een maximum zijn gekomen. In de 

praktijk gebeurt dat ook. In dit opzicht 
wijkt het wetsontwerp dus wel van de 
praktijk af. De Staatssecretaris heeft bij 
herhaling gezegd, dat het wets-
ontwerp helemaal geen praktijk af-
snijdt. Voor zoverre dat niet binnen de 
marges mogelijk is, snijdt het wets-
ontwerp in dit opzicht de praktijk wel 
af. Het is interessant dat de vakbewe-
ging het ook sterk voor dit punt heeft 
opgenomen en dat de fractie waartoe 
de heer Zoon behoort in de Tweede 
Kamer althans in de schriftelijke stuk-
ken een pleidooi heeft gehouden voor 
het rekening houden met deze anciën-
niteits- en promotieverhogingen in dit 
wetsontwerp. Wellicht was deze f rac-
tie na de schriftelijke behandeling 
overtuigd, maar het is mijns inziens 
nuttig daarop in deze Kamer te wijzen. 
Loon- en salarisschalen zijn normaal 
bij vele bedrijven. Ik noem het bank-
wezen, de scheepvaart en de grote 
ondernemingen. Het lijkt mij onjuist, 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds hierbij in een vergelijking te be-
trekken, omdat deze de voorfinancie-
ring niet nodig heeft. 

Zoals reeds is opgemerkt, heeft de 
nota van wijzigingen een noodzakelij-
ke concessie gedaan voor de normale 
gevallen van vier procent inflatie. Deze 
marge moet niet worden verkleind 
door toezeggingen over promotie en 
anciënniteit, hier ook onder te bren-
gen. 

Ik wil in het kort nog een macro-eco-
nomische benadering van dit pro-
bleem geven. De post 'incidenteel', die 
ook weer een grote rol speelt in de no-
ta inzake het arbeidsvoorwaardenbe-
leid, kan men minimaal op één procent 
stellen. Laten wij nu eens uitgaan van 
een overigens aan de lage kant ge-
schatte inflatie van zes procent, een 
reële loonsverbetering van twee pro-
cent en een incidentele verhoging van 
één procent, dan is er een verplichtin-
gentoename van 9 procent, die moet 
worden gedekt uit vier procent co-
ming-backservicefinanciering en on-
geveer tweeëneenhalf procent over-
rente, die men maakt. Dat is dus in to-
taal zeseneenhalf procent en er blijft 
een duidelijk gat bestaan. Wij kunnen 
de Staatssecretaris natuurlijk niet 
dwingen, van een delegatiebepaling in 
de wet gebruik te maken. Ik wil echter 
een laatste beroep op de Staatssecre-
taris doen om i n overleg te treden met 
de grote pensioenfondsen, die het 
aangaat om, indien er van hun zijde 
daaraan behoefte bestaat, te zien of 
met hun verlangens op dit terrein reke-
ning zal kunnen worden gehouden, in-
dien deze voldoende hard worden ge-
maakt. Ik denk dat een dusdanige toe-
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zegging om overleg te voeren, indien 
daaraan behoefte bestaat, stellig ge-
hoor zal vinden bij deze Staatssecre-
taris. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
de terugwerkende kracht van dit wets-
ontwerp uiteindelijk aanvaardbaar ge-
acht. Ik noteer dat de Staatssecretaris 
vandaag als algemene conclusie heeft 
gezegd, dat naar zijn mening deze te-
rugwerkende kracht in het algemeen 
achterwege moet bli jven, zeker bij be-
lastingontwerpen. 

Wij hebben de vorige keer de opmer-
king van de heer Zoon moeten beluis-
teren, dat de Antirevolutionaire fractie 
in deze Kamer indertijd tegen de mo-
tie-Polak zou hebben gestemd. Dat is 
juist; de heer Zijlstra heeft dat indertijd 
gemotiveerd door te verwijzen naar 
het standpunt van de toenmalige 
Staatssecretaris, dat in het geval van 
artikel 44 geen sprake was van echte 
terugwerkende kracht. Dat is hier wel 
het geval; ik dacht dat wi j het daarover 
eens zijn. Wij vinden deze terugwer-
kende kracht nu aanvaardbaar, juist na 
de wijzigingen in de Tweede Kamer. 

Ten slotte wi l ik steun verlenen aan 
het betoog van de heer De Wilde ten 
aanzien van de schadeverzekeraars. Ik 
dank de Staatssecretaris voor zijn uit-
voerige beantwoording en reken erop 
dat hij het geri nge verzoek, dat wi j 
hebben gedaan, in tweede termijn zal 
willen honoreren. 

D 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik betuig de Staatssecre-

taris mijn dank voor de wijze, waarop 
hij mijn vragen heeft beantwoord. Wij 
zijn het over het algemeen nogal eens. 
Ik heb goede nota genomen van zijn 
mededeling dat inhoud en hanteer-
baarheid van goed koopmansgebruik 
voor hem primair waren en niet de 
budgettaire consequenties. Natuurlijk 
vraag ik mij daarbij wel af, of de in-
houd en hanteerbaarheid zo'n grote 
bron van zorg zouden zijn indien er 
geen budgettaire consequenties aan 
verbonden waren. Ik erken echter dat 
zekerheid, omtrent inhoud en hanteer-
baarheid een groot goed is. Wat dat 
betreft heeft de primaire overweging 
van de Staatssecretaris ongetwijfeld 
verdiensten. Mijn waardering voor de 
zekerheid brengt mij ertoe, mijn op-
merkingen over het opnemen van een 
mogelijkheid om ook rekening te hou-
den met promotie en anciënniteit te 
handhaven. 

Ik wil nog even een opmerking ma-
ken over de door de heer Christiaanse 
weer genoemde stemming in decem-
ber 1964. Het gaat mij in wezen alleen 
om de uitslag van de stemming. De 
motivering heb ik niet in de stukken 
kunnen vinden. De heer Christiaanse 
was zo vriendelijk, erop te wijzen dat 
een vertegenwoordiger van de Partij 
van de Arbeid de eerste ondertekenaar 
van de motie was. Die vriendelijkheid 
wil ik teruggeven door erop te wijzen 
dat juist de leden van zijn groepering 
tot de tegenstemmers behoorden. Wij 
hebben dus gestreefd naar enig even-
wicht, hetgeen ons beiden wel lief zal 
zijn. 

Voorts heb ik de indruk, dat het ant-
woord van de Staatssecretaris op mijn 
vragen over de budgettaire gevolgen 
en met name over de uiteenlopende 
wijze, waarop de belanghebbenden 
hebben gereageerd op het oorspron-
kelijke en het gewijzigde wetsontwerp, 
mijn veronderstelling dat de mogelijk-
heden, die het arrest van de Hoge 
Raad bood, verder gingen dan het be-
drijfsleven van plan was te realiseren, 
bevestigt. Het budgettaire tekort zou 
dus in de praktijk wel mee kunnen val-
len, zeker als wi j ook rekening houden 
met de door de heer Christiaanse ge-
noemde jurisprudentie. Het doet mij 
genoegen, dat ik deze keer de heer 
Christiaanse met instemming kan noe-
men. Ik hecht eraan, nog eensteon-
derstrepen, dat het mogelijke meeval-
len het wetsontwerp niet overbodig 
maakt. Mijn fractie zal het dan ook 
steunen, maar dat had de Staatssecre-
taris uit mijn interventie in eerste ter-
mijn well icht al vermoed. 

D 
De heer Rang (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel de Staatssecretaris 
en wij niet tot dezelfde beoordeling 
van dit wetsontwerp komen, heb ik 
waardering voor de wijze, waarop hij 
het verdedigt. 

Wat het voorbeeld betreft van het 
vijfjaarlijks onderhoud van een schip, 
waarvoor reservering voor groot on-
derhoud wordt gevolgd, kunnen wi j de 
Staatssecretaris goed volgen bij zijn 
redenering. Zelfs indien ik kortheids-
halve met zijn gedachtengang zou 
meegaan, blijft overeind dat de toege-
rekende rente belastbaar is, hetgeen 
betekent dat de Staatssecretaris hoog-
stens half gelijk zou kunnen hebben. 

Essentieel in deze discussie is voor 
ons het verschil van mening tussen de 
Staatssecretaris en ons, waar wi j er-
van spreken dat dit wetsontwerp een 
dam opwerpt voor de mogelijkheden 
die in beginsel aanwezig, waren voor 
een belangrijke en voor het bedrijfsle-
ven in beginsel uitvoerbare verbete-
ring van de pensioenen. Het is waar 
dat er in beginsel mogelijkheden over-
blijven binnen dit wetsontwerp om co-
ming-backservice te plegen, mits daar 
maar betalingen tegenover staan. Het 
gaat dan uiteindelijk om gigantische 
bedragen. Ook de Staatssecretaris ver-
wacht niet, hij heeft dat meermalen la-
ten blijken, dat een onderneming in 
grote mate gebruik zal kunnen maken 
van die betalingsopening. Uit l iquidi-
teitsoverwegingen zullen in het alge-
meen de ondernemingen zich dit niet 
kunnen veroorloven. Het heeft geen 
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Rang 
zin de Staat daarbij als vergelijking aan 
te voeren, omdat de Staat zich in een 
veel rooskleuriger positie bevindt. 
Daarom is onze verwachting dat in de 
toezeggingssfeer beduidend minder 
zal geschieden onder de vigeur van dit 
wetsontwerp - als dit eenmaal wet is 
geworden - dan dat het geval zal zijn 
indien coming-backservice-conse-
quenties van die verplichtingen aftrek-
baar zouden zijn geweest. Vanuit die 
verwachting spreken wi j dan ook van 
een dam die door dit wetsontwerp 
wordt opgeworpen. Op grond van dit 
punt, dat door ons belangrijk wordt 
gewogen, zal mijn fractie haar stem 
aan dit wetsontwerp niet kunnen ver-
binden. 

Wij hebben wat het punt van de te-
rugwerkende kracht betreft niet ge-
zegd dat de willekeurig gekozen datum 
op grote schaal tot onbillijkheden zou 
leiden. De inspectie heeft lange t i jd re-
kening gehouden met de komst van 
een dergelijk wetsontwerp. Er mogen 
echter wel onbillijkheden verwacht 
worden, in welke mate dan ook. Naar 
onze mening zou dit niet het geval zijn 
geweest als bijvoorbeeld het eind van 
een boekjaar als kritische datum was 
gekozen, hetgeen heel wel mogelijk 
was geweest. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Ballega Martinez, 
Enrique en 26 anderen (13 692); 

Naturalisatie van Amukwaman, Vic-
tor en 25 anderen (13 695); 

Naturalisatie van Adamov, Zivica en 
22 anderen (13 696); 

Vaststelling van hoofdstuk VI (Jus-
titie) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1976 (13 600). 
Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Intrekking van de ar-
tikelen 13-13d van het Wetboek van 
Strafrecht en aanvulling van de wette-
lijke voorschriften betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
(12 751). 

De beraadslaging wordt geopend. 

Eerste Kamer 
9 december 1975 

D 
De heer Polak (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Er past ons allereerst een 
woord van waardering voor het feit, 
dat de Staatssecretaris ondanks het 
mede torsen van een loodzware taak 
en een afschuwelijke verantwoorde-
lijkheid toch hier naartoe is gekomen 
om dit wetsontwerp af te handelen. 
Mede daardoor zullen er vóór kerstmis 
nog enige gedetineerden van de wat 
ruimere regeling van devoorwaardeli j-
ke invrijheidstelling kunnen profiteren. 

De regeling is hier met instemming 
begroet, voornamelijk ook als voor-
schot op een nadere overweging en al-
gemene herziening van de regeling 
van de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling. Bij de overweging daarvan ver-
dient mijns inziens ook aandacht de 
vraag, of de wettelijke regeling van het 
weder in arrest stellen van voorwaar-
delijk in vrijheid gestelde personen 
wel voldoet aan de regels van het Ver-
drag van Rome ter bescherming van 
de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden. Ik denk hierbij in 
het bijzonder aan de aanhouding in 
het belang van de openbare orde over-
eenkomstig artikel 15b, vierde lid van 
het Wetboek van Strafvordering. 

Er is in de stukken van deze Kamer, 
met name in het antwoord van de 
Staatssecretaris, veel aandacht gewijd 
aan de positie van de lang gestraften. 
Daarop pleegt de regeling van de in-
vrijheidstelling niette worden toege-
past, maar zij worden wel degelijk in 
vrijheid gesteld, namelijk door toepas-
sing van het gratierecht, door een zo-
genaamde voorwaardelijke gratie, die 
zo nodig zelfs ambtshalve wordt ver-
leend. Als iemand langer dan zes jaar 
gevangenisstraf opgelegd krijgt, 
wordt, wanneer V3 van zijn straftijd is 
verstreken, door de administratie na-
gegaan of hij in aanmerking komt voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling 

Coming-backservice 
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die dan via het gratierecht wordt ver-
leend. 

In het voorlopig verslag van deze 
Kamer is algemeen bezwaar gemaakt 
tegen wat wordt aangeduid als een on-
eigenlijk gebruik van het recht van gra-
tie. De Staatssecretaris deelt blijkens 
zijn antwoord deze bezwaren niet, 
hoewel hij instemt met de opvatting in 
het voorlopig verslag, dat gratie 
slechts kan worden verleend, althans 
moet worden toegepast, als nieuwe 
omstandigheden zich voordoen of be-
kend worden. Als zo'n nieuwe omstan-
digheid merkt hij echter ook aan de ver-
andering van de gemoedstoestand van 
de veroordeelde. Dat is natuurlijk altijd 
het geval: een verblijf in de gevangenis, 
zeker als lang gestrafte, zal altijd wel 
iets aan de gemoedstoestand verande-
ren en ook al zou dat niet het geval zijn, 
dan zien psychologen toch altijd wel 
een verandering bij de man na enige 
ti jd, al dan niet doordat zij die willen 
zien. 

Het blijft toch de vraag, of de admi-
nistratie via hetgratierecht een door de 
rechter opgelegde straf opzij mag zet-
ten enkel omdat zij vindt dat de ge-
moedstoestand van de man is veran-
derd. Als men wi l - en men wi l het als 
regel, want er wordt uitdrukkelijk ge-
zegd dat het bij iedere lang gestrafte 
zal worden toegepast - dat de betrok-
kene na het verstrijken van '/s van de 
straftijd wordt onderzocht en zo moge-
lijk in vrijheid wordt gesteld, dan be-
hoort die regel in de wet te staan en 
niet door een praktijk te worden inge-
voerd en gehandhaafd. De Minister 
zegt: Ja, maar dan gaat men dit als 
een recht voelen. Als het echter een 
vaste praktijk wordt, als er regels voor 
komen die openbaar zijn, dan wordt 
natuurlijk deze voorwaardelijke gratie 
net zozeer een recht, althans als zoda-
nig door de betrokkenen gevoeld, als 
op het ogenblik de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling, die door dit wets-
ontwerp ook als een recht wordt er-
ken d. 

Het is onjuist dat een veroordeelde 
wordt overgeleverd aan het oordeel 
van de administratie en waarschijnlijk 
niet aan dat van de Staatssecretaris of 
de Minister zelf, want die zal waar-
schijnlijk slechts met de zaak te maken 
krijgen als de administratie een voor-
waardelijke gratie aanbeveelt. 

De Staatssecretaris zegt dat regels 
niet nodig zijn, omdat het zo'n klein 
aantal betreft. Dat vind ik, eerlijk ge-
zegd, in rechtskwesties niet zo beslis-
send. Ook voor kleine aantallen moe-
ten er goede regels zijn. Hij wijst er 
dan op dat van de ruim 350 het vorig 
jaar voorwaardelijk in vrijheid gestel-
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den slechts 8 een straf hadden van 
meer dan 6 jaar. Deze mededeling is 
mij niet helemaal duidelijk geworden. 
Bedoelt hij dat slechts op 8 personen 
deze voorwaardelijke gratieverlening 
is toegepast? Of bedoelt hij dat slechts 
8 via de wettelijke regeling voorwaar-
delijk in vrijheid zijn gesteld? Als het 
laatste het geval is, zegt het cijfer niets, 
want ook nu wordt reeds in de meeste 
gevallen gratieregeling toegepast. Is 
het wel die gratieregeling dan blijkt dat 
zelfs de Staatssecretaris de gratiever-
lening een voorwaardelijke invrijheid-
stelling noemt en dan blijkt hoezeer de 
twee instituten hetzelfde zijn. Dit is ook 
zo, praktisch genomen, zeker nu deze 
gratie altijd ambtshalve zal worden on-
derzocht. Er is helemaal geen verzoek 
van de gestrafte voor nodig. Het is dus 
eigenlijk een voorwaardelijke invri j-
heidstelling, maar in een ander jasje 
gekleed. Het zal ook - ik zei het al - als 
een recht op voorwaardelijke invri j-
heidstelling via gratie na één derde 
van de straftermijn worden gevoeld. 

De Staatssecretaris zegt dan nog, 
dat er spanning kan ontstaan tussen 
de rechterlijke macht en de admini-
stratie, als de laatste reeds na één der-
de van de straftijd iemand voorwaar-
delijk in vrijheid zou kunnen stellen. 
Maar als de wet bepaalt dat dit kan, zal 
die spanning wel niet zo groot zijn. Die 
spanning komt er toch ook bij voor-
waardelijke gratie. Dit ontkent de 
Staatssecretaris, omdat daarbij de 
rechterlijke macht als zodanig wordt 
gehoord. Maar als dit horen zo nuttig is, 
moet men het ook invoeren bij voor-
waardelijke invrijheidstelling, althans 
bij de langgestraften. Ik heb de indruk 
dat dit horen eerder spanningen op-
roept dan voorkomt. Immers, het is 
een advies van de rechterlijke macht. 
Daar wordt nogal eens van afgeweken. 
Dit is ook niet te verwonderen, want 
degene die gehoord wordt, zal vooral 
bij langgestraften vaak een rechterzijn 
die de oorspronkelijke zaak niet heeft 
behandeld en niet kent en die ook niet, 
zoals de administratie, ervaring heeft 
met de zaken van langgestraften, 
want, juist omdat die lange straffen zo 
weinig worden opgelegd, zal de indivi-
duele rechtbank of het individuele hof 
slechts heel zelden adviezen over lang-
gestraften behoeven te geven, de 
praktijk daarvan niet kennen en dan zal 
dit advies dan ook niet zo zwaar wegen 
bij de centrale administratie die toch al 
altijd denkt dat zij het beter weet, zeker 
beter dan rechters. Daarom geloof ik -
daarmee bestaat ook ervaring - dat 
juist bij het gratierecht er wel eens 

spanningen komen tussen uitvoeren-
de macht en de rechterlijke macht, om-
dat de uitvoerende macht die adviezen 
weleens naast zich neerlegt, terecht of 
ten onrechte. 

Ik kan niet inzien dat een wettelijke 
regeling van de voorwaardelijke invri j-
heidstelling, waarover de rechterlijke 
macht niet gehoord wordt, meer span-
ningen zal opleveren dan deze g rat ie-
verlening, waarbij ze wel gehoord 
wordt. We weten het niet mede om-
dat de administratie hierover nooit ter 
verantwoording wordt geroepen. Het 
is toch voor de Kamer bijna niet moge-
lijk op deze gratiegevallen en het gra-
tiebeleid toezicht te houden en om ver-
antwoording te vragen. Daarvoor we-
ten wi j veel te weinig van die individu-
ele gevallen. Dit is misschien maar 
goed ook. Men krijgt echter wel het ge-
voel dat de gratieverlening voorname-
lijk in handen ligt van degenen die de 
man onderzoeken en andere personen 
bij de administratie. Immers, ook de 
Minister en de Staatssecretaris zelf 
kunnen op de individuele gevallen, ook 
al gezien het stadium waarin de zaken 
hun meestal bereiken, niet zo'n gewel-
dige invloed uitoefenen. 

Het voordeel van de gratieprocedure 
zie ik dus niet, terwijl ik wel de nadelen 
zie van twee verschillende regelingen 
van de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling. Het gaat hier inderdaad om een 
kleine groep, maar om mensen die van 
hun vrijheid zijn beroofd. De vrijheid 
van de burgers - de vraag of die her-
steld kan worden en hoe daarover be-
slist wordt - blijft een zaak van groot 
belang. De lengte van de straffen 
neemt kennelijk weer toe. Het aantal 
langgestraften zal met het toenemen 
van de zware misdadigheid ook toene-
men. Daarom wordt deze kwestie, he-
laas moet ik zeggen, van meer belang. 
Het is vreemd dat, naar ik begrijp, de 
Minister nooit meer verantwoording 
aan de Kamer schuldig zal zijn wegens 
het weigeren van voorwaar-
delijke invrijheidstelling. Hij kan im-
mers zeggen, dat betrokkene bij het 
hof in Arnhem in beroep had moeten 
gaan en dat de Kamer er geen bemoeie-
nis mee heeft als hij dat rechtsmiddel 
niet gebruikt, terwij l als hij het wel 
doet, er een uitspraak van het hof is 
waar de Kamer vanaf moet blijven. Is 
een invrijheidstelling wel door de Mi-
nister verleend dan blijft hij echter 
daarvoor verantwoordelijk tegenover 
de Kamer. Inzake het verlenen van gra-
tie blijft hij althans theoretisch volledig 
verantwoordelijk, zowel als hij het ad-
vies van de rechterlijke macht volgt als 
wanneer hij dat niet doet. De Minister 
blijft verantwoordelijk voor de beslis-

sing of wel of niet gratie zal worden 
verleend. 

Naar mijn gevoel zijn die verschillen 
volkomen ongemotiveerd en moeten 
zij verdwijnen. Misschien moet de 
rechterlijke macht op den duur ook 
voor het verlenen van de invrijheid-
stelling worden ingeschakeld of moet 
deze taak worden overgedragen aan 
een uitvoeringsrechter. Maar bij de 
gratie is het evenmin goed geregeld. Ik 
kan de Staatssecretaris in dezen ver-
wijzen naar het gestelde op bladzijde 8 
van de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp. Er staat onder andere: 
'De ondergetekenden menen echter 
dat, nu het gaat om een beslissing 
over het al dan niet voortzetten van de 
vrijheidsbeneming van een tot gevan-
genisstraf veroordeelde, het méér voor 
de hand ligt de onafhankelijke rechter 
daarin het laatste woord te laten geb-
ben dan een adviescollege van de ad-
ministratie. . . .'. 

Dat bepleiten wi j ook voor de lang-
gestraften. Wi j wi l len ook ten aanzien 
van hen de rechterlijke macht het laat-
ste woord laten hebben en niet een onge-
controleerd gratierecht dat ook niet 
voor deze gevallen bedoeld is. 

D 
De heer Brongersma (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Evenals de vorige spre-
ker wi l ik beginnen met een woord van 
erkentelijkheid aan het adres van de 
heer Staatssecretaris voor het feit dat 
ons, ondanks de moeilijke omstandig-
heden in den lande, de gelegenheid 
wordt geboden de behandeling van dit 
wetsontwerp heden af te werken. Het 
is namelijk van grote betekenis voor 
een aantal gedetineerden. Ik hoop van 
de Staatssecretaris te horen dat alle 
maatregelen voorbereid casu quo ge-
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nomen zijn die nodig zijn om de men-
sen die voor voorwaardelijke invri j-
heidsstelling volgens de nieuwe rege-
ling in aanmerking komen met Kerst-
mis van hun vrijheid te kunnen laten 
genieten. 

De hele herziening is te prijzen om-
dat zij duidelijke onrechtvaardigheden 
(ongelijkheid in behandeling van 
eigenlijk gelijksoortige gevallen) weg-
neemt. De berekening van de werkelij-
ke strafduur leidde tot groter verschil-
len naarmate de mensen langer in pre-
ventieve hechtenis hadden gezeten. 
Hierdoor ontstonden ongelijkheden 
die niet op een feitelijke toestand be-
rustten. 

Het is daarom juist dat niet is ge-
wacht op de algehele herziening van 
de kwestie van de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling die in het vooruitzicht 
is gesteld. 

Aan deze wijziging kleven enkele in-
teressante wijsgerige aspecten. Een 
daarvan is dat de gedetineerde de 
voorwaardelijke invrijheidstelling niet 
kan weigeren. Er is met andere woor-
den uitgemaakt dat er geen recht op 
straf bestaat. 

Bij het spreken over de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling staat telkens op 
de achtergrond het idee dat het ge-
makkelijk, althans mogelijk, is een pro-
gnose te maken over het verdere ge-
drag van de invrijheidgestelde. Juist 
dit jaar is in Groningen door de heer J. 
A. Nijboer een proefschrift verdedigd 
getiteld 'Voorspellen van recidive'. Als 
men dat leest, wordt men somber ge-
stemd over de mogelijkheid van het 
maken van een prognose. De mens is 
een onvoorspelbaar wezen. Hij blijft 
telkens diep onder of hij stijgt ver bo-
ven de door anderen geschatte moge-
lijkheden uit. Wij moeten dan ook bij 
de bespreking van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling het idee opgeven 
alsof zij zou moeten berusten op een 
min of meer zekere prognose omtrent 
de toekomst. 

Ik ben het eens met Von Brucken 
Fock, die een interessant artikel erover 
heeft geschreven in 'Delikt en delin-
kwent'van juni 1974 en daarin zegt, 
dat men eerder aan de voorwaardeli j-
ke invrijheidstelling een adhortatieve 
functie moet toekennen. Zij is een on-
derdeel van de strafexecutie, daarover 
bestaat wel algemene instemming. 
Men moet haar meer zien als een aan-
sporing, gericht tot de gedetineerde, 
om het nu nog eens te proberen in zijn 
natuurlijke milieu in plaats van binnen 
de muren van de gevangenis. Dan 
wordt er hulp geboden door de over-

heid bij de resocialisatie van de ver-
oordeelde. Terecht koppelt Von Bruc-
ken Fock daaraan dan ook de conse-
quentie, dat de criteria voor de termij-
nen, waarop voorwaardelijke invrijheid-
stelling kan worden verleend, ruimer 
moeten worden gesteld. Dat gold in 
sterke mate toen men kon spreken 
over een afnemen van de gemiddelde 
strafduur. Ook nu de strafduur eerder 
de neiging vertoont toe te nemen, 
meen ik, dat dit nog ten volle overeind 
blijft staan. 

Nu verzetten de bewindslieden zich 
daartegen. Het is duidelijk, dat het de 
partement graag de vrijheid op dit ge-
bied aan zich wi l houden. Op dit punt 
ben ik het, afgezien van enkele details, 
geheel eens met de heer Polak. Het de-
partement wi l graag die vrijheid aan 
zich houden. Een argument daarvoor 
is bijvoorbeeld, dat gratie zich bij uit-
stek ervoor zou lenen, rekening te nou-
den met individuele omstandigheden. 
De v.i.-regeling zou een meer globale 
werking hebben. Aangenomen al dat 
dit juist zou zijn, vind ik dit toch een 
wonderl i jk staaltje van statisch den-
ken, want de mogeli jkheid is, zoals ook 
de heer Polak aangaf, volledig gege-
ven om de regelingen daaraan aan te 
passen. Ik zie niet in, dat de v.i.-rege-
ling niet in staat zou stellen, ten volle 
rekening te houden met de individuele 
omstandigheden van het geval. Het is 
desnoods een afweging door dezelfde 
mensen, die nu de afweging doen 
voor de voorwaardelijke gratieverle-
ning. Die hele oplossing, die men in 
het verleden heeft gevonden en die 
men gelukkig toepast voor de bekor-
ting van de zeer lange vrijheidsstraf-
fen, vind ik een prachtig staaltje van 
vindingrijkheid van het ministerie. Ik 
ben erg blij, dat men deze praktijk 
heeft ontwikkeld, een praktijk tegen 
een te enge, tegen een onjuiste rege-
ling in. Nu echter die praktijk regel is 
geworden, lijkt het mij juist, dat die 
ook wettelijke grondslag krijgt en wel 
in de vorm van een regeling als voor-
waardelijke invrijheidstelling. Het 
moet niet allemaal worden beheerst 
dooreen privé-inzicht van bewindslie-
den. Gewoonterecht is nu ontstaan. Dit 
vraagt dringend om een regeling door 
de wetgever. Het moet ook beoordeeld 
worden door de wetgever. 

Men vreest voor spanningen tussen 
rechter en bestuur op dit gebied. De 
rechter zou onaangenaam getroffen 
zijn, wanneer al te snel al te diep een 
inbreuk zou worden gemaakt op de 
strafduur, door hem berekend en op-
gelegd. Dit lijkt ervan uit te gaan, dat 
de rechter de tegenwoordige praktijk 
niet zou kennen. Dat kan ik geen mo-
ment aannemen. Deze praktijk is in 

vakkringen dusdanig bekend, dat zeker 
de rechterlijke macht daarvan volledig 
op de hoogte is en dus heel goed weet, 
dat ook wanneer straffen worden op-
gelegd boven de zes jaar, de grote 
kans bestaat, dat er zelfs geen twee-
derde van wordt geëxecuteerd, maar 
dat al lang voor die ti jd een voorwaar-
delijke gratie is verleend. Wanneer de 
bewindslieden zeggen: Ja, maar de 
rechter is betrokken bij de gratie en hij 
kan daarover dan meepraten, dan zeg 
ik net als de heer Polak: Als het mee-
praten van de rechter allerlei gevoelens 
van onbehagen bij de rechterlijke 
macht zou wegnemen, dan zie ik niet 
in, waarom men dat dan niet mogelijk 
zou maken bij de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling van langgestraften. Het 
is de vraag, of de rechter inderdaad zo 
verheugd is, wanneer hij erbij wordt 
betrokken. Ik vind deze argumentatie 
volstrekt onvoldoende en uitgaan van 
een zeer statisch denken over deze 
materie, die soepel genoeg aangepast 
kan worden aan de werkelijke belan-
gen. Wanneer het komt tot een defini-
tieve regeling - deze is in het vooruit-
zicht gesteld - zouden de bewindslie-
den naar mijn mening ernstig moeten 
overwegen of niet meer in de zin, zoals 
indertijd door de commissie-Pompe 
geformuleerd, een verruiming van de 
termijnen van de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling tot stand moet worden 
gebracht. Dat het om weinig gevallen 
zou gaan, lijkt mij volstrekt geen argu-
ment. Wij kunnen op dit gebied een-
voudig niet in getallen denken. Al zou 
het maar om één man per jaar gaan, 
dan zou uit dien hoofde al een wetteli j-
ke regeling gewettigd zijn. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van 
de behandeling van het wetsontwerp 
Verdeling over opvolgende jaren van 
bedrijf slasten die verband houden 
met toekomstige wijzigingen in lonen 
of prijzen (13 004). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Van Rooijen: Mijn-
heer de Voorzitter! De heer De Wilde 
heeft in tweede termijn gevraagd of ik 
de coming-backservice als een eerste 
prioriteit zou willen zien bij de mogelij-
ke deelvoorstellen, die wellicht gedaan 
zouden kunnen worden als ze passen 
in de totale conceptie van de studie-
Hofstra. Via een amendement in de 
Tweede Kamer heeft het wetsontwerp 
een tijdelijke werking - vijf jaar - ge-
kregen. Het vormt bovendien een on-
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derdeel van de studie-Hofstra. Juist de 
problematiek, waarmede wij werden 
geconfronteerd bij de voorbereiding 
van dit wetsontwerp ten aanzien van 
de pensioenen - de gevolgen van de 
inflatie, het waardevast zijn van pensi-
oenen - heeft mede de aanleiding ge-
vormd tot het instellen van de studie-
Hofstra. 

Voorts merk ik op, dat het naar mijn 
oordeel zonder meer duidelijk zal zijn, 
dat de gehele problematiek van de 
waardevastheid van pensioenen, van 
de inwerking op pensioenen van de in-
flatie, een en ander gezien in relatie tot 
de belastingen, een hoge prioriteit zal 
hebben in de activiteiten van de stu-
die-Hofstra. Ik ben echter thans nog 
niet zover om toe te zeggen, dat dit de 
eerste prioriteit zal zijn, omdat een en 
ander mede afhankelijk zal zijn van de 
resultaten, die de studie-Hofstra zal 
bereiken. Het lijkt mij op dit moment 
nog te vroeg om een gradatie in priori-
teiten aan te brengen. Ik ben met de 
geachte afgevaardigde van mening, 
dat de coming-backservice daarbij een 
zeer hoge prioriteit kan krijgen. Aan de 
overzijde van het Binnenhof heb ik eer-
der dit jaar al gezegd, dat naar mijn 
mening ook de voorraadproblematiek 
daarbij hoge prioriteit zal kunnen heb-
ben, maar ook daarvan heb ik niet ge-
zegd, dat het de eerste prioriteit zal 
zijn, hoewel ook dat probleem zeer 
belangrijk is. Ik vind, dat de studie-Hof-
stra in de eerste plaats het totale beeld 
voor ogen moet krijgen en vervolgens 
zelf oplossingen voor deelterreinen 
moet suggereren. Daarna kunnen wi j 
een beoordeling maken van de ele-
menten, die eventueel het eerst in aan-
merking voor mogelijke deelvoorstel-
len kunnen komen. 

De heer De Wilde heeft mij nog-
maals naar de schadesector gevraagd. 
Het lijkt mij niet mogelijk het systeem 
van de Verzekeringskamer voor de fis-
cale winstbepaling te gaan toepas-
sen. In de schriftelijke stukken, met na-
me in het verslag van het mondelinge 
overleg met de Tweede Kamer, heb ik 
uiteengezet, dat hier naar mijn oordeel 
sprake is van enige liquiditeitsbeper-
king, doordat men wat later de fiscale 
aftrek krijgt dan in de gevallen, waarin 
men onmiddelli jk de loon- en prijsstij-
ging voor enkele jaren zou mogen 
schatten. Ik heb er ook op gewezen, 
dat de solvabiliteit, waarbij de Verze-
keringskamer uiteraard het meest is 
betrokken, in genen dele door dit wets-
ontwerp wordt aangetast, omdat met 
name de betalingen, die moeten wor-
den gedaan, pas later plaatsvinden en 

de fiscale verrekening op dat moment 
wel mag plaatsvinden. 

Doordat in Nederland fiscale en 
commerciële winstbepalingen uiteen 
mogen en kunnen lopen, kan het zijn, 
dat men commercieel de richtlijnen 
van de Verzekeringskamer volgt, ter-
wi j l men daarvan fiscaal kortstondig 
afwijkt doordat de fiscale waardering 
niet op de inflatie vooruit mag lopen, 
maar ieder jaar met de dan opgetre-
den prijsstijging meegaat, zodat gelei-
delijk aan in enkele jaren de gehele 
verplichting op het werkelijke bedrag 
van afwikkeling is gebracht en op het 
moment van betalen van die verplich-
ting ook de fiscale aftrek volledig mo-
gelijk is gemaakt. 

Ik merk nogmaals op, dat het hierbij 
om ruwe schattingen gaat. Wij hebben 
het in de Tweede Kamer duidelijk tot 
uitdrukking gebracht. Bij de schatting 
van de omvang van de schade kan 
men stellen, dat het gedeelte dat be-
trekking heeft op de toekomstige loon-
en prijsstijgingen van niet zo grote be-
tekenis is vergeleken met de schatting, 
die men moet doen op basis van het 
actuele prijspeil met alle ruwheden 
daaromheen. 

Mijn conclusie is dat ik, gegeven de 
strekking van het wetsontwerp - het is 
in de discussie in de Tweede Kamer 
ook heel duidelijk gebleken - geen mo-
gelijkheden zie om de opening, die 
hier is beoogd, te geven. Ik zie daarbij 
af van de amendering, die de Tweede 
Kamer ten aanzien van letselschade 
heeft aangebracht. Daarbij gaat het 
overigens om veel langlopender zaken 
dan de onderhavige. De heer De Wilde 
heeft, naar ik aanneem, toch ook wel 
goed in zich opgenomen hetgeen ik in 
eerste termijn heb gezegd over het 
feit, dat ruwe schattingen over de om-
vang van de schade en van het aspect 
van toekomstige inflatie op zich zelf on-
vermijdelijk zijn. Het inflatie-aspect zal 
daarbij ook van minder grote beteke-
nis zijn in verhouding tot de schade 
aan de hand van het actuele prijspeil. 
In de paar jaren van afwikkeling zal het 
schadebedrag natuurlijk kunnen toe-
nemen, maar dat zal toch een minder 
belangrijk element van de totale pro-
blematiek van de schatting zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan de opmerkingen van de heer 
Christiaanse. Hij begon te zeggen dat 
hij een ander systeem voor ogen heeft 
en ontvouwde daaruit enkele elemen-
ten. Mij is opgevallen dat door de heer 
Christiaanse is gezegd, dat het wets 
ontwerp voor de schalen tot een be-
perking zou leiden ten opzichte van 
hetgeen thans in de praktijk mogelijk 
is. Hij heeft daaraan overigens toege-

voegd, dat dit alleen zou botsen met 
de praktijk voor zover de schalen niet 
binnen de marges van het wets-
ontwerp zouden passen. In dat ver-
band wijs ik erop dat het percentage 
van 4 voor betalingen naar mijn oor-
deel voor de voorfinanciering vol-
doende is. Waarom zeg ik dat? In de 
eerste plaats moet men deze 4 procent 
zien voor de schatting van de loon- en 
prijsontwikkeling op lange termijn. In 
de tweede plaats is in de '4-4-formule' 
de gehele gekweekte rente - men weet 
hoe deze in de laatste jaren ook is op-
gelopen, maar ook deze moet men op 
de langere termijn bezien - beschik-
baar voor aanpassingen van pensioe-
nen. Uiteraard kunnen dan op de korte 
termijn tekorten ontstaan, die via de 
backservice opgevoerd kunnen wor-
den. 

Als ik hem goed heb beluisterd, zegt 
de heer Christiaanse, dat de onder-
grens nul zou moeten zijn en dat de 
gehele regeling gebaseerd zou moe-
ten zijn op de actuele lonen. Ik moet 
constateren dat het wetsontwerp ook 
een ondergrens van nul heeft, zij het 
met een beperking tot de betalingen 
(de 4-4-formule werkt alleen voor zo-
ver betalingen worden gedaan) en ook 
is gebaseerd op het actuele loon. Zo 
wijkt de systematiek, die de heer Chris-
tiaanse in de toekomst als wenselijk 
ziet, toch ook weer niet zo ver af van 
die welke in het wetsontwerp wordt 
weergegeven, al erken ik dat uiteraard 
het grootste verschil zit in de verplich-
tingensector. Dat wi l ik helemaal niet 
kleineren, maar de door hem aange-
voerde uitgangspunten, namelijk die 
betreffende het actuele loon en een 
ondergrens van nul, vind ik toch zoes-
sentieel, dat ik er waarde aan hecht, 
met hem deze constatering te bena-
d rukken. 

Ik wi l de heer Christiaanse voorts op 
het volgende wijzen. Het wetsontwerp 
is tijdelijk; de studie-Hofstra is aan de 
gang. Dat heb ik reeds in antwoord op 
een vraag van de heer Wilde gezegd. 
Hij vraagt mij om een toezegging ten 
aanzien van de schalen. Op zichzelf 
ben ik bereid, overleg te plegen met 
pensioenfondsen, met name onderne-
mings-pensioenfondsen, waarop de 
heer Christiaanse doelt, namelijk die 
welke schalen hebben ingebouwd in 
de pensioenlastenberekening. Omdat 
dit wetsontwerp ervan uitgaat dat de 
basis, waarop de lasten worden bere-
kend, de actuele loonsom is en dat de 
rekenrente niet beneden de nul komt, 
voor zover betalingen plaatsvinden, 
zie ik nog niet in , wat het resultaat van 
dit overleg zou kunnen zijn. Ik ben ech-
ter gaarne bereid om overleg te plegen 
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met een pensioenfonds. Ik moet er 
overigens op wijzen, dat de pensioen-
fondsen die hier ter discussie staan, al-
le gelegenheid hebben om hun op-
merkingen ter kennis van de commis-
sie-Hofstra te brengen. 

Ik geef toe dat de schalen niet zon-
der meer een inflatieprobleem vor-
men. In zoverre lijkt dit wat buiten de 
taakopdracht van de commissie-Hof-
stra. Anderzijds maken de coming-
backservice en dit wetsontwerp, voor-
al door de tijdelijke werking, een inte-
grerend onderdeel uit van de werk-
zaamheden van de commissie-Hof-
stra. Daarom lijkt het mij , dat de scha-
len, de anciënniteits- en promotiever-
hogingen, welke onderwerpen ook in 
de Tweede Kamer zijn besproken, tot 
een goede inbreng van de zijde van 
belanghebbenden kunnen leiden. Ik 
ben ook best bereid om overleg met 
pensioenfondsen te voeren, maar ik 
hecht eraan, duidelijk te stellen dat de 
limieten die dit wetsontwerp op zictv 
zelf kent, daarbij essentieel zullen zijn. 

De heer Zoon heeft nogmaals ge-
zegd dat hij het gevoelen heeft dat het 
arrest toch wel ver uitgaat boven het-
geen men in het bedrijfsleven zou kun-
nen doen. Ik ben dat met hem eens, als 
ik in de historie kijk. Voor het arrest 
waren er geen bedrijven die voor co-
mi ng-backservice reserveringen 
pleegden, noch fiscaal, noch commer-
cieel. Die constatering betekent echter 
niet dat er na het arrest niet een ont-
wikkeling aan de gang was die ertoe 
leidde dat op zeer grote schaal zeer 
grote bedragen werden gereserveerd 
voor coming-backservice. In die zin 
meen ik dat een ingreep van de wetge-
ver zonder meer nodig is, niet alleen 
vanwege het budgettaire aspect en 
zelfs niet in de eerste plaats. Daarover 
hebben wi j daarstraks gesproken. Een 
ingreep is nodig voor de afbakening 
van de rechtszekerheid ten aanzien 
van wat wel overeenkomstig goed 
koopmansgebruik is en wat niet. In 
deze Kamer is niet bestreden dat deze 
ingreep nodig is. Ook de heer Zoon zal 
met zijn opmerking helemaal niet heb-
ben bedoeld dat het eigenlijk allemaal 
achteraf wel mee zal vallen. Dat slaat 
op de betalingssector, maar niet op de 
verplichtingen sector en dat is het 
meest essentiële van het wets-
ontwerp, zoals het nu luidt. 

De heer Rang heeft gezegd dat hij 
geen andere conclusie kon trekken dan 
dat hij en zijn fractie tegen dit wets-
ontwerp zouden moeten stemmen 
omdat dit wetsontwerp een dam zou 
opwerpen tegen de pensioenontwik-

keling die hij - ik denk echter dat dat 
voor iedereen geldt - als wenselijk 
ziet. 

Ik moet dan toch nog even teruggrij-
pen op mijn antwoord in eerste ter-
mijn. Ik heb duidelijk uitgesproken dat 
naar mijn oordeel dit wetsontwerp 
geen enkele belemmering vormt voor 
de in dit verband wenselijke verbete-
ringen van de pensioenen, namelijk 
het verhogen van de pensioengrond-
slag, het bijstellen van ingegane pensi 
oenen en het stap voor stap opbou-
wen van niet-final-payregelingen tot f i -
nal-payregelingen en het bijstorten 
voor back-payverplichtingen. Ik heb 
aan het slot ook nog gezegd dat onsfis-
cale stelsel het systeem heeft, dat 
men voor de balans rekening mag 
houden met opgetreden inflatie, onge-
acht of men daarvoor betalingen ver-
richt. De ondernemer kan dus grote en 
stijgende bedragen ten laste van de 
winst brengen, terwijl de betaling 
daarvan soms zeer aanzienlijk naar de 
toekomst wordt verschoven. Met an-
dere woorden, de fiscus geeft hem de 
belastingaftrek in het kader van de 
juiste fiscale winstberekening en de li-
quiditeitsgevolgen zijn voor het bedrijf 
zodanig dat men de belastingverlich-
ting al voelt terwijl de volle last van het 
financieren van de pensioenverplich-
ting in dat stelsel naar de toekomst 
wordt verschoven. Dat is in ons fiscale 
stelsel voor het bedrijfsleven zeer 
belangrijk. Hier loopt de fiscus bepaald 
voorop. Ik hecht eraan dit nog eens 
hier te zeggen. Het is niet als een soort 
gunst bedoeld geweest, maar als een 
volstrekt rechtvaardige verdeling van 
de lasten over de jaren. Dat vind ik ook 
een volstrekt juiste toepassing van het 
begrip goed koopmansgebruik. Zo 
hebben wi j voor het arrest altijd de fis-
cale winstberekening ten aanzien van 
de pensioenen toegepast. Ik meen dat 
wij met de aanvaarding van dit wets-
ontwerp weer in het goede spoor van 
destijds terug zijn. Ik wi l hierbij nog 
een kanttekening plaatsen. Naar mijn 
oordeel en naar het oordeel van de Re-
gering behoort het anti-inflatiebeleid 
een zeer zware taak te blijven omdat 
helemaal afgezien van welke fiscale 
mogelijkheden ook zouden worden 
geopend, de brutolast van een waar-
devast pensioen dat zo belangrijk voor 
de mensen is, in de eerste plaatste 
dragen moet zijn. Een zo goed mogelij-
ke oudedagsvoorziening geldt niet al-
leen voor de werknemers, maar ook 
voor de niet-werknemers, waarvan de 
Regering ook blijk meent te geven 
door in de sfeer van de fiscale oude-
dagsreserve niet alleen de wettelijke 
regeling van 10% in werking te laten 

treden, maar daarbij tevens - het is 
nog geen eindpunt op dit moment - te 
trachten de pensioenontwikkeling van 
de werknemers enigermate te volgen 
door boven de 10% uit te gaan. De 
voorstellen die wi j daarover hebben 
gedaan en die volgende week in deze 
Kamer ter discussie staan, zijn allen 
bekend. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer De Wilde (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De meerderheid van mijn 
fractie zal dit wetsontwerp steunen. 
Enige leden van mijn fractie zullen op 
grond van de terugwerkende kracht en 
de discriminatie tegenstemmen. Dit 
zijn de heren Polak, De Jong, Feij en 
Louwes. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van D'66, alsmede de 
heren Polak, De Jong, Feij en Louwes 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp In-
trekking van de artikelen 13-13d van 
het Wetboek van Strafrecht en aanvul 
ling van de wettelijke voorschriften 
betreffende de voorwaardelijke invrij-
heidstelling(12 751). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Zeevalking: Mijnheer 
de Voorzitter! Zowel de heer Polak als 
de heer Brongersma zijn hun betoog 
begonnen met hun erkentelijkheid te 
betuigen dat het toch nog mogelijk 
wasvoor mij om hier te verschijnen. Ik 
wil die erkentelijkheid terugspelen 
naar de Kamer en haar namens de Re-
gering en ongetwijfeld ook sprekend 
uit naam van het toch nog relatief groot 
aantal gedetineerden, danken dat zij 
toch in staat en nog bereid was dit 
wetsontwerp zo ti jdig te behandelen 
dat inderdaad verwacht mag worden 
dat een relatief groot aantal gedeti-
neerden daarvan zal kunnen profiteren 
voor de komende feestdagen. 

De heer Polak heeft nog eens ge-
vraagd naar een algehele herziening 
van de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling. Ik kan hem dat toezeggen. Daar-
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aan wordt gewerkt. Alleen wi l ik op-
merken dat wat dat betreft de me-
ningsvorming vanuit het veld nog niet 
geheel en al is uitgekristalliseerd. Wij 
wachten hierop. De Minister en ik heb-
ben echter gemeend toch reeds met 
dit interimvoorstel bij de Kamer te 
moeten komen, aangezien door dit 
voorstel reeds nu uit praktische over-
wegingen een redelijke verruiming 
aan de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling kan worden gegeven. 

De heer Polak heeft de positie van de 
langgestraften nog eens onder de 
ogen gebracht. Hij heeft daaraan een 
belangwekkend betoog gekoppeld 
met betrekking tot het gratierecht en 
hij heeft dat gratierecht als het ware 
geplaatst naast de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling. Hij heeft daarbij 
gesteld, dat het toch in feite om dezelf-
de zaken gaat. 

Ik kan dit moeilijk bestrijden. In bei-
de gevallen, zowel bij het gratierecht 
als bij de voorwaardelijke invrijheid-
stelling, gaat het om het buiten wer-
king stellen van de straftoepassing, 
maar ik meen toch dat men kan stellen 
- en dat is ook wel uit het betoog van 
de heer Polak gebleken - dat de voor-
waardelijke invrijheidstelling meer 
wordt toegepast bij de middellang ge-
straften en de gratiëring bij de lang ge-
straften. 

Ik moet er wel met nadruk op wijzen 
dat het automatisme dat naar de me-
ning van de heer Polak in de voorwaar-
delijke gratiëring zou zitten, er geens-

zins is. Die voorwaardelijke gratiëring 
wordt lang niet altijd verleend en ik 
meen te mogen stellen dat, wat dat be-
treft, de heer Polak dit vanuit zijn eigen 
ervaring met mij eens moet zijn. Ik heb 
de gewoonte, steeds alle gevallen 
waarin het om gratiëring gaat, vrij 
nauwkeurig te bezien en dan blijkt -
wat dat betreft is er toch wel een mis-
verstand bij de heer Polak en wellicht 
ook bij de heer Brongersma - dat vri j-
wel wanneer gratiëring wordt ver-
leend, in 9 van de 10 gevallen zeker, 
maar misschien wel in 95 van de 100 
gevallen, het advies van de rechter de 
doorslag geeft, een advies dat nog wel 
eens wi l afwijken van het advies van 
de staande magistratuur. Het is hier 
zeker niet zo, dat de administratie een 
vrij willekeurig - of hoe men het ook 
zeggen wi l - beleid zou voeren. 

Daar is nu het essentiële verschil 
met de voorwaardelijke invrijheidstel-
l ing. Die wordt ook van de kant van de 
gedetineerde meer gezien als een 
recht, al is het niet helemaal een recht. 
Door deze wijziging wordt die voor-
waardelijke invrijheidstelling langza-
merhand toch wel een regel. Dat is bij 
de gratiëring bepaald niet het geval. 
Die grat iër ingwordt overigens - dat 
blijkt ook wel uit de cijfers - bij lange 
na niet alleen bij die langgestraften 
toegepast, maar vooral, en ook begrij-
pelijkerwijs, bij de kort- en middellang-
gestraften, en steeds wanneer er in-
derdaad sprake is van een wijziging in 
de omstandigheden, vergeleken met 
het moment waarop de rechter tot zijn 
uitspraak kwam. Ik meen dan ook dat 
niet gesproken kan worden - zoals wel 
is gebeurd - van een oneigenlijk ge-
bruikvan het recht van gratie. Dat 
recht van gratie wordt gehanteerd, 
waarbij de gratiëring op haar eigen 
merites wordt beoordeeld. 

Ik geloof dat de heer Polak wat dat 
betreft te veel waarde toekent aan de 
rapporten van de deskundigen. Na-
tuurlijk zal in bepaalde gevallen een 
verandering van de gemoedstoestand 
ertoe leiden, dat tot gratiëring wordt 
besloten, maar dat toch niet alleen. 
Het kan ook liggen aan de gezinssitu-
atie van de betrokkene. Het is nu een-
maal een feit - dat zeg ik ook met na-
me tot de heer Brongersma - dat bij 
langgestraften de detentie bijzonder 
schadelijk kan werken. Dan blijft alleen 
het middel van de gratiëring over om 
de bezwaren, daaraan verbonden, het 
hoofd te bieden. Hierbij komt nog, dat 
men niet moet denken, dat, wanneer 
een langgestrafte wordt gegratieerd. 
dit voor zijn hele straftijd geldt. Neen, 
dat gebeurt ook in bepaalde gevallen 
voor een gedeelte van zijn straf om als 

het ware daarmee het t i jdstip, waar-
op hij voorwaardelijk in vrijheid kan 
worden gesteld, meer naar voren te 
halen. 

Ik geloof dan ook niet, dat het beter 
is de gratieregeling in de wet vast te 
leggen, afgezien nog van de vraag of 
dit mogelijk is. Ik geloof niet dat het 
kan, maar ik begrijp natuurlijk de wens 
wel, die bij beide sprekers leeft, om 
wijziging te brengen in, zoals de heer 
Brongersma zei, de criteria van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Als 
men zich dan afvraagt, wat die criteria 
zijn dan blijft er eigenlijk maar één 
over. De wet noemt er maar één, na-
melijk de termijn waarop voorwaarde-
lijke invrijheidstelling mogelijk is. Dan 
heeft men dus te maken met de vraag, 
of het verstandig is die termijn, nu ne-
gen maanden, respectievelijk 2h deel 
van de straftijd, te bekorten. Ik wi l hier-
over straks nog wat zeggen. 

In elk geval zou ik duidelijk willen 
verklaren dat niet de mening van de 
administratie doorslaggevend is voor 
de Staatssecretaris die verantwoorde-
lijk is voor het gratiebeleid. Het betreft 
hier zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Hij is zich daarvan ook ten volle be-
wust. Ik geloof dat dit ook voordelen 
heeft voor de Kamer. Dan immers kan 
de verantwoordelijke bewindsman -
het moge theorie zijn, maar ik meen 
toch dat dit niet steeds het geval is ge-
bleken - in de Kamer ter verantwoor-
ding worden geroepen voor het ge-
voerde beleid. 

Met betrekking tot de door de heer 
Polak genoemde acht gevallen, moet 
ik toegeven dat een en ander wat on-
duidelijk is geredigeerd. Hiermee werd 
slechts bedoeld aan te geven - het 
gaat inderdaad om 8 gevallen van 
langgestraften waarop de voorwaar-
delijke invrijheidstelling is toegepast -
hoe relatief klein dit aantal gevallen op 
het totaal van de 350 is. 

Als de heer Polak opmerkt dat gra-
tiëring spanningen tussen de rechter-
lijke macht en de administratie op-
roept, dan meen ik dit te moeten be-
strijden, ook al is dit in mijn ambts-
periode éénmaal het geval geweest. 
Toen ging het echter niet over langge-
straften, maar over de gratiëring van 
de kortgestraften. Daarover liepen de 
meningen van de rechterlijke macht en 
de administratie duidelijk uiteen. Bij de 
zaken waarover wi j het thans hebben, 
die toch de normale zaken zijn op dit 
gebied, kan bepaald niet worden ge-
zegd dat er van spanning tussen rech-
terlijke macht en de administratie 
sprake zal zijn. Integendeel, zeer zel-
den wordt wat dit betreft van het ad-
vies van de rechterlijke macht afgewe-
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Zeevalking 

ken, een omstandigheid die dan uiter-
aard soms uitvalt ten voordele van de 
gedetineerde, soms ook te zijnen na-
dele. 

Ik ben het met de heer Polak eens, 
dat vrijheidsbeneming een belangrijke 
aangelegenheid is. Omdat zij zo 
belangrijk is, geloof ik dat wi j beide 
systemen van de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling en van de gratiëring 
moeten blijven behouden, ten einde ze 
van geval tot geval te kunnen hante-
ren. Hierbij zal er uiteraard iets meer 
subjectiviteit blijven liggen bij degra-
tiëring dan bij de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling. Het betoog van de heer 
Brongersma heeft er ook even op ge-
duid dat, wat men nu ook doet, ook 
wanneer men de termijnen van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
drastisch zou verlagen, het voor de 
rechter altijd mogelijk blijft daarmee 
rekening te houden bij het bepalen van 
de strafmaat. Ik geloof dat het een dis-
cussie is over een zaak, waarover wi j 
het ongetwijfeld fundamenteel eens 
zijn, maar waarbij de een de methode 
waarlangs men het doel moet berei-
ken iets anders ziet dan de ander. 

De heer Brongersma heeft de vraag 
gesteld, of alle maatregelen reeds zijn 
voorbereid en genomen om de gedeti-
neerden die hierover in aanmerking 
komen nog met Kerstmis van hun vrij-
heid te laten genieten. Ik kan die vraag 
bevestigend beantwoorden. Op dit 
moment zijn al 90 gevallen van de te 
verwachten 117 zaken in behandeling. 
Verwacht mag worden dat het gevan-
geniswezen erin slaagt vóór Kerstmis 
inderdaad al deze zaken te verwerken, 
waarbij het natuurlijk mogelijk is, dat 
een aantal niet voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling in aanmerking komt. 
Al degenen echter die daarvoor wèl in 
aanmerking komen, zullen voor Kerst-
mis in vrijheid worden gesteld. 

De heer Brongersma heeft terecht 
opgemerkt, dat de regeling ongelijkhe-
den wegneemt. Hij heeft ook opge-
merkt - dat is ook in de Tweede Kamer 
gedaan - dat de gedetineerde eigenlijk 
de voorwaardelijke invrijheidstelling 
niet kan weigeren. Formeel is dat zo, 
maar in de praktijk zal het middel van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling 
uiteraard niet worden gehanteerd als 
betrokkene niet wi l dat het op hem 
wordt toegepast. 

De heer Brongersma heeft voorts te-
recht opgemerkt dat de voorwaardelij-
ke invrijheidstelling moet worden ge-
zien als een aansporing voor de gede-
tineerde. Het is een van de belangrijk-
ste onderdelen van de resocialisatie-

gedachte waarvan onze straftenuit-
voerlegging zo sterk is doortrokken. 

Hij vroeg om een ruimer stellen van 
de criteria. Het algemeen welzijn, de 
situatie van betrokkene, zijn houding 
tijdens de detentie en eventueel de si-
tuatie van zijn gezin kunnen als criteri-
um worden gebruikt voor de beant-
woording van de vraag of tot voor-
waardelijke invrijheidstelling moet 
worden besloten. In de wet komt het 
criterium ti jd voor. Wanneer men het 
mogelijk maakt om eerder tot voor-
waardelijke invrijheidstelling over te 
gaan zouden zich twee dingen kunnen 
voordoen die het illusoir zouden kun-
nen maken. Enerzijds zou hettoepas-
sen van de mogelijkheid van voor-
waardelijke invrijheidstelling veel min-
der als regel kunnen worden gezien 
dan nu het geval is, zodat het meer in 
de sfeer van de voorwaardelijke gratië-
ring terecht zou komen. Anderzijds zou 
de rechter er bij de bepaling van de 
strafmaat rekening mee kunnen nou-
den en zwaardere vrijheidsstraffen 
kunnen opleggen dan nu het geval is. 
Winnen wi j dan zoveel? Is het, afge-
zien van de filosofische beschouwin-
gen die men erover kan houden, in de 
praktijk zo belangrijk welk systeem 
men hanteert? Als men devoorwaar-
delijke invrijheidstelling ook bij verkor-
ting van termijnen als regel blijft zien, 
is het naar mijn gevoel bezwaarlijk dat 
de proeftijd voor betrokkene bijzonder 
lang wordt. Die proeftijd duurt nu al 
een jaar langer dan het strafrestant. 
Bovendien zou de rechter buiten spel 
worden gezet, omdat de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling een aangelegen-
heid is waarin hij niet wordt gemengd 
terwijl dat wel gebeurt bij gratiëring. 
Gelet op het voorgaande deel van mijn 
betoog zal duidelijk zijn dat ik dit een 
groot bezwaar vind. 

De heer Brongersma heeft gezegd, 
dat het departement hier zijn invloed 
wil behouden. Zo mag men het niet 
stellen. Ik heb al gezegd dat de deten-
tie schadelijke gevolgen kan hebben 
voor langgestraften. Juist de mogelijk-
heid van de gratiëring biedt de gele-
genheid, de schadelijke werking die 
langdurige vrijheidsbeneming voor 
betrokkene heeft zoveel mogelijk te-
gen te gaan. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling is 
vrijwel een recht geworden en moet 
dit blijven. Door verkorting van de ter-
mijn moet het niet mogelijk worden 
gemaakt dat de andere gedachte die ik 
noemde als het ware wortel schiet en 
dat de regel van de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling veel minder automa-
tisch zal worden gehanteerd dan nu 
het geval is. Het is een uitzondering -

en ik hoop dat dit zo blijft - dat een ge-
detineerde niet voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling in aanmerking komt. 

De heer Brongersma heeft ons eni-
germate statisch denken verweten en 
gezegd, dat het gewoonterecht dat zou 
zijn ontstaan - ik heb dat betwist - met 
betrekking tot de gratiëring beter in 
een wettelijke regeling kan worden 
vastgelegd. Daarover kan men ver-
schillend denken. Wat is statischer, ge-
woonterecht of wetten recht? In ons 
land hebben we soms al te veel de nei-
ging Romeins rechtelijk te denken, Ro-
maans te denken. Voor mij is ook 
attractief het stelsel, dat in de Angel-
saksiche landen wordt gehanteerd. Ik 
weet niet wat statischer is, gewoonte-
recht of wettenrecht. Daarover kunnen 
we misschien bij een andere gelegen-
heid van gedachten wisselen. 

Ik ben het eens met de heer Bron-
gersma, dat de weinige gevallen geen 
argument vormen. Ik wil dat graag te-
rugnemen. Al ging het maar om één 
geval, dan zou het nog belangrijk ge-
noeg kunnen zijn om wat dat betreft 
een verruiming van de termijnen van 
de v.i. te overwegen. 

De gedetineerde, de bevolking in het 
algemeen, ziet de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling als een recht. Dat is het 
niet helemaal. Het is in ieder geval een 
regel. Men ziet gratie niet als een 
recht. Ik blijf van mening dat dit onder-
scheid gehandhaafd moet blijven. 

D 
De heer Piket (CHU): Mijnheer de 
Voorzitter! Als bij de v.i. voorwaarden 
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Piket 

zijn gesteld, kan men daartegen niet in 
hoger beroep gaan. Het zou toch rede-
lijk zijn, wanneer een gedetineerde, die 
in aanmerking komt voor v.i . maar die 
niet akkoord gaat met bepaalde voor-
waarden, daarvan zal kunnen appelle-
ren. Nu blijkt uit de stukken, dat men 
dat misschien in de reclasseringsrege-
ling wi l overnemen. Zou de Staats-
secretaris het niet juister achten te 
overwegen, dat de gedetineerde van 
bepaalde voorwaarden, waarover men 
van mening kan verschillen, kan appel-
leren, opdat een hogere rechter over 
een dergelijke casuspositie ook eens 
zijn gedachten kan laten gaan en dan 
wellicht tot een andere oordeelsvor-
ming kan komen? Ik hoop niet, dat ik 
het de Staatssecretaris daarmee te 
moeilijk maak. Het lijkt mij in dit ver-
band echter wel leerzaam, als de 
Staatssecretaris daarover nu in deze 
Kamer zijn mening geeft. 

De Voorzitter Ik vind het niet nodig, 
dat de Staatssecretaris dat nu doet. U 
had het in eerste termijn naar voren 
kunnen brengen. Als hij het wi l doen, 
is hij daartoe gerechtigd. Het is echter 
niet vanzelfsprekend, dat hij ant-
woordt. 

De heer Piket (CHU): Ik ben het volle-
dig met u eens. mijnheer de Voorzitter. 
Ik zou gaarne mijn laatste volzin in die 
elegante zin, zoals door u geformu-
leerd, wil len wijzigen. 

D 
Staatssecretaris Zeevalking: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik w i l proberen de vraag, 
zij het misschien beknopt, te beant-
woorden.Uit de stukken is wel geble-
ken, dat het een geschilpunt is geble-
ven. In de Tweede Kamer is er ook voor 
gepleit, met betrekking tot de voor-
waarden, de gedetineerden een be-
roepsrecht te geven. Wij hebben advies 
ingewonnnen bij de centrale raad. Dat 
advies is binnen. Ik meen rustig te mo-
gen stellen, dat ook dat advies wijst in 
dezelfde richting als de heer Piket 
wenst. We zijn er op het ministerie nog 
niet uit. Ik kan begrip hebben voor de 
vraag. Aan de andere kant moet ik op-
merken, dat de maatregel natuurlijk 
duidelijk een zaak van de administratie 
is. De vraag is, of toch niet in zekere zin 
een vermenging van de rechterlijke 
macht en de administratie kan optre-
den. Ik meen, dat de scheiding tussen 
de drie machten, waarop ons staatsbe-
stel berust, ook wat de minder belang-
rijke zaken betreft, zo scherp mogelijk 
moet worden gehandhaafd. 

Laten wi j eens een ti jd ervaring met 
deze situatie opdoen. Ik kan mij voor-

stellen, dat dit op een gegeven mo-
menteen belangrijke zaak zou kunnen 
worden in dit gehele bestel. Ik zie het 
nog niet, maar ik kan het mij voorstel-
len. Als dat het geval is, dan zal onge-
twijfeld naar een goede regeling van 
deze zaak gezocht worden. Vooralsnog 
moeten wi j trachten die beroepsmoge-
lijkheid in het administratieve geheel 
te scheppen, maar ik moet toegeven, 
dat de aandrang om de rechter, met 
name het Arnhemse Hof, in deze zaak 
te betrekken, steeds sterker wordt. Te 
zijner t i jd kunnen de in de praktijk op-
gedane ervaringen hieraan worden 
toegevoegd, opdat tot een gefundeerd 
oordeel kan worden gekomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De vergadering wordt te 13.22 uur ge-
schorst en te 14.10 uur hervat. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Algemene arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (13 231). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
DeheerHeij (CHU): Mijnheer de Voor-
zitter! De fracties van de KVP, de ARP 
en de CHU in deze Kamer, namens 
welke ik het woord mag voeren, willen 
een beknopte bijdrage leveren bij de 
behandeling van het aan de orde zijn-
de ontwerp van wet Algemene Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. Wij heb-
ben daaraan behoefte, vooral omdat 
wij de totstandkoming van de AAW 
van eminent belang achten voor het 
geven van verdere inhoud aan het so-
ciaal zekerheidsbeleid. 

Na aanvaarding van het wets-
ontwerp AAW zal in beginsel aan iede-
re ingezetene - met de beperkingen 
die vooralsnog aanvaard moeten wor-
den; op een enkel aspect daarvan kom 
ik nog terug - een dekking worden ge-
geven tegen geldelijke gevolgen van 
langdurige arbeidsongeschiktheid. 
Groepen zoals met name zelfstandi-
gen en vroeg-gehandicapten vallen tot 
nu buiten deze vorm van sociale zeker-
heid. Met toepassing van de AAW kan 
ook voor deze groepen een inkomens-
garantie op sociaal minimum-niveau 
worden verkregen. 

Terecht is gezegd, dat de beginselen 
waarom het in de sociale verzekering 
gaat, namelijk het recht van ieder 
mens op zelf-ontplooiing en het recht 
op gelijke kansen, voor iedere burger 
moeten gelden. 

Ter voorbereiding van en tijdens de 
behandeling van dit wetsontwerp in 
de Tweede Kamer zijn zoveel schrifte-
lijke stukken geproduceerd en is nog 
vrij recent zoveel gezegd, dat het ons, 
ook in overeenstemming met de taak 
van deze Kamer, minder nodig lijkt uit-
voerig op de onderscheiden belangrij-
ke aspecten in te gaan. 

Onze politieke vrienden in de Twee-
de Kamer zijn ook voor de behande-
ling van dit wetsontwerp gemeen-
schappelijk opgetreden. De woord-
voerdster namens de drie fracties aan 
de overzijde van het Binnenhof, me-
vrouw Van Leeuwen, heeft een bijzon-
der waardevolle bijdrage geleverd. 
Onze fracties sluiten zich in algemene 
zin geheel aan bij hetgeen zij heeft ge-
zegd. 

Met belangstelling hebben wi j ken-
nis genomen van de memorie van ant-
woord van de bewindslieden op het 
voorlopig verslag van de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken van deze 
Kamer. Op enige onderwerpen wi l ik 
thans nog wat nader ingaan. Gevraagd 
is, of de inhoud van het wetsontwerp 
in relatie tot andere sociale voorzie-
ningsregelingen zodanig is, dat een har-
monische ontwikkeling van het totale 
sociale zekerheidsbeleid verzekerd 
blijft en dat de nodige afstemming op 
elkaar van de onderscheiden sociale 
regelingen gewaarborgd is. 

De bewindslieden menen - het ge-
heel van het karakter en de structuur 
van de voorgestelde Algemene Ar-
beidsongeschiktheidsverzekering 
overziende - deze vraag bevestigend 
te kunnen beantwoorden. De daarvoor 
gegeven motivering overwegende, 
hebben ook wi j de indruk, dat deze 
nieuwe volksverzekering althans zo 
goed mogelijk is aangepast in hettota-
le sociale zekerheidsstelsel. 

Mijnheer de Voorzitter! De bewinds-
lieden betreuren met ons, dat het ont-
werp, wet geworden, niet op 1 juli 
1976 - de eerste i n de memorie van 
toelichting vermelde streefdatum -
kan worden ingevoerd. De redenen, 
welke daartoe noopten, zijn in de 
schriftelijke stukken en ook tijdens de 
beraadslagingen in de Tweede Kamer 
uitvoerig aan de orde geweest. Met 
name de Sociale Verzekeringsraad 
(SVR) heeft de aandacht gevestigd op 
de tijdrovende procedure, die is ge-
moeid met het aantrekken en opleiden 
van verzekeringsgeneeskundigen en 
overig personeel en de t i jd, die nodig 
is voor automatiseringsprogramma-
tuur. 

Voorts wees de SVR op de nodige 
wetsontwerpen, waarin het aanpas-
sings- en overgangsrecht moet wor-
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Heij 
den geregeld, op het uitvoerige over-
leg, dat nodig is voor de algemene 
maatregel van bestuur met betrekking 
tot het arbeidsongeschiktheidscriterium 
en op het voorzieningenpakket. 

Ook wij zijn van mening, dat de be-
langen van de velen hierbij betrokkenen 
niet gediend zouden zijn geweest met 
invoering van een verzekering op een 
datum, die, ondanks de vele jaren van 
voorbereiding, in de eindfase zou heb-
ben genoodzaakt tot niet-verantwoor-
de haast van werken. 

Het feit, dat het aantal aanvragen op 
de datum van invoering van de AAW 
om een arbeidsongeschiktheidsverze-
kering, wordt geschat op 100.000-na-
melijk 60.000 vroeg-gehandicapten en 
40.000 zelfstandigen - geeft wel een 
indruk van de problemen waarvoorde 
uitvoeringsorganen zich zien gesteld. 
Met dit alles rekening houdende, ach-
ten wij 1 oktober 1976 als datum van 
ingang aanvaardbaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Met insterrv 
ming hebben wi j kennis genomen van 
de inhoud van de brief van de be-
windslieden van 9 oktober 1975 aan de 
Sociale Verzekeringsraad, waarin een 
dringend beroep op de medewerking 
van de SVR is gedaan, om met inspan-
ning van alle krachten te komen tot 
een zo verantwoord mogelijke invoe-
ring van de AAW op 1 oktober 1976. 

De aandacht is daarbij onder meer 
gevestigd op de mogelijkheden van 
twee bijzondere maatregelen, name-
lijk: - het in overleg met de SVR en on-
der coördinatie van deGMDgeduren-
de een korte overgangsperiode doen 
verrichten van geneeskundige onder-
zoeken door derden, met name verze-
keringsgeneeskundigen van de be-
drijfsverenigingen, meer dan tot dus-
verre bij de uitvoering van de WAO 
het geval is; - een voorbereidende 
registratie van potentiële rechtheb-
benden. 

Mijnheer de Voorzitter! In aan-
sluiting op hetgeen ik zoeven reeds 
heb gezegd, moge ik nog memoreren 
onze vraag naar het oordeel van de be-
windslieden over de mogelijkheden 
voor het bijtijds tot stand doen komen 
van de aanpassingswetten, de belang-
rijkste uitvoeringsbesluiten en de 
verder te treffen voorbereidingen. In 
antwoord daarop hebben zij de stand 
van zaken geschetst met betrekking tot 
de voorbereiding van de invoering der 
AAW. 

Bij brief van 29 oktober 1975 is de 
SVR ingelicht over de inhoud van het 
in voorbereiding zijnde ontwerp van 
wet tot aanpassing van een aantal wet-

ten aan de AAW, voorzover deze voor 
de uitvoeringsorganen van de AAW 
van belang is. Dit ontwerp moet nog 
worden aangevuld met wijzigingen 
van andere wetten, waaronder de 
AOW, de AWW, belastingwetten en 
andere. 

De bewindslieden hebben toege-
zegd, dat zij alles in het werk zullen 
stellen om een spoedige indiening van 
dit wetsontwerp bij de Staten-Gene-
raal te bevorderen. Wij waarderen de 
gegeven nadere informatie met be-
trekking tot de uitvoeringsmaatrege-
len van de AAW, het overleg in inter-
departementaal verband en de AAW-
Commissie en de noodzaak van het t i j-
dig tot stand komen van een aantal sa-
menwerkingsafspraken. Ook het feit, 
dat er in het uitvoeringsvlak hard 
wordt gewerkt aan de vele zaken in 
verband met de invoering van de AAW, 
geeft vertrouwen in het bijtijds gereed 
komen van hetgeen nodig is voor het 
van 1 oktober 1976 af goed functione-
ren van de AAW. Wij vragen de be-
windslieden dit geheel ten aanzien van 
de voorbereiding, in algemene zin in 
hun antwoord op onze beschouwin-
gen te betrekken. 

Graag spreek ik de wens uit, dat de 
Sociaal-Economische Raad spoedig 
zal kunnen komen met het gevraagde 
advies terzake van de instelling van 
het Algemeen Arbeidsongeschikt 
heidsfonds, bedoeld in artikel 66 van 
het aan de orde zijnde wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar aanlei-
ding van een door ons gestelde vraag, 
hebben de bewindslieden een nadere 
uiteenzetting gegeven over het bepaal-
de in de leden 2 tot en met 4 van artikel 
9, waarin is gesteld dat onder bepaal-
de voorwaarden een recht op arbeids-
ongeschiktheidsuitkering wordt ver-
leend aan buiten de eigen huishou-
ding werkende gehuwde vrouwen. Dit 
recht zal ingaan na invoering van de 
AAW op een bij Koninklijk besluit vast 
te stellen tijdstip, doch uiterlijk op 1 ja 
nuari 1979. Aan deze zaak is uitvoerig 
aandacht gegeven in de overgelegde 
stukken en ook tijdens de openbare 
beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

In onze kring is bepaald begrip voor 
de in dit verband door de bewindslie-
den gesignaleerde problemen. Wij 
waarderen dat zij - mét ons overtuigd 
zijnde van het belang van de aanvaar-
ding van dit belangrijke wetson twerp-
deze aanvulling op de oorspronkelijke 
wetstekst in ontwerp, ten slotte heb-
ben geaccepteerd. 

De op termijnstelling van de inwer-
kingtreding vinden wij van groot be-
lang, omdat daardoor de mogelijkheid 
gegeven is voor een grondige studie 

over de positie van buiten de eigen 
huishouding werkende gehuwde vrou-
wen in verband met de volksverzeke-
ring. 

Het ligt in het voornemen, te zijner 
tijd een gerichte adviesaanvrage te 
doen uitgaan aan de SER, waarin on-
der meer aan de orde zullen worden 
gesteld vraagpunten als het zelfstan-
dig recht op uitkering gekoppeld aan 
zelfstandige premieplicht van de wer-
kende gehuwde vrouwen, het uitke-
ringsniveau voor ongehuwden en de 
premieverdeling tussen gehuwden en 
ongehuwden. 

Wat wordt - zo moge ik vragen - on-
der het begrip ' te zijner t i jd ' verstaan? 
Naar onze mening is het gewenst, be-
doelde adviesaanvrage althans zo 
spoedig mogelijk te doen uitgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wil ik nog iets zeggen over de positie 
van de gehuwde vrouw, die uitsluitend 
in de eigen gezinshuishouding werk-
zaam is. 

In het SER-advies van 25 mei 1972 is 
onder andere aan deze zaak grote aan-
dacht gegeven. Daarbij zijn enige vra-
gen gesignaleerd en becommenta-
rieerd die de hierbij aan e orde zijnde 
problematiek bepaald verduidelijken. 

Belangrijk zijn in dit verband onder 
meer de zeer sterke stijging van lasten 
en premie voor de verzekering en de 
vraag of de algemene arbeidsonge-
schiktheidsverzekering wel het ge-
schikte kader vormt voor de oplossing 
van de problematiek van en in verband 
met de gehandicapte huisvrouw. 

Door de fracties, behorende tot de 
kring van het CDA en door anderen is 
bij de voorbereiding van en tijdens de 
beraadslagingen in de Tweede Kamer 
de door de SER geuite veronderstel-
ling onderschreven, dat voor de ge-
huwde vrouwen, die uitsluitend in de 
eigen gezinshuishouding werkzaam 
zijn, het probleem vooral is, welke in-
vloed uitgaat op het vermogen om de 
eigen huishouding te voeren. Het gaat 
met name om hulpverlening op grond 
van een sociaal-medische indicatie. 

De bewindslieden hebben als hun 
mening geuit, dat de AAW op het punt 
van de voorzieningen ook een tege-
moetkoming dient in te houden voor 
huishoudelijke hulp aan bepaalde ge-
handicapte huisvrouwen. 

Nadere uitwerking daarvan zal 
plaatsvinden in de op het 3e lid van ar-
tikel 57 te baseren algemene maatre-
gel van bestuur, die de omvang van de 
voorzieningen zal regelen. Nadere in-
formatie over de stand van zaken ten 
aanzien van de voorbereiding van de-
ze algemene maatregel van bestuur 
stellen wi j op prijs. 
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Heij 

Wij zijn van oordeel, dat betrokke-
nen in elk geval bijzonder gebaat zijn 
met de mogelijkheden voor het verle-
nen van voorzieningen tot behoud, 
herstel en ter bevordering van de ar-
beidsgeschiktheid en de voorzienin-
gen, die strekken tot verbetering van 
de levensomstandigheden. 

Over deze en andere aspecten van 
de positie van de vrouw, die uitslui-
tend in de eigen gezinshuishouding 
werkzaam is, is reeds veel gezegd en 
geschreven. 

Ook door ons worden de problemen 
onderkend, die opname van deze ui-
termate waardevolle groep in de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring met zich zou brengen. Het vraagt 
een omvangrijke, grondige verdere 
studie om tot een nadere regeling 
voor deze categorie te komen. 

Graag vraag ik de bewindslieden 
evenwel, in hun antwoord ook aan-
dacht te schenken aan de belangen 
van deze groep, de gezinnen waarin zij 
werken en de ook voor het welzijn van 
ons volk volstrekte onmisbaarheid van 
de veelzijdige functievervulling door 
deze vrouwen. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de 
AAW wordt - al blijft er duidelijk te 
wensen o v e r - althans meer inhoud 
gegeven aan sociaal beleid voor zelf-
standigen. 

Het is dringend gewenst, het sociaal 
zekerheidsbeleid verder te ontwikke-
len in de richting van evenwichtige so-
ciale voorzieningen voor alle catego-
rieen. 

De inkomensgarantie op basis van 
deze wet voor de vroeg gehandicapten 
is van groot sociaal belang, ook omdat 
zij niet meer aangewezen zullen zijn op 
de Algemene Bijstandswet of een t i j -
delijke regeling, die op grond van die 
wet voor deze groep in het leven is ge-
roepen. 

Mijnheer de Voorzitter! In aan-
sluiting op hetgeen ik ter zake heb ge-
zegd, spreek ik namens onze fracties 
nogmaals de wens en de verwachting 
uit, dat het zal kunnen lukken, alle ver-
der noodzakelijke voorbereidende ar-
beid en besluiten, zo bijtijds gereed te 
krijgen dat uitvoering van de AAW van 
1 oktober 1976 af optimaal zal kunnen 
geschieden. Daarvoor moet dus nog 
heel veel werk verricht worden. 

Wij wensen de vele instanties en 
personen, die hierin een taak hebben 
te vervullen, met name ook de be-
windslieden en hun medewerkers, die 
wijsheid en werkkracht toe, die zij zo-
zeer behoeven om dit alles klaar te krij-
gen. 

De uitnemende sociale doelstelling, 
die met de AAW wordt beoogd en zal 
kunnen worden verwezenlijkt, zal hen 
- daar zijn wi j zonder meer van over-
tuigd - zeker ook verder motiveren en 
inspireren in hun denken en handelen. 

Met dank voor hetgeen is gedaan en 
in vertrouwen op de goede verdere 
voortgang, moge ik besluiten met te 
zeggen, dat onze fracties gaarne en 
unaniem hun steun en stem zullen ge-
ven aan het ontwerp van Wet Algeme-
neArbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. 

D 
De heer Louwes(VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer in de Tweede Ka-
mer het woord rauwelings valt bij de 
behandeling van een wetsontwerp en 
zeker wanneer dit over principiële on-
derwerpen gaat en die behandeling 
slechts een paar maanden achter ons 
ligt, is het voor deze Kamer zaak goed 
op te passen om na te gaan of de nodi-
ge zorgvuldigheid in de wetgeving is 
betracht. Deze vrees voor ondoor-
dachtheid handelen, bekroop ove-
rigens onze collega's aan de overzijde 
van het Binnenhof en ook de bewinds-
lieden zelf tijdens de lange en nachte-
lijke behandelingen, getuige de schor-
si ngen die er tussendoor hebben 
plaatsgevonden. Voor de oppositie is 
er nog een reden tot oplettendheid, 
namelijk de eventjes geconstateerde 
afwezigheid van vertrouwen van de 
grootste regeringspartij in de oogmer-
ken van de bewindslieden. Ik meen dat 
onze opdracht in deze Kamer is, toet-
sing van de zorgvuldigheid in dewet-
geving. In dit geval is het echter ge-
makkelijker uitgesproken dan uitge-
voerd. Immers, het ging hier om een 
zeer principieel punt, namelijk de inter-
pretatie van het behoeftecriterium, de 
tot nu toe 'geheiligde' grondslag voor 
ons stelsel van volksverzekeringen. 
Bovendien is de lezing van de stukken 
en alles wat er over de AAW de laatste 
12,13 jaar is geschreven, fysiek onmo-
gelijk. Ten slotte hebben wi j als leden 
van deze Kamer ook ander werk te 
doen en moeten wi j naast het vele 
werk dat de Tweede Kamerleden moe-
ten doen, ook nog lezen wat zij ervan 
gezegd hebben. Ik heb de afgelopen 
week dan ook wel eens verlangd naar 
een geluidsband in plaats van ge-
schreven Handelingen. Het tijdsver-
schil in behandeling tussen de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer is altijd 
goed om af te koelen, hoewel ik mij af-
vraag of er nog afkoeling mogelijk is in 
de wat broeierige jungle van onze so-
ciale wetgeving. Even belangrijk is of 
zich nieuwe feiten hebben voorge-

daan. Dat is in dit geval gebeurd, na-
melijk de brief van het kabinet van 1 
december j l . , die nadere maatregelen 
met betrekking tot het in 1976 te voe-
ren sociaal-economisch beleid aan-
kondigde. Tegen deze achtergrond wi l 
ik het onderhavige wetsontwerp zoals 
uit het kookvat van de Tweede Kamer 
tot ons is gekomen, beoordelen. 

Het object van het wetsontwerp, de 
bedoeling namelijk dat de zelfstandi-
gen, ook wel de niet-loontrekkenden, 
een bodemvoorziening tegen langdu-
rige arbeidsongeschiktheid krijgen, is 
mij sympathiek. Men zal begrijpen dat 
ik hier voor open doel sta om met ver-
zuchtingen en superlatieven retoriek te 
gaan bedrijven. Ik doe dat niet. Ik heb 
dat alibi ook niet nodig, omdat ik al die 
jaren in dit huis - al meer dan 12 jaar -
op de bres voor deze groepering heb 
gestaan. Ik hoef dat verder niet te ad-
strueren. Ik ben in principe erg blij met 
deze regeling. 

Ik wi l beide bewindslieden mijn 
compliment niet onthouden, dat het is 
gelukt vóór het einde van het jaar dit 
wetsontwerp niet alleen in te dienen, 
maar ook behandeld te krijgen. Dat is 
door dezelfde bewindslieden eerder 
aangekondigd; het is ook door hun 
voorgangers al aangekondigd. Ik wi l in 
deze lof uitdrukkelijk het departement 
betrekken; de ambtenaren hebben er 
erg veel werk aan gehad. Het is een 
moeilijke materie. Er was nogal eens 
een politieke volte face. Er waren wis-
selendefinanciële mogelijkheden, et-
cetera. Voor dit stellig zeer moeizame 
werk gaarne mijn lof aan alle betrokke-
nen. 

Ook mijn gelukwensen in principe 
aan de zelfstandigen, mijnheer de 
Voorzitter. Zij krijgen immers nu uit-
zicht op een bodemvoorziening. Het is 
een vervulling van een lang gekoester-
de wens om sociale erkenning, een er-
kenning van de risico's welke zijn ver-
bonden aan het zelfstandig zijn en 
daarnaast een voorziening - dat wi l ik 
hier uitdrukkelijk opmerken - die de 
kwaliteitvan het begrip zelfstandige 
niet aantast. Uit het verdere verloop 
zal duidelijk worden, dat ik het laatste 
wel 'in principe' bedoel. 

Ik kom nu op een tweede punt, na-
melijk de kosten en de criteria. Beide 
horen natuurlijk bij elkaar. Het is dui-
delijk dat niemand in Nederland meer 
gelooft in een in de hand houden van 
de kosten van de sociale verzekering, 
maar dan ook niemand. Ook de be-
windslieden geloven dat niet. In de 
memorie van antwoord aan deze Ka-
mer hebben zij nog gezegd, dat zij met 
grote zorg vervuld zijn. Dat hebben zij 
al veel eerder gezegd, en uit hun 
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Louwes 

speeches, uit de stukken aan de Twee-
de Kamer en laatstelijk uit de brief van 
1 december blijkt die bezorgdheid dui-
delijk. 

In de Tweede Kamer is geen opmer-
king gemaakt, die ervan getuigt dat er 
ook maar enig geloof of enige ver-
wachting is inzake een effectieve kos-
tenbeheersing. Van de zijde van het 
bedrijfsleven komt de ene serieuze, 
goed gedocumenteerde waarschu-
wing na de andere, waarschuwingen 
die niet worden weergesproken. 

De lezing van al deze stukken en ver-
togen stemt zeer somber. De kosten, 
ook van deze AAW, zullen bij ongewij-
zigd beleid zonder enige twijfel uit de 
pan rijzen. Stelde ik in het voorlopig 
verslag nog de vraag of het wellicht 
niet uitgesloten zou zijn, dat de premie 
10% zou worden, in het antwoord van 
de Ministers blijkt wel dat het over de 
10% heen zal gaan. De zelfstandigen 
en trouwens iedereen betaalt ook al 
11,5% voor de AOW en er is ons toe-
gezegd een volksverzekering tegen 
ziektekosten, waarvan het aannemelijk 
is dat die ook niet beneden de 10% zal 
blijven. Samen is dat meer dan 30% 
van een laag en riskant verworven zelf-
standigeninkomen. Dat is onvoorstel-
baar en ik mag wel zeggen: prohibitief. 
Dit wordt door niemand weergespro-
ken, integendeel. Het wordt wel ge-
bruikt om toe te lichten dat er iets 
moet gebeuren. 

Als ik dit zo lees, sluit ik de mogelijk-
heid niet uit dat de zelfstandigen een 
Pyrrhus-overwinning hebben behaald, 
dat zij een oorlog winnen waaraan zij 
zelf overlijden. Ik weiger dat te gelo-
ven, hoewel geen enkel feitelijk gege-
ven mij in dit geloof sterkt. Daarom is 
het ook een geloof. 

Het kan wel anders. Zoals gezegd, 
worden van alle kanten suggesties en 
voorstellen aangedragen om de ver-
stikkend hoge kosten te gaan beheer-
sen. Tot nu toe worden deze niet in 
praktijk gebracht. Men is er blijkbaar 
nog niet rijp voor om de logge machi-
nerie van wetgeving en uitvoering 
eens te gaan reviseren. Het lijkt wel of 
men ruimtevrees heeft om de broei kas 
achtige atmosfeer van onze huidige 
sociale wetgeving, naar filosofie en 
opzet stammende uit de jaren '40 en 
'50, te verlaten en om de veel frissere 
dynamiek van deze jaren, midden '70 
binnen tetreden. De Tweede Kamer 
stemde dan ook in september alle mo-
ties van de VVD af, die beoogden een 
heroriëntering en een bezuiniging te 
bewerkstelligen - maar dan ook alle— 
en met geen andere motivering, dan 

dat de consequenties niet waren te 
overzien, wanneer men eenmaal be-
gon aan het gebouw, aan het stelsel, 
of aan de principes te breken dan wel 
te tornen. Er lag een motie over het cri-
terium van arbeidsongeschiktheid, 
een motie over de invaliditeitsdrem-
pel, een motie om het begrip 'passen-
de arbeid' te moderniseren: allemaal 
afgestemd, zonder enige adstructie, 
behalve dan dat het anders is dan het 
geweest is en dat men de consequen-
ties niet kon overzien. 

Ik noem een voorbeeld. Het criterium 
van de arbeidsongeschiktheid dat 
in deze wet identiek is aan het criterium 
in de WAO, een wet die al sinds 
1976 loopt, bevat de maatman, de ver-
diencapaciteit. Wij weten van dit crite-
r ium, nu na zoveel jaar, dat het effect 
is, dat vandaag de dag 90% van de uit-
keringsgevallen krachtens de WAO is 
ingedeeld in de hoogste invaliditeits-
klasse. In 1972 was dit 'nog maar' 
80%. 

Dit is geen goede definitie, noch een 
uitwerking. Iedereen die van de WAO 
krijgt, ik neem aan terecht, behoort 
niet in de hoogste invaliditeitsklasse 
thuis. Dat is geen uitwerking. Men 
weet dit ook, maar het wordt doodge-
zwegen. 

Ik ontleen deze feiten aan het com-
mentaar van het VNO en het NGW op 
dit wetsontwerp. Dit keer geen oranje 
boekje, maar een groen boekje. Ik zou 
hieruit veel kunnen citeren, maar ik 
weet dat degenen die dit interesseert 
het ook wel kennen. Ik kan niet nalaten 
één citaat te geven. Van pagina 11 ci-
teer ik het volgende. Men citeert daar 
weer een artikel van Mr. Hibbelen, jur i-
disch adviseur van de Gemeen-
schappelijke Medische Dienst: 

'Het heeft er alle schijn van dat de 
wetgever, toen hij in 1976 het onder-
scheid tussen een bedrijfsongeval en 
overige aandoeningen ophief, ook met 
betrekking tot deze laatste min of meer 
het beeld van 'harde' feiten voor de 
geest heeft gehad, zoals een ernstige 
acute ziekte of anderszins een onmis-
kenbare verslechtering in de gezond-
heidstoestand, waardoor een verze-
kerde, evenald door een ongevalsge-
beuren in een periode van verzekering 
kon worden getroffen. De gevonden 
praktijk geeft echter een heel ander 
beeld te zien. Behalve ter zake van 
'harde' feiten, een minderheid van de 
WAO-gevallen, wordt aanspraak op ar-
beidsongeschiktheidsuitkering ge-
maakt terzake van 'zachte' tot 'zeer 
zachte'feiten.'. 

Deze stelling wordt later in het boek-
je geadstrueerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De ti jd van 
de afhankelijke, sociaal zwakke arbei-
der ligt achter ons evenals die van de 
nederige, onderdanige, onderbetaalde 
ambtenaar of functionaris. Hetzelfde 
geldt voor de sociaal-maatschappelij-
ke waardering van de positie van de 
zelfstandigen, de kleine of de grote on-
dernemer en het daarbij behorende in-
komen en veronderstelde weerstands-
vermogen. 

Er is nog iets veranderd de laatste 
paar jaar. Ik geloof dat de anti-groei-
profeten van lieverlee hun hoogste 
lied hebben gezongen. Al met al zitten 
wij - dit is voor iedereen heel duidelijk 
- in dezelfde boot, welke overigens 
langzamerhand groter is geworden 
dan het water waarin hij behoort te 
drijven. Manoeuvreerruimte is er in elk 
geval niet meer. De Regering heeft dit 
zelf geadstrueerd in de brief van 1 de-
cember. Dit is het nieuwe feit, dat hier 
sinds de behandeling aan de overzijde 
van het Binnenhof aan de orde is geko-
men. De Regering erkent nu zelf dat 
wij aan de grond zitten, dat wij in een 
situatie verkeren. Zij trekt daaruit con-
clusies, welke vandaag niet aan de or-
de zijn. In die conclusies en voorstellen 
van de Regering zit echter geen ruimte 
voor zelfstandigen om hun de voorde-
len van dit wetsontwerp te geven. Zij 
vissen dus juist achter het net. 't Is 
meer dan sneu! 

Dit wetsontwerp kan hun slechts 
door inflatie gefinancierd soelaas bie-
den, welke financiering overigens in 
versneld tempo tot hun eigen onder-
gang zal bijdragen. Dit is niet de be 
doeling van dit wetsontwerp, evenmin 
als het de bedoeling van de WAO was 
in 1967 dat 90% van de arbeidsonge-
schikten in de googste invaliditeits-
klasse zouden vallen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Tweede 
Kamer heeft op termijn en geclausu-
leerd de buitenshuis werkende geh uw-
de vrouw onder dit wetsontwerp ge-
bracht en daarmee het heilige behoef-
tecriterium wat aangetast. Daarnaast 
is door de bewindslieden in de memo-
rie van toelichting op hun begroting 
een onderzoek naar de criteria toege-
zegd. Desgevraagd hebben zij dit in de 
Tweede Kamer herhaald. Dit geeft mij 
enige hoop, dat er ruimte voor veran-
deringen/verbeteringen is. Ik hoop dat 
ik mij niet aan een strohalm vast-
klamp. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Mag ik de heer Louwes een 
vraag stellen? Hij herinnerde met gro-
te spijt aan het wegstemmen van mo-
ties van de VVD aan de overzijde van 
het Binnenhof. Ik begrijp nu, dat hij bij-

Eerste Kamer 
9 december 1975 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 307 



Louwes 
zonder verheugd is over de aanvaar-
ding van het sub-amendement-Riet-
kerk c.s., waardoor het mogelijk werd 
het wetsontwerp als geheel aanvaard 
te krijgen, maar waarvan vaststaat dat 
het meer geld gaat kosten. 

De heer Louwes (VVD): Inderdaad. 

Minister Boersma: Dat geeft nu niet? 

De heer Louwes (VVD): Dit was een 
onvolkomenheid in de ontwerp wet. 
Als je over de hond komt, kom je over 
de staart,waarbij ik de gehuwde wer-
kende vrouw bepaald niet de staart wil 
noemen. Dit moge duidelijk zijn. Ik was 
er zeer voor geporteerd, dat dit ge-
beurde vanwege dat zwoele gedoe 
rond het behoeftecriterium dat de ba-
sis van onze volksverzekeringen zou 
vormen. Als dat geld kost, is er elders 
genoeg geld te bezuinigen. Ik weet 
niet, of de Minister nog meer te vragen 
geeft, mijnheer de Voorzitter. 

Minister Boersma: Ik durf niet meer. 

De heer Louwes (VVD): Het onderzoek 
dat hij heeft toegezegd gaat stellig 
lang duren. De materie istaai en de 
kleverigheid van de principes en de 
criteria is groot. In dit sociale vlak kent 
ons zo langzamerhand wel, zeker wan-
neer er naar de SER wordt verwezen 
wat, het zij gezegd, mijnheer de Voor-
zitter! geen diskwalificatie inhoudt. De 
zelfstandigen kunnen daar niet op 
wachten. De t i jd is te kort en de stag-
flatie te manifest en er is al geen ruim-
te. De Regering kan er echter alles aan 
doen om een frisse wind en meer 
ruimte in de economie te brengen. Zij 
kan dit door het nemen van verstandi-
ge maatregelen om werken, het ne-
men van initiatief, het durven aanvaar 
den van risico's naar behoren te belo-
nen, onder meer door de afgunstige fis 
cus wat te breidelen en door werk te 
creëren dan wel te laten creëren. 

De Nederlander wi l wel werken, 
maar wanneer 'ongemotiveerdheid tot 
werken' tot even hoge uitkeringen 
leidt als werken en wanneer werkschu-
wen worden geprezen omdat zij het 
milieu niet belasten - ik vraag mij af 
welk milieu - werkt dit in brede kring 
sterk frustrerend. De Regering roept 
nu iedereen op om zuinig te zijn en pas 
op de plaats te maken. Laat zij zelf het 
voorbeeld geven en ook een ander wat 
gunnen. Het komt mij voor dat de be-
windslieden van dit kabinet de enigen 
zijn die dat niet zien, er althans niet 
meer dan lippendienst aan bewijzen. 

Kortom, mijnheer de Voorzitter, dit 
wetsontwerp beoogt een goede zaak 
te zijn maar ik vrees dat de zelfstandi-

gen een lege dop hebben gekregen. 
Mocht ik mij daarop verkijken dan zul-
len de bewindslieden mij , naar ik 
hoop, in hun antwoord wellicht een 
wat optimistischer visie kunnen ge-
ven. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van het 
onderhavige wetsontwerp in de Twee-
de Kamer zal het iedereen duidelijk ge-
worden zijn, dat de PPR blij is met deze 
nieuwe stap op weg naar een volledig 
geïntegreerde regeling voor ieder in 
ons land die om welke reden dan ook 
zonder werk is. Onze vreugde is niet 
volledig en uitbundig, omdat er aan dit 
wetsontwerp naar onze mening nog 
wel wat bezwaren kleven en wi j bo-
vendien het gevoel hebben dat het 
slechts een stap is in de richting waar-
in wi j moeten gaan. Desalniettemin 
achten wi j het zetten van deze stap van 
belang. 

Graag wil len wi j duidelijk maken 
waar voor ons binnen het wets-
ontwerp nog wat vraagpunten liggen. 
In de eerste plaats - ook mijn collega 
in de Tweede Kamer heeft er duidelijk 
door het mede-indienen van een 
amendement blijk van gegeven - rich-
ten zich onze bezwaren tegen artikel 9 
van het wetsontwerp. Zoals bijna iede-
re maal wordt in dit artikel de vrouw, 
en dan in het bijzonder de gehuwde 
vrouw, discriminerend benaderd. De 
redenen die daartoe hebben geleid, la-
ten zich slechts raden, hoewel met na-
me lid 4 van artikel 9 de indruk wekt, 
dat een en ander vooral om budget-
taire redenen geschiedt. De vrouw 
wordt dus gebruikt om binnen de be-
groting, zij het slechts geringe, ruimte 
te scheppen. Met zeer veel klem willen 
wij de Minister en de Staatssecretaris 
vragen, of zij gebruik makend van dit 
lid de mogelijkheid willen scheppen 
het tijdstip van ingang te laten samen-
vallen gelijktijdig met de invoeringsda-
t u m v a n d e w e t : 1 oktober 1976. 

Het wetsontwerp artikelsgewijs vol-
gend kom ik bij artikel 11. In dit artikel 
is sprake van het indexcijfer der lonen. 
Zonder vooralsnog de juistheid ervan 
te erkennen, wil len wi j toch graag de 
aandacht vestigen op vele recente pu-
bilikaties ten aanzien van dit indexcij-
fer, waarin wordt gesteld, dat het vol-
ledig veranderde bestedingspatroon 
van de gemiddelde Nederlander in de 
afgelopen jaren een herziening van de 
basis voor dit indexcijfer langzamer-
hand dringend noodzakelijk maakt. Wij 
willen dan ook aan de bewindslieden 
vragen, of zij bereid zijn met de bij de-
ze zaak betrokken collega's in overleg 

te treden om tot een herziening ter za-
kete komen. 

Met artikel 12 hebben wij gezien de 
situatie waarin ons land verkeert, gro-
te moeite. In ons land bestaat - we 
hebben er al eerder met diepe be-
zorgdheid over gesproken - een grote 
werkloosheid. Deze situatie van werk-
loosheid, die voor de werkzoekenden 
concurrentiebevorderend werkt, bete-
kent in de praktijk heel concreet, dat 
voor degenen, die ten opzichte van het 
geboden werk een handicap hebben, 
i.c. diegenen, die ten dele arbeidson-
geschikt zijn, de mogelijkheid een ar-
beidsplaats te vinden uiterst twijfel-
achtig is geworden. In de praktijk 
houdt dit in, dat minder-validen in on-
ze samenleving in het algemeen bui-
ten het arbeidsproces zullen blijven. 
Vooral hierom willen wi j de bewinds-
lieden vragen gebruikte maken van de 
mogelijkheden, die hun in lid 2a van 
dat artikel worden geboden. 

Artikel 17 geeft aanleiding tot een 
simpele vraag. Is de Minister voorne-
mens de in dit artikel geformuleerde 
regels gelijktijdig met de inwerkingtre-
ding van de wet vast te stellen? 

Een punt dat door ons reeds bij een 
eerdere gelegenheid aan de orde werd 
gesteld, dient ook nu weer onder de 
aandacht te worden gebracht naar 
aanleiding van artikel 19c. In dit artikel 
is sprake van 'gedragingen, waardoor 
de genezing van belanghebbende 
wordt belemmerd of waarin hij nalaat 
voldoende mede te werken om aan-
passing aan zijn ziekte of gebrek te ver-
krijgen.'. 

In de Volkskrant van 21 november 
1975 is een artikel verschenen dat dui-
delijk maakt dat binnen de wetgeving 
rond de werkloosheidsuitkeringen het 
voor de werkloze op straffe van inhou-
ding van elke uitkering verboden 
wordt in zijn gedwongen vrije t i jd zich 
zinvol (en zeker op zijn gespecialiseerd 
terrein) bezig te houden. Onze grote 
angst is dat de interpretatie van artikel 
19c zal leiden tot een toestand waarin 
het de arbeidsongeschikte - een af-
schuwelijk woord, maar ik weet geen 
ander - absoluut onmogelijk zal wor-
den gemaakt op welke wijze dan ook te 
trachten zijn t i jd op een naar zijn me-
ning zinvolle, zij het onbetaalde wijze, 
te besteden. Hoe gemakkelijk zal het 
worden, met dit artikel in de hand ie-
mand zijn uitkering te ontnemen? 

Het zal na wat wij zeiden ten aanzien 
van artikel 9 geen verwondering wek-
ken, dat wi j met lid b en c van artikel 32 
grote moeite hebben. Wanneer wij 
stellen, dat artikel 9 discriminatoir is 
ten opzichte van de vrouw, geldt dit in 
even sterke mate voor dit artikel. 
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Van Kleef 
Wat artikel 35 betreft, kunnen de be-

windslieden meedelen, wanneer zij 
van zins zijn te regelen wat onder ' loon 
ingevolge de sociale werkvoorzie-
ningsregeling' moet worden verstaan. 
Zijn de bewindslieden bereid het be-
paalde in lid 4 van dit artikel zo ruim 
mogelijk te interpreteren? 

Wat artikel 41 betreft, rijzen bij ons 
nog enkele vragen. Wij kunnen ons 
voorstellen, dat voor een arbeidsonge-
schikte juist en in verband met de ar-
beidsongeschiktheid een noodzaak 
kan bestaan zich buitenslands te bege-
ven - ik denk aan astma- en reuma-pa-
tiënten - bijvoorbeeld in verband met 
klimatologische omstandigheden. Het 
komt ons voor, dat het onrechtvaardig 
is op uitkeringen een korting - wat in 
het wetsontwerp 'kosten' wordt ge-
noemd - toe te passen. 

Het bevreemdt ons uitermate, dat in 
een periode waarin in het algemeen 
zowel binnen het bedrijfsleven als bin-
nen de overheid usance is uit te gaan 
van een vakantie-uitkering van mini-
maal 7% binnen dit ontwerp van wet 
sprake is van een percentage van 6. 
Wij vragen dan ook aan de Minister dit 
percentage te willen koppelen aan het 
algemeen gebruikelijke. Overigens 
willen wij wel er onze verheugenis 

i over uitspreken dat, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld bij de WWV de vakan-
tie-uitkering binnen deze wet eenmaal 
per jaar zal worden uitgekeerd en dat 
niet van de mensen die recht hebben 
op deze uitkeringen verwacht wordt 
dat zij van een minimaal inkomen ook 
nog in staat zullen zijn te sparen voor 
hun vakantie. Dat zou namelijk inhou-
den: sparen van een inkomen dat la-
ger is dan het inkomen waarop tot dan 
toe de uitgaven waren gebaseerd. Uit 
het voorgaande mag duidelijk blijken 
dat wij hopen dat de Minister van het 
recht, hem gegeven in artikel 56, geen 
gebruik zal maken. 

Ten slotte nog een opmerking naar 
aanleiding van artikel 67. Vele malen 
en op vele plaatsen hebben leden van 
de PPR aangedrongen op een zo groot 
mogelijke openbaarheid. Wij kunnen 
echt niet begrijpen waarom de ver-
gaderingen van het bestuur van het AI-
gemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 
niet volledig openbaar zouden kunnen 
zijn. Wij zouden er bij de bewindslie-
den op aan willen dringen, van hun be-
voegdheid, die voortvloeit uit dit arti-
kel een zo ruim mogelijk gebruik te 
maken, en dan vooral in de richting 
van de direct betrokkenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel het 
misschien erop lijkt, dat wij nogal wat 

kritiek hebben op het onderhavige 
wetsontwerp, menen wi j toch, dat het 
in zijn totaliteit een goede stap is naar 
sociale zekerheid voor alle burgers van 
Nederland. Wij stemmen nog niet van 
ganser harte in met dit wetsontwerp; 
dat kan het geval zijn naar aanleiding 
van de antwoorden van beide be-
windslieden. 

D 
De heer Kloos (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp dat wij 
vandaag behandelen, zal bij invoering 
een einde maken aan een stuk rechts-
ongelijkheid, die bestond tussen on-
derscheidene delen van onze gemeen-
schap. De loontrekkers vielen reeds 
lang onder arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen, die met de komst van de 
WAO aanzienlijke verbeteringen onder-
gingen. Zelfstandigen, vroeg-gehandi-
capten, gehuwde, niet in loondienst 
werkende vrouwen, kenden geen speci-
fieke regeling voorf inanciëletegemoet-
koming bij arbeidsongeschiktheid. Het 
is vooral de categorie van zelfstandi-
gen geweest, die op deze rechtsonge-
lijkheid met steeds meer klem is 
gaan wijzen. De druk op de wetgever, 
om daarin verandering te brengen, is 
dan ook tenslotte zo zwaar geworden, 
dat het kabinet, mede op grond van 
adviezen van het bedrijfsleven en ei-
gen inzichten, besloot tot invoering 
van een volksverzekering, waarmee al-
thans een aanzienlijk deel van de 
rechtsongelijkheid tussen Nederland-
se staatsburgers ongedaan wordt ge-
maakt. Dat is een belangrijke stap 
vooruit, die ieder zinnig mens moet 
toejuichen en aangezien mijn fractie 
graag tot die categorie gerekend wi l 
worden, doen wij dat dan ook. Waarbij 
wij overigens niet blind zijn voor de 
problemen die met de invoering van 
deze nieuwe volksverzekering worden 
opgeroepen. De sociale zekerheid is 
één van de uitgavencategorieën, die in 
stijgend tempo beslag leggen op onze 
nationale middelen en de invoering 
van deze wet legt daar allerminst een 
rem op. Integendeel, een nieuwe im-
puls voor toeneming van het beslag 
wordt in feite geïntroduceerd. Vooral 
de omstandigheid dat de zelfstandigen 
onder de AAW worden gebracht, 
speelt hierbij een belangrijke rol. 

Een tweede factor die de stijging 
mee bepaalt is de aard van deze inko-
mensdervingverzekering. 

Men mag aannemen dat onder de 
categorie zelfstandigen zich een 
belangrijk stuwmeer heeft gevormd 
van potentiële gegadigden voor uitke-
ring volgens de nieuwe wet. Het ont-
breken van een dergelijke regeling zal 

er ongetwijfeld toe hebben geleid, dat 
vaak met kunst- en vliegwerk en mis-
schien zelfs medisch onverantwoord 
beroepsmatige activiteiten werden 
voortgezet, omdat men het bedrijf en 
de daarmee verband houdende in-
komsten niet wenste op te geven. Na-
tuurlijk is er een Bijstandswet, waarop 
men een beroep kan doen, maar wij 
kennen allen de remmingen, die voor 
velen en met name bij zelfstandigen 
met een eigen bedrijf, op dit punt gel-
den. Voor loontrekkenden, die voor ar-
beidsongeschiktheid in diverse vor-
men sinds lang uitkeringen kenden, 
lag dat probleem bij de invoering van 
de WAO anders, maar ook daar heb-
ben wij een groei van de uitgaven ge-
zien, die niemand voor mogelijk had 
gehouden bij de invoering. 

De totale groei van ons sociale ver-
zekeringenpakket is voor een niet on-
belangrijk deel aan deze niet voorziene 
groei van de WAO toe te schrijven. 
Aan het preadvies van de heren Bak-
hoven en Ypma, uitgebracht voor de 
Vereniging voor Staatshuishoudkunde 
eind 1974, ontleen ik dat de totale druk 
van de sociale zekerheid, uitgedrukt in 
een percentage van het BNP, voor Ne-
derland het hoogste van alle Westeu-
ropese landen is en voorts, dat de in-
validiteitsverzekering daarin de belang-
rijkste factor vormt. De overige on-
derdelen van de sociale zekerheid ver-
schillen niet zo veel van die van andere 
Westeuropese landen. 

Het tweede punt dat ik als oorzaak 
van een toekomstige stijging wi l noe-
men, is de aard van de verzekering 
waarom het gaat bij de AAW. Uit de 
explosie van de WAO-kosten zijn aller-
lei theorieën voortgevloeid over de 
oorzaken daarvan een van de verkla-
ringen, die wi j regelmatig vernemen, 
is, dat de WAO verkapte pensioenuit-
keringen is gaan vatten, een vrij voor 
de hand liggende, maar moeilijk 
bewijsbare stelling. Talloze verschijn-
selen van invaliditeit zijn vermengd 
met de normale verschijnselen, die 
zich met het ouder worden voordoen. 
De creativiteit kan afnemen, evenals 
de lichamelijke prestatie, het vermo-
gen om spanningen te verwerken, het 
vermogen om in hoog tempo te wer-
ken. Deze verschijnselen leiden ertoe, 
dat de werkgever parallelle belangen 
krijgt in een vervroegde afvloeiing. 
Zou deze ontwikkeling doorgang vin-
den, dan zullen wij moeten overwegen 
de pensioengerechtigde leeftijd te ver-
lagen, waardoor het oneigenlijke ele-
ment van vervroegde pensionering, 
gefinancierd uit de arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen, wordt geëlimi-
neerd. 
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Kloot 
Dat leidt dan natuurlijk wel tot stij-

ging van andere sociale verzekerings-
lasten, maar de kosten kan men dan 
daar laten drukken, waar ze thuis ho-
ren en de uitkeringen worden overeen-
komstig de bedoelingen van de wetge-
ver uitgekeerd. In de memorie van ant-
woord zeggen de Minister en de 
Staatssecretaris, dat zij vooralsnog 
van mening zijn, dat er geen aanlei-
ding is om te veronderstellen, dat door 
zelfstandigen een relatief groter be-
roep op de AAW zal worden gedaan 
dan door loontrekkenden op de 
WAO. 

In de vragen van onze fractie in het 
voorlopig verslag is door onze fractie 
een element genoemd, dat los van het 
stuwmeer, waarover ik net sprak, bij 
zelfstandigen wel eens van meer in-
vloed zou kunnen zijn dan bij loontrek-
kenden en dat mede een rol kan spelen 
bij de toekomstige stijging van de kos-
ten, namelijk een andere te verwach-
ten structurele werkgelegenheidssitu-
atie van zelfstandigen in vergelijking 
met loontrekkenden. 

Terecht zeggen de bewindslieden, 
dat deze vraag een relatie veronder-
stelt tussen werkloosheidssituatie en 
invalideringsfrequentie; overigens 
een vermoeden dat ook in de brief van 
de SVR van 4 september 1975 wordt 
uitgesproken. De bewindslieden laten 
in het midden of zij deze stelling on-
derschrijven, maar afwijzen doen zij 
haar niet. Ik heb de neiging te geloven 
dat die relatie inderdaad bestaat. Li-
chamelijke en geestelijke klachten doen 
zich snel voor in een toestand van 
stress, die met het teruglopen van de 
werkgelegenheid, omzet en inkomen 
gepaard gaat. Talloze kleine midden-
standers en vooral de ouderen hebben 
de zware druk van de schaalvergroting 
in het bedrijfsleven aan den lijve on-
dergaan en voeren een vaak hopeloze 
strijd om tegen het grootbedrijf het 
hoofd boven water te houden.Dit deel 
van mijn betoog mondt dan ook uit in 
het vermoeden, dat deze wet wel eens 
een aanzienlijker beslag op het voor 
sociale zekerheid beschikbare groei-
percentagezou kunnen leggen dan wi j 
op dit moment voor aannemelijk ach-
ten. Het enige kostenverminderende 
element, dat ik in deze wet zie zitten, 
schuilt in de toevoeging van de leden 
drie en vier van artikel 21, waarbij het 
mogelijk wordt om het rekening hou-
den met verminderde kansen op pas-
sende arbeid als gevolg van de handi-
cap tot een bepaalde tijd te beperken. 
Zal daarna nog geen passende arbeid 
verkregen zijn, dan zal de inkomens-
derving door daarvoor specifieke soci-

ale voorzieningen gedragen moeten 
worden. Wij onderschrijven overigens 
van harte, dat in de WAO een analoge 
regeling zal worden opgenomen. Niet-
temin zal toch wel een sterke groei van 
de AA W-uitgaven te verwachten zijn. 
Ik zou graag van de bewindslieden ver-
nemen, of zij deze stellingname onder-
schrijven en, als deze stellingname 
juist zou blijken, of zij dan maatregelen 
in het achterhoofd hebben om bij 
voorbeeld de kosten van andere secto-
ren terug te duwen. 

De inkomensdervingsverzekeringen 
zijn categorieën, die voor terugdringen 
nauwelijks in aanmerking komen. Of 
men zou de hoogte van het uitkerings-
percentage moeten gaan herzien. Dat 
is nogal een ingreep. Waar ook aan ge-
dacht kan worden, is het reduceren 
van de daglonen, hetgeen helemaal 
zou passen in het streven naar nivelle-
ring, zoals wi j dat op dit moment alom 
waarnemen. Meer voor de hand lig-
gend lijkt het echter voorzieningsrege-
lingen, zoals die van de gezondheids-
zorg, wat af te gaan remmen, ofwel 
pure overdrachtsverzekeringen, zoals 
de kinderbijslag. De toenemende reële 
inkomens plaatsen de noodzaak van 
de kinderbijslag regeling toch in een 
wat ander licht dan vroeger. Maar al-
"weer, geen geringe ingreep, één waar-
over in Nederland bepaald niet gelijk 
gedacht wordt. Gaarne het oordeel 
van de bewindslieden. 

Een ander punt, dat ik wi l aansnij-
den, is het vraagstuk van de onover-
zichtelijkheid van de overheveling van 
inkomens die door de invoering van 
deze wet wordt benadrukt. Wij hebben 
zo langzamerhand een zo ingewikkeld 
systeem van inkomensoverdracht 
met onze sociale zekerheidswetten 
en/of belastingwetten gezamenlijk, dat 
niemand er nog een touw aan vast kan 
knopen. Vaak wordt met de ene wet 
aan inkomensoverheveling gecorri-
geerd, wat met de andere wordt gege-
ven en het zou bijzonder nuttig zijn in-
dien de betrokken bewindslieden daar 
eens diep indoken. De memorie van 
antwoord doet op dat punt naar aan-
leiding van een vraag van onze fractie 
een toezegging. Zij kondigt aan dat in 
de nadere uitwerking van de interim-
nota Inkomensbeleid de culminerende 
effecten van overdrachten als gevolg 
van de sociale zekerheidpolitiek zullen 
worden behandeld. In het antwoord 
staat echter niet dat de samenhang 
tussen het sociale zekerheidsbeleid 
geïntegreerd zal worden bekeken met 
de belastingpolitiek. Solidariteitsele 
menten, die voor de volksverzekering 
gelden - en daarom stel ik het bij deze 
nieuwe volksverzekering aan de orde -

en die tot uitdrukking komen in gedif 
ferentieerde premieheffing in guldens 
gemeten (tot een bepaalde premie-
grens) bij gelijke uitkeringsbedra-
gen eveneens in guldens, worden te-
niet gedaan, of ten dele teniet gedaan, 
door premie-aftrek in de belasting-
sfeer en uiteraard werkt die progressief 
door naar hoogte van inkomen. Het 
zou zeer verhelderend werken om 
meer inzicht te krijgen in alle vormen 
van inkomensoverdrachten die zich bij 
de secundaire verdeling voltrekken en 
die naar allerlei categorieën kunnen 
worden ingedeeld van ongehuwd naar 
gehuwd, van gezinnen met kinderen 
naar gezinnen zonder kinderen, van 
jongeren naar ouderen en van oude-
ren naar jongeren, van hoge inkomens 
naar lage inkomens en andersom. Ik 
hoop dat de bewindslieden mij kunnen 
toezeggen dat bij de uitwerking van de 
interimnota aan de samenhang tussen 
financiering van de sociale zekerheid 
en belastingpolitiek een inzicht wordt 
gegeven, los van de overdrachten die 
uit de sociale verzekeringen zelfstan-
dig voortvloeien. 

Het laatste punt dat ik aan de orde 
wil stellen, betreft de kwestie van het 
onder de wet brengen van de werken-
de gehuwde vrouwen, een punt dat 
nogal wat beroering aan de overkant 
heeft verwekt. Mijn fractie hecht eraan, 
te verklaren dat zij achter het principe 
staat dat aan de discriminatie van de 
vrouw, in welke vorm ook, een einde 
moet worden gemaakt, dus ook die 
van de werkende gehuwde vrouw met 
betrekking tot de AAW. Dat hier gedis-
crimineerd wordt, of liever discrimina-
tie in het ontwerp zit opgesloten, zij 
het om op zichzelf respectabele rede-
nen, is een onomstotelijk feit. Dewer-
kende gehuwde vrouw betaalt mee, 
voor zover haar echtgenoot met zijn 
inkomen onder de premie-inkomens-
grens blijft, aan de financiering van de-
ze AAW, maar zij ontleent daaraan 
geen zelfstandig recht op uitkering. 

De verklaring die de bewindslieden 
geven voor de door hen oorspronkelijk 
gekozen oplossing, bevat ongetwijfeld 
elementen van juistheid. De AOW en 
de AWW, eveneens volksverzekerin-
gen, zijn gebaseerd op het behoefte-
principe van het traditionele gezin, 
waarop tal van overheidsmaatregelen 
zich richten, maar dat in snel tempo 
dooreen ander samenlevingspatroon 
wordt verdrongen. 

In de Volkskrant van 14 juni stond 
een verslag van hetgeen Staatssecre-
taris Mertens in een voordracht op de 
Internationale Arbeidsconferentie 
heeft beweerd: 'Nodig is een proces 
van maatschappelijke veranderingen, 
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Kloos 
waarbij een nieuw evenwicht gevon-
den wordt tussen de organisatie van 
arbeid en de verdeling van taken in het 
gezin tussen man en vrouw. Laat men 
de rol van de man en de taken in het 
gezin buiten beschouwing, dan is het 
streven naar gelijke kansen voor de 
vrouw en gelijke behandeling van haar 
in de arbeid tot mislukken gedoemd. 
Het streven moet daarom niet alleen 
gericht zijn op het vergroten van de 
mogelijkheden voor de vrouw in de 
wereld van de arbeid, maar ook op het 
vergroten van de mogelijkheden voor 
man en vrouw om de arbeid in en bui-
ten het gezin naar eigen aanleg en 
voorkeur te verdelen, zonder dat daar-
bij het geslacht een beslissende rol 
speelt'. Midden in de roos, Mijnheer 
de Voorzitter! 

In feite geeft Staatssecretaris Mer-
tens hier toe, dat het oude patroon, 
waarop onze volksverzekeringen ge-
bouwdzi jn, niet goed meer in deze ti jd 
past en met name de uitkering op 
grond van de behoefte van het manne-
lijke gezinshoofd, in feite een achter-
haald principe is. Het amendement-
Barendregt ter overzijde beoogde dan 
ook meer dan alleen maar een recht 
toe te kennen aan gehuwde werkende 
vrouwen op grond van het feit dat zij 
premieplichtig is, voor zover de man met 
zijn inkomen onder de premieplichtige 
grens blijft. Het beoogde een funda-
mentele verandering in de positie van 
de vrouw i n de sfeer van de sociale 
wetgeving tot uiting te brengen. Daar-
bij is het niet zo verschrikkelijk interes-
sant of daarvoor nu de vorm van een 
amendement op de wet werd gekozen, 
dan wel een motie. De eerste vorm 
heeft het voordeel dat de zaak duidelijk 
vast ligt. 

De Minister behoeft dat niet als een 
blijk van wantrouwen op te vatten, ze-
ker niet nu hij zaterdag 29 november in 
een bekend politiek radioprogramma 
van een nog bekendere maatschappe-
lijk gerichte omroepvereniging te ken-
nen gaf, dat hij het na zes jaren minis-
terschap eigenlijk wel welletjes vindt. 
Hoe jammer mijn fractie dat in dit ge-
val ook vindt, de wisselvalligheid van 
het politieke gebeuren kennende, is 
het wel nuttig met dit soort persoons-
wisselingen rekening te houden en 
moties kunnen eventuele opvolgers 
van de heer Boersma gemakkelijker 
aan de laars lappen dan wetsteksten. 

Overigens realiseren wij ons drorrv 
mels goed de relatie tussen een amen-
dement op het AAW-wetsontwerp en 
andere volksverzekeringen. Er zal in de 
komende jaren heel wat gestudeerd en 

overhoop gehaald moeten worden en 
dat de Minister een zekere marge heeft 
bedongen en gekregen, zowel in de 
ti jd alsook naarde uiteindelijke vorm 
waarin hij de geest van het amende-
mentwi l vertalen, lijkt ons alleen maar 
juist. De drie jaren, die er nu uiterlijk 
zullen verstrijken voor de discriminatie 
uit deze AAW verdwijnt, wegen ruim-
schoots op tegen het feit dat ook de 
andere volksverzekeringen op hun dis-
criminatoire elementen zullen worden 
bekeken. De oplossing zal overigens 
niet zo gemakkelijk verkregen kunnen 
worden. Dat zou alleen kunnen door 
zowel mannen als vrouwen premie-
plichtig en uitkeringsgerechtigd te ma-
ken. Maar, om maar één probleem te 
noemen, hoe dat moet voor de vrou-
wen die alleen huishoudelijk werk in 
hun gezinnen verrichten. Ik kan er de 
oplossing op dit moment niet voor ge-
ven. 

Wij hopen dat de Minister en de 
Staatssecretaris met behulp van de 
deskundige adviescolleges uit het be-
drijfsleven, de oplossingen die antidis-
criminatoir zijn en tegelijkertijd de on-
derlinge samenhang in de wetgeving 
behouden, zullen kunnen vinden. Ik 
wens hun daarbij sterkte en veel vin-
dingrijkheid, want dat hebben zij hard 
nodig. 

Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, 
onze fractie zal - d a t is duidelijk - haar 
stem van harte aan het wetsontwerp 
geven. 

D 
DeheerHartog (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van het 
onderhavige ontwerp van Wet alge-
menearbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring is aan de overzijde van het Bin-
nenhof uitgebreid beraadslaagd. Onze 
fractie is in het bijzonder ten behoeve 
van de zelfstandigen en gehandicap-
ten die bij invaliditeit zwaar worden 
getroffen, vanzelfsprekend voorstand-
ster van het invoeren van de AAW. Dit 
neemt niet weg dat bij de behandeling 
aan de overzijde duidelijk genoeg is 
gebleken uit de opmerkingen van mijn 
partijgenoot Meis dat naar onze me-
ning aan het wetsontwerp nogal wat 
onvolkomenheden kleven die door vo-
rige sprekers hier ook al aan de orde 
zijn gesteld. Het uitstellen van de in-
voeringsdatum van 1 juli 1976 naar 1 
januari 1977 oogstte geen bijval. Van 
de zijde van de PvdA-fractie is toen 
voorgesteld het verschil dan maar sa-
men te delen en 1 oktober 1976 als in-
voeringsdatum aan te houden. Dat is 
natuurlijk al iets, en het is zeker heel 
wat meer dan de ondernemersorgani-
sa t ies -deVNOen CNW-eigenl i jk 

van plan waren, namelijk het liefst een 
uitstel tot Sint Juttemis. Door ons is de 
vraag gesteld aan de overzijde van het 
B innenhof -en ik herhaal die vraag -
of het uitstellen van de ingangsdatum 
om louter budgettaire redenen ge-
schiedt om daarbij te kunnen overwe-
gen de premie te verhogen. Wij zijn na-
melijk niet helemaal gerust over het 
antwoord van de Minister dat aan het 
uitstel geen budgettaire redenen ten 
grondslag zouden liggen. Een feit is 
dat mensen die erg in de knel zitten nu 
eenmaal geholpen kunnen worden tot 
de invoeringsdatum van de AAW via 
de bijstand. Dan geldt echter de ver-
mogensgrens van f 10.000 waarboven 
men niet meer voor bijstand in aan-
merking komt. De suggestie die in de 
Tweede Kamer is gedaan om deze ver-
mogensgrens op te trekken, kan tijde-
lijk hulp brengen tot het tijdstip van in-
werkingtreding van de AAW. De Minis-
ter heeft te kennen gegeven dat er 
voor de werkende vrouwen, in zoverre 
zij meewerken in het bedrijf als zelf-
standigen, dringend behoefte is aan 
een wettelijke arbeidsongeschikt-
heidsverklaring. Waarom wordt dit 
dan niet in de wet gerealiseerd? Moet 
hiermee worden gewacht, terwijl die 
vrouwen wel premie moeten betalen 
voor hun inkomsten die tot die van de 
man worden gerekend en waardoor zij 
dan nog eens premie moeten betalen? 
In de Tweede Kamer kon niet worden 
ontkend dat de vrouw van een zelf-
standige die in het bedrijf meewerkt, 
voor een niet onbelangrijk deel mede 
voor het inkomen zorgt. Daarom moet 
naar onze mening een meewerkende 
vrouw bij invaliditeit in aanmerking 
komen voor een uitkering. Een verzwa-
ring van de premielast kan worden op-
gevangen door de algemene middelen 
of zo nodig door het invoeren van pro-
gressie waardoor de premie bij een sa-
laris van bij voorbeeld boven de 
f 50.000 iets wordt verzwaard hetgeen 
door onze Tweede Kamerfractie al aan 
de orde is gesteld. Iemand die in de 
WAO loopt of langdurig werkloos is, 
kan niet verplicht worden tot plaatsing 
in een WSW-werkplaats en dit als pas-
sende arbeid te aanvaarden. Nog min-
der kan voor de invalide geworden zelf-
standige de verplichting gelden in een 
invalidenwerkplaats tewerk te worden 
gesteld. Zo dit wel zou gebeuren, dan 
zou voor vele invaliden de WSW-werk-
plaats als laatste plaats resten. Dan is 
gesproken over de restcapaciteit van 
de invalide. Wenst hij deze te benutten 
in een WSW-werkplaats, dan moet hij 
niet gedwongen worden 40 uur per 
week vol te moeten maken, maar het 
aantal uren of dagen moeten worden 
beperkt. 
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Hartog 
Gaat de Minister bij de invoering 

van de AAW uit van een min imum ge-
zinsinkomen gebaseerd op het mini-
mumloon, zoals bij de AOW en de bij-
stand? Dit in tegenstelling tot de 
WAO-uitkeringen die gebaseerd zijn 
op het werkelijk verdiende loon. Dit 
zou naar onze opvatting ook moeten 
gelden voor de AAW-uitkeringen. Al 
met al valt er aan de AAW nog wel het 
een en ander te sleutelen, ook ten aan-
zien van de premievrijstellingsregeling 
en de premiereductiegrenzen, ook een 
volgens de Minister sociaal benau-
wend probleem. 

Als onze Kamer de AAW aanvaardt, 
zal het laatste woord er naar mijn me-
ning nog niet over zijn gesproken. 
Vanzelfsprekend is het zo dat over de 
kosten die hiermee gepaard gaan ook 
nog wel het nodige zal worden ge-
zegd. 

Dan zou ik ten slotte, waar de heer 
Louwes heeft gesproken over bezuini-
gingen op allerhande gebieden bij de 
sociale verzekering en waar hij zegt, 
dat wi j aan de grond zitten, willen zeg-
gen dat de heer Louwes vergeet mede 
te delen dat wij niet aan de grond zit-
ten, maar dat er veel in onze grond zit, 
dat ons kan helpen om al deze kosten 
op een redelijke manier te voldoen. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! In de memorie van ant-
woord hebben de bewindslieden op 
mijn vragen over de gemoedsbe-
zwaarden medegedeeld dat in het ka-
der van de AAW een algehele vrijstel-
ling van de verplichte premiebetaling 
in het verleden meermalen is bepleit 
van de zijde van de gemoedsbezwaar-
den, doch dat vanwege de hiermee 
verbonden verstrekkende consequen-
ties zulks niet in het vooruitzicht kan 
worden gesteld. Dat neemt niet weg, 
dat er met de wensen van de ge-
moedsbezwaarden zoveel mogelijk re-
kening zal worden gehouden, aldus de 
memorie van antwoord. 

Hoewel wij dit antwoord van de Mi-
nister willen respecteren, blijft ons be-
zwaar tegen het verzekeringskarakter 
en de daarmee verbonden verzeke-
ringsdwang bestaan. Bij het doorne-
men van deze materie, waarover ook 
in de Tweede Kamer door onze fractie 
veel is gesproken, waarbij duidelijk de 
bezwaren naar voren zijn gebracht, 
meen ik thans hierop op deze plaats niet 
opnieuw uitvoerig te moeten ingaan. 
Wij wil len wél onderkennen dat er ve-
le noden zijn, die als gevolg van de ar-
beidsongeschiktheid mensen hulpbe-
hoevend maken. Deze mensen hebben 
ook volgens ons hulp nodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Het goede 
dat in deze wet naar voren komt, wi l -
len wij echt niet onderschatten. Toch 
staan wij fundamenteel een andere re-
geling voor, waarbij het behoeftecrite-
rium voorop staat en de kosten aan-
zienlijk minder zullen zijn dan die, wel-
ke in dit wetsontwerp zijn vervat. De 
kostenontwikkeling van de sociale las-
ten neemt dermate verontrustende 
afmetingen aan, dat de vraag toch wel 
op zijn plaats is en ook hier wel mag 
worden gesteld, of deze kosten in de 
toekomst nog wel zijn op te brengen. 
Hierover maken wi j ons dan ook ern-
stige zorgen. Ook door de heer Louwes 
is dit zojuist opgemerkt. 

Maar meer dan aan de fi nanciële be-
zwaren, vinden wi j dat aan de ge-
moedsbezwaren slechts op minimale 
wijze wordt tegemoetgekomen. Vooral 
de principiële bezwaren, die deze 
groep burgers heeft, maken het ons 
moeilijk onze stem aan dit wets-
ontwerp te geven. 

Samenvattend besluiten wi j , dat wij 
de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van de burger voorstaan en dat wi j de 
steeds voortgaande uitdijing van de 
staatsbemoeienis, of beter gezegd 
staatsbevoogding, wil len inperken. Uit 
hetgeen ik in deze korte bijdrage naar 
voren heb mogen brengen, zal het de 
Minister wel duidelijk zijn geworden, 
hoe mijn stem ten aanzien van dit 
wetsontwerp zal zijn. 

De vergadering wordt te 15.22 uur ge-
schorst en te 16.06 uur hervat. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! In het kader van de werkverde-
ling tussen de Staatssecretaris en mij 
zal ik mij beperken tot een kort en so-
ber antwoord. Ik wi l beginnen met een 
gemeend woord van erkentelijkheid 
jegensdeze Kamer omdat, zoals de za-
ken zich nu aftekenen, mag worden 
verwacht, dat dit wetsontwerp ook in 
deze Kamer met grote meerderheid zal 
(kunnen) worden aanvaard. Uiteraard 
stemt dat tot grote voldoening, ener-
zijds vanwege de doelstelling van het 
wetsontwerp die de belangen dient 
van de gehandicapten en de zelfstan-
digen, anderzijds omdat het natuurlijk 
voor bewindslieden een plezierige er-
varing is om een belangrijk wets-
ontwerp aanvaard te zien door de Sta-
ten-Generaal. 

Ik noemde reeds de twee groepen 
die hierbij in het bijzonder in het ge-
ding zijn, de gehandicapten en de zelf-
standigen. Ik zeg dit ook aan het adres 
van de heer Louwes, die de laatste 
groep noemde. Ik neem aan dat hij de 
belangen van de gehandicapten daar--
bij ook in het oog heeft gevat. 

De heer Louwes (VVD): Zeer zeker. 

Minister Boersma: Ik koesterde deze 
verwachting dus nietten onrechte. De-
ze twee categorieën zien in dit wets-
ontwerp een stuk rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid belichaamd. Wij heb-
ben gemeend dit wetsontwerp te moe-
ten indienen ondanks de vele proble-
men waarvoor het kabinet zich ziet ge-
plaatst. Ook de afgelopen dagen is nog 
het gerucht verspreid als zouden die 
grote problemen aanleiding zijn om 
achteraf toch maarte besluiten, af te 
zien van invoering van deze ontwerp-
wet. Ik ben blij dat ik de gelegenheid 
heb dergelijke geruchten hardnekkig 
en duidelijk te bestrijden. Ons voorne-
men blijft, dit voorstel effectief in wer-
king te doen treden op 1 oktober 1976. 

Ik noemde de problemen waarvoor 
wij allen, niet alleen de Regering, zijn 
geplaatst. Wij kwamen ook nog op een 
tweede nieuw feit. De heer Louwes 
sprak over één nieuw feit, namelijk de 
brief van 1 december. Sinds de behan-
deling van dit wetsontwerp is ook nog 
sprake van een (in de tijd aan het zo-
juist genoemde voorafgaand) ander 
nieuwfeit , namelijk de aankondiging 
dat wi j vanaf 1977 willen gaan werken 
met wat ik maar kortheidshalve aan-
duid als de 1 %-norm. Hierop kom ik 
nog terug. Het is een niet onbelangrijk 
feit, juist ook in het licht van de opmer-
kingen die zijn gemaakt door onder an-
dere de heren Louwes en Kloos. 

Natuurlijk waren wi j ook bij het op-
stellen van dit ontwerp van wet gebon-
den aan een aantal beperkingen. In al-
gemene zin aangeduid betroffen die 
de financiering, de verdeling van de 
lasten over de verschillende bevol-
kingsgroepen en de deelneming van 
de overheid zelf in die financiering. 
Men vindt dit alles terug in de uitei n-
delijke vormgeving. 

Dat heeft ook betekend dat wij bij de 
vormgeving een aantal groepen niet al 
op voorhand in de ontwerp-wet had-
den opgenomen. Begrijpelijkerwijs is 
hierover een uitvoerige discussie ge-
voerd. 

Zoals het zo vaak gaat geldt ook 
voor een wetsontwerp als dit, dat van-
wege die beperktheid van de armslag, 
vanwege ook de betrekkelijke haast, 
die met de indiening van een dergelijk 
lang verbeid wetsontwerp is verbon-
den, wij komen met een voorstel, dat 
in zich bergt een aantal onvolkomen-
heden. Wij hebben daar open oog 
voor, getuige ook de nadere advies-
aanvrage, die wi j aan de SER hebben 
gericht, in het bijzonder waar het gaat 
om de positie van de gehuwde bui-
tenshuis werkende vrouw en de vrouw 
in het gezin. Wij zijn ons ervan bewust, 
dat wij niet alle problemen, die bij ge-
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legenheid van de voorbereiding van 
een wetsontwerp als dit aan de orde 
kunnen komen, tegelijkertijd hebben 
kunnen oplossen. Dat heeft ook te ma-
ken met de historische achtergrond 
van onze volksverzekeringen, waarbij 
nu eenmaal het uitgangspunt is geko-
zen, dat geleidelijk aan niet meer het 
uitgangspunt is, dat wij zouden kiezen, 
wanneer wi j vandaag de dag met 
volksverzekeringen zouden beginnen. 
Wij hebben ook omstandig gepro-
beerd in de schriftelijke gedachtenwis-
seling en in het debat in de Tweede 
Kamer dit naar voren te brengen en te 
verduidelijken. Het betekent ook, dat 
wij ten aanzien van verschillende hier 
geëtaleerde onvolkomenheden geen 
principieel verschil van mening heb-
ben met de volksvertegenwoordiging, 
maar dat wi j ons op een gegeven mo-
ment gedwongen zagen, ook in ver-
band met de ti jd, te komen tot voor-
stellen, die op een aantal punten nog 
onvolkomenheden kennen. Nogmaals, 
wij wilden bij voorbeeld waar het gaat 
om de gehuwde werkende vrouw en 
de gehuwde vrouw binnenshuis, niet 
bewust een blijvende achterstelling in-
troduceren; maar gelet op de bijzon-
dere ingewikkeldheid van de proble-
matiek waren wij van oordeel, dat wi j 
niet langer konden wachten met de in-
diening van dit wetsontwerp, met de 
bedoeling op verschillende punten, 
die tot die onvolkomenheden behoren, 
inde komende tijd nadere oplossingen 
te vinden, die niet alleen passen in dit 
wetsontwerp en niet alleen een partië-
le oplossing betekenen voor een te-
recht naar voren gebracht vraagstuk, 
maar die over de gehele linie tot een 
oplossing leiden van wat als achter-
stelling of discriminatie van bepaalde 
groepen ten opzichte van andere kan 
worden beschouwd. 

Bijzonder erkentelijk ben ik ook voor 
het naar voren brengen van verschil-
lende punten, die ook naar onze opvat-
ting in de komende ti jd een oplossing 
verdienen. 

Na deze beperkte algemene opmer-
kingen wi l ik enkele reacties geven 
naar aanleiding van wat door de ver-
schillende sprekers naar voren is ge-
bracht. 

De heer Heij is begonnen met te wi j -
zen op het eminente belang van dit 
wetsontwerp. Ik zou dat wil len onder-
strepen. Ik heb er met erkentelijkheid 
kennis van genomen, dat ook hier is 
gelukt, wat aan de overkant reeds luk-
te, namelijk dat één woordvoerder is 
gekozen voor de gezamenlijke chris-
tendemocratische fracties. Dat is in dit 
verbandeen lichtpunt. 

De heer Heij heeft gesproken over 
de datum. Het is duidelijk, dat ons 
niets liever geweest was dan dat wij 
hadden kunnen vasthouden aan de 
oorspronkelijk voorlopig gekozen da-
tum van 1 juli 1976, waar wi j toen ove-
rigens reeds een groot voorbehoud bij 
hebben gemaakt. Wij hebben ge-
meend voorrang te moeten geven aan 
een zo verantwoord mogelijk invoe-
ring, ook ten behoeve van degenen, 
voor wier belangen in het bijzonder 
wordt opgekomen. Dat het uiteindelijk 
1 oktober is geworden in het politieke 
spel, is misschien aan te du iden als 
een compromis. Het betekent, dat de 
tijd erg krap zal gaan worden, maar 
ook, dat alle uitvoeringsorganen, die 
hierbij zijn betrokken, alles op alles zul-
len moeten zetten om de hele zaak 
klaarte krijgen voor die ingangsda-
tum, die drie maanden vroeger valt 
dan wi j uiteindelijk hadden voorge-
steld. 

Natuurlijk kan ik niet in iemands ach-
terhoofd kijken, misschien in meer bij-
zondere zin ook niet in het achterhoofd 
van de heer Louwes. Hij heeft de be-
handeling van dit wetsontwerp aange-
grepen - ik bestrijd dat niet, ik consta-
teer dat slechts nuchter - om enke-
le algemene beschouwingen te geven. 
Hij heeft ten aanzien van dit wets-
ontwerp enkele kwalificaties ge-
bruikt, die mi j , eerlijk gezegd, niet he-
lemaal duidelijk waren en thans nog 
niet zijn. Hij heeft de woorden 'afkoe-
l ing' en 'broeierige sfeer, waarin de ge-
dachtenwisselingen over de sociale ver-
zekeringen zich voltrekken' gebruikt. 
Hij heeft dit niet nader toegelicht. Ik 
neem aan, dat bij het beleidsdebat 
over de begroting van Sociale Zaken 
dit wellicht nader kan worden uitge-
spit. Ik teken nu slechts aan, dat ik dat 
toch niet helemaal heb begrepen. Ik 
meen, dat wi j aan de overkant een pit-
t igegedachtenwisseling hebben ge-
had, maar het woord 'afkoeling' is 
daarvoor helemaal niet nodig. Als hij 
bedoelt met 'broeierige sfeer' de alge-
meen vast te stellen zorg met betrek-
king tot de collectieve drukstijging in 
het algemeen en het aandeel van de 
sociale voorzieningen in de meest rui-
me zin daarin in het bijzonder, dan is 
dat een gezamenlijke zorg. Ook ver-
schillende andere sprekers hebben 
daaraan uiting gegeven, maar ik ge-
loof niet, dat men dit kan kwalificeren 
met 'broeierige sfeer'. 

De heer Louwes heeft gesproken 
over een nieuw feit en doelde daarbij 
op de brief van 1 december. Dat is in-
derdaad een niet onbelangrijk feno-
meen, dat door verschillende andere 
gebeurtenissen waarschijnlijk wat op 

de achtergrond terecht is gekomen. 
Het vormt toch een zeer belangrijk ele-
ment in de totale beleidsbenadering 
van het kabinet. Ik heb al gezegd, dat 
er een tweede, niet onbelangrijk feit is 
sinds de gedachtenwisseling aan de 
overkant en dat betreft de 1 pct.-norm. 
Ook de heer Kloos heeft uitdrukking 
gegeven aan zijn zorg over de gehele 
ontwikkeling van de lastenstijging. 
Juist die zorg heeft het kabinet ertoe 
gebracht om af te stappen van de 
gemeenschappelijke, in de program-
grondslag neergelegde, verantwoord 
geachte collectieve drukstijging, die 
dan nog enige marge vertoonde, maar 
ongeveer kan worden uitgedrukt in 
1,35% per jaar gemiddeld. Het kabinet 
heeft zich nu opnieuw vastgelegd op 
een globaal percentage van 1. Dat is 
gedaan - dan laat ik de kwalificaties en 
de politieke waarde-oordelen van de 
heer Louwes buiten beschouwing -
vanuit diezelfde achtergrond: de eco-
nomische groei te verwachten in de 
komende periode aan de ene kant en 
de uitgangsstelling, dat geen enkel ka-
binet gedurende een reeks jaren 
de volledige economische groei kan 
claimen voor de collectieve sector aan 
de andere kant. Per definitie moet er 
enige ruimte overblijven voor de parti-
culiere sector. Deze en andere kwes-
ties hebben ons ertoe gebracht om 
ons zelf een taak te stellen, een taak, 
die overigens over de kabinetsperiode 
heen schuift. Verleden week is ook ge-
bleken, dat daarbij een belangrijk ver-
schil op dit moment aanwezig is tus-
sen degenen, die zeggen, dat dit al 
moet beginnen in 1976 en het stand-
punt van het kabinet, dat het een aan-
vang zal moeten nemen in het jaar 
1977. Ik teken hierbij overigens aan, 
dat dat laatste niet betekent dat wi j 
dogmatisch uitsluiten, dat reeds in 
1976 een aanvang zou kunnen worden 
gemaakt met een zekere ombuiging, 
een ombuiging, die overigens ook bij 
de totstandkoming van de begroting 
1976 reeds plaatsvond. 

Mijnheer de Voorzitter! Het betreft 
hier een niet geringe operatie. Het zal 
de Kamer bekend zijn, dat wanneer wi j 
daarbij de periode 1977-1980 in ogen-
schouw nemen - hetgeen wij hebben 
gedaan - blijkt, dat het gaat om het 
aanbrengen van ombuigingen in or-
ders van grootte van vele mil jarden; 
van f 8 a f 10 mld. Wij hebben daarbij 
ook een voorlopige keuze gemaakt. 
Deze zal nader moeten worden uitge-
werkt en hieraan wordt hard en ge-
staag gewerkt. Het gaat aan de ene 
kant om de sociale voorzieningen in de 
meeste ruime zin, daaronder niet al-
leen begrepen de sociale verzekerin-
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gen met hun verschillende geaard-
heid, maar ook andere sociale voorzie-
ningen en pensioenaanspraken in de 
ruime zin voor wat de overheidssector 
betreft; uiteraard valt hier ook onder 
hetgeen valt onder het beslag van het 
departement van CRM met betrekking 
tot de Algemene Bijstandswet. Het gaat 
daarbij om vraagstukken - wij han-
teren daarbij een bepaald jargon - als 
dat van de koppeling, of wel het netto-
netto-netto-netto-netto-vraagstuk; het 
woordje 'netto' zal waarschijnlijk nog 
meer malen dan vijf moeten worden 
gebruikt. Het gaat daarbij om de relatie 
tussen de ontwikkeling van het netto-
minimumloon aan de ene kant en de 
daaraan gekoppelde sociale uitkerin-
gen aan de andere kant. Dit is een van 
de punten, die ik aanvullend heb ge-
plaatst op het lijstje, dat de heer Kloos 
kortheidshalve heeft genoemd. Bij al 
dit soort zaken is de gehele in-
komenspolitiek betrokken. Daarbij is 
ook in het geding, of men het daarmee 
eens is of niet, wat het kabinet in zijn 
vaandel heeft geschreven, namelijk het 
proberen te komen tot een meer recht-
vaardige verdeling van de inkomens 
tussen de mensen en tot een inko-
mensherverdeling. Er zijn kortom al-
lerlei zaken bij betrokken, die van bui-
tengemeen grote invloed op de gehele 
ontwikkeling in de komende jaren kun-
nenzi jn. 

Het gaat, zoals gezegd, om bedra-
gen in de orde van grootte van f 8 mld. 
a f 10 mld. Het gaat om globaal aange-
duide bedragen; men kan het niet 
exact invullen. Ongetwijfeld zal een 
niet onbelangrijk deel ervan moeten 
worden gevonden op het terrein van de 
totale sociale voorzieningen, meer be-
dragend dan de sociale verzekeringen. 
De sociale voorzieningen nemen voor-
lopig twee derden voor hun rekening, 
de overige rijksuitgaven ongeveer een 
derde. 

Dat bij dat laatste natuurlijk ook de 
kwestie van de investeringsuitgaven 
van de overheid in de situatie van de 
tot nu toe helaas nog steeds oplopen-
de werkloosheid een grote rol speelt, 
zal zonder meer duidelijk zijn. Dat aspect 
kunnen wi j bij het beleidsdebat in 
deze Kamer naar aanleiding van de be-
groting van Sociale Zaken wellicht na-
der in de gedachtenwisseling betrek-
ken. Ik geef hiermee slechts aan het 
feit, dat, hoe men er ook over moge 
denken en vanuit welke partij-politieke 
opstelling dan ook, het dit kabinet in 
bijzondere mate ernst is om gelet op 
de te verwachten ontwikkeling te ko-
men tot een ombuiging van een aan-
tal zeer essentiële beleidselementen. 

Terugkerend tot wat de heer Louwes 
heeft gezegd, ben ik bijzonder erkente-
lijk voor zijn compliment aan het adres 
van onze medewerkers. Ik ben daar-
voor altijd bijzonder gevoelig, omdat 
ik nu al enkele jaren in de gelegenheid 
ben om van zeer nabij te volgen, hoe-
veel werk door hen wordt verzet. Ik 
ben er bijzonder erkentelijk voor, dat 
de heer Louwes ook hen in zijn compli-
mentering heeft betrokken. 

Ik heb hiermee in algemene zin een 
reactie gegeven op een aantal opmer-
kingen van de heer Louwes naar aan-
leiding van de gehele kostenontwikke-
ling. Hij heeft gezegd, dat men er wel 
of niet geloof in kan hebben. Hij ziet 
het zelf allemaal nog niet direct zo zit-
ten. Ik erken, dat het een bijzonder 
moeilijke opgave zal zijn om een en 
ander te bewerkstelligen in de richting, 
die ik zoeven heb aangeduid. Hij heeft 
daarbij gememoreerd, dat van de 
overzijde maar ook vanuit het bedrijfs-
leven - ik neem aan, dat hij daarmee 
op de sfeer van de werkgevers doelde 
- suggesties zijn gedaan, die tot nu toe 
niet zijn opgevolgd en moties zijn in-
gediend, die niet zijn aangenomen. Hij 
beschouwt dat als een teken aan de 
wand. 

Het is natuurlijk helemaal de vraag, 
of men het zo moet zien. Zo vaak wor-
den zaken, die ieders belangstelling 
hebben, in een motie dusdanig ver-
woord, dat ze alleen al daarom geen 
meerderheid kunnen vinden. Dat ge-
beurt ook wel, omdat ze nog niet zo 
voldoende zijn doordacht, dat het nog 
niet verantwoord is om vanaf deze zij-
de een advies aan de Kamer, hetzij de 
Eerste hetzij de Tweede, te doen dat 
erop neerkomt, dat de Regering er 
geen bezwaar tegen heeft het in een of 
andere motie gevraagde te doen. 

De heer Kloos heeft gewezen op de 
geweldige ondoorzichtigheid van het 
gehele stelsel, dat wi j in de loop van 
de jaren aanvullend hebben opge-
bouwd. Een en ander betekent tegelij-
kertijd dat de zaak zo complex is, dat 
men als men in dat gehele gebouw op 
een gegeven moment aan een steen 
gaat wrikken, het gevaar loopt het ge-
hele gebouw naar beneden te laten 
vallen. 

Daarom moeten wij daarop van on-
ze kant ook steeds bedacht zijn. Bij het 
geven van een advies aan welke Ka-
mer dan ook moeten wi j er rekening 
mee houden, dat men niet kan gaan 
denken over incidentele wijzigingen, 
zonder met de gevolgen elders reke-
ning te houden. Dat hoeft echter niet te 
betekenen dat - ik heb dat verleden 
week ook uitdrukkelijk aan de overzij-
de gezegd - als van de zijde van de 

VVD suggesties worden gedaan wij 
deze dan, omdat zij van de VVD ko-
men, van nul en generlei waarde ach-
ten. Wij hebben bij de behandeling 
van de brief nadrukkelijk gezegd dat 
wij alle suggesties, ook die welke in 
het oranje boekje naar voren zijn ge-
bracht, op hun waarde wil len wegen, 
maar dat wij deze ook zullen toetsen 
aan de beleidsdoelstellingen en be-
leidsuitgangspunten van dit kabinet. 
Dat laten wij natuurlijk niet los. 

Ik ga verder niet in op een aantal an-
dere punten, die de heer Louwes heeft 
genoemd. Het zou verleidelijk zijn op-
nieuw over het begrip passende ar-
beid van gedachten te wisselen. Ik sta 
er nog steeds verbaasd over, dat er 
mensen zijn, die de wijziging, die men 
in het begrip 'passende arbeid' zou 
kunnen aanbrengen, beschouwen als 
een soort van Haarlemmerolie voor de 
bestrijding van de werkloosheid. Als 
dat het geval was, zou dat begrip al-
lang zijn veranderd, overigens met be-
houd van de rechtszekerheid, die dit 
begrip in zich bergt. Ook de heer Lou-
wes zal die niet willen aantasten. Wan-
neer men echter provincies heeft waar 
de werkloosheidssituatie dusdanig is, 
dat tegenover een aan bod van 20 een 
vraag van één staat, zie ik niet hoe 
men, met welke wijziging dan ook van 
het begrip 'passende arbeid', het werk-
loosheidsprobleemte lijf zou kunnen 
gaan. Ik loop nu wellicht vooruit op de 
begrotingsbehandeling, maar ik wil in 
dit verband toch nog even ingaan op 
een opmerking, die ik niet helemaal 
heb kunnen plaatsen. Onder andere de 
heer Louwes heeft, sprekende over de 
verschillende bevolkingsgroepen, ge-
zegd, dat de afhankelijkheid van de 
zwakke arbeider verleden tijd is ge-
worden. Wel, als er nu een ti jd is, die 
duidelijk maakt dat wij gezamenlijk 
geen kans zien een dusdanige maat-
schappelijke orde op te bouwen dat 
bepaalde calamiteiten doeltreffend 
kunnen worden bestreden, dan is het 
wel duidelijk dat de huidige ontwikke-
ling van de werkloosheid teert dat ons 
maatschappelijk systeem faalt en dat 
wij er geen kans toe zien om te voorko-
men dat 200.000 of 250.000 mensen bui-
ten hun schuld werkloos zijn. Het zal wel 
zo zijn, dat daaronder mensen zijn, die 
dat wel prettig vinden. Er zijn tal van 
instellingen, wetten en voorzieningen, 
of dat nu belastingen, sociale voorzie-
ningen of welk soort van voorzienin-
gen dan ook zijn, waarbij men gebruik 
zal maken van de mogelijkheid om tus-
sen de mazen van het net door teg l ip-
pen. Ik geloof niet dat deze gevallen 
maatstafgevend voor ons handelen 
kunnen zijn, hoe belangrijk ik het ook 
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vind, dergelijke misstanden te bestrij-
den. 

DeheerLouwes(VVD): Daar ging het 
mij niet om. Het ging mij erom, dat 
niet de een zwak is en de ander sterk. 
Wanneer de Minister thans de nadruk 
legt op de zwakte van onze economie, 
dan onderschrijf ik dat, maar het zijn 
niet alleen de werknemers, de ambte-
naren en de gesalarieerden die daar-
van last hebben, maar evenzeer de 
zelfstandigen. Daarom sloot ik dat ge 
deelte van mij n betoog af met de zi n: 
Wij zitten allemaal in één boot. 

Minister Boersma: Dat isonmiskerv 
baar het geval. Dat is dan ook de reden 
om nog een andere categorie te noe-
men; er is na de oorlog nog geen enkel 
kabinet geweest, dat zoveel heeft ge-
daan voor een andere categorie, na-
melijk die van de zelfstandigen, daar-
onder begrepen de kleine zelfstandi-
gen, ook al is datgene wat er is gedaan 
naar de opvatting van het kabinet niet 
voldoende om alle problemen, die de-
ze categorie heeft, tot een oplossing te 
brengen, alhoewel ons niets liever wa-
re geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
aan de repeterende breuk. Dit punt is 
ook verleden week naar voren ge-
bracht, niet alleen tijdens de verdedi-
ging van het dekkingsplan door mijn 
collega van Financiën, maar ook bij de 
behandeling van de brief van 1 decerrv 
ber jongstleden. De heer Louwes heeft 
dit nu herhaald; hij heeft ongeveer ge-
zegd: De fiscus moet men breidelen en 
de Regering moet zich zelf eens beper-
ken. Ik heb daarover verleden week 
ook iets opgemerkt. Dat betrof een le-
gitieme zienswijze, waarmee ik hele-
maal niets denigrerends bedoel. Men 
kan daarover een verschil van opvat-
ting hebben; ik heb dat verschil van 
opvatting dan ook met de spreker van 
de VVD in deze Kamer en met de spre-
ker van de VVD aan de overzijde verle-
den week. Het gaat hierbij om de vraag 
naar de werking van het 'vrije' markt-
mechanisme. Op de achtergrond van 
dit denken staat, dat wanneer de over-
heid de totale uitgaven zou gaan be-
perken, hetgeen ruimte zou scheppen 
voor de particuliere sector, dit dan zou 
leiden tot verbetering van de sociaal-
economische situatie, waarin wij ver-
keren, en verbetering van de sociaal-
economische perspectieven die wij 
moeten verwachten. 

Daarbij plaats ik nu juist een gewel-
dig vraagteken. Men kan dit verlangen 
natuurlijk niet zomaar etaleren. Men 
moet aangeven, op welke terreinen die 
belastingverlichting moet plaatsvin-

den. Verleden week heb ik gezegd dat 
hiervoor in beginsel twee hoofdgebie-
den in aanmerking komen. In de eerste 
plaats de overdrachtsinkomens. De 
begroting van Sociale Zaken is ver-
dubbeld ten opzichte van verleden 
jaar, niet omdat er zo geweldig veel 
nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld die 
veel geld kosten, maar omdat wij te 
maken hebben met het verschijnsel 
van de werkloosheid en andere sociale 
uitkeringen die leiden tot overdracht 
van inkomens. Moet men daaraan tor-
nen? 

De tweede mogelijkheid is dat men 
een andere sector van de overheidsuit-
gaven gaat besnoeien, met name de 
uitgaven die specifiek op investeren 
gericht zijn. Ik zeg niet dat er niet een 
derde categorie te onderscheiden is -
ik denk bij voorbeeld aan de defensie-
uitgaven - maar als men aan die cate-
gorievan investeringsuitgaven toe-
komt, moet men kijken naar Verkeer 
en Waterstaat, Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en Onderwijs en 
Wetenschappen, om maar eens drie 
belangrijke departementen te noe-
men. Daarop zou men kunnen bezuini-
gen, maar dat heeft rechtstreeks ge-
volgen, niet alleen op korte termijn, 
maar ook op langere termijn op het 
stuk van de werkgelegenheid, derhal-
ve op het stuk van de werkloosheid. 
Dat is het dilemma. Dan moet men 
hier echter wel aangeven, wat men wi l . 

In algemene zin hebben wi j in deze 
begroting een zekere beleidsombui-
ging aangebracht. In de komende be-
groting zullen wi j vanwege de 
1%-norm een aantal aanpassingen 
aanbrengen, die goed zullen moeten 
worden voorbereid, goed moeten wor-
den uitgewerkt en goed moeten wor-
den getoetst aan de beleidsdoelstellin-
gen van het kabinet. 

Ik hoop niet dat de AAW, zowel als 
het gaat om de vroeg-gehandicapten 
als om de zelfstandigen, een lege dop 
zal blijken te zijn. Dat verwacht ik ook 
niet. Ik ben blij dat zich nu duidelijk de 
aflossing van een ereschuld aftekent 
die wi j aan deze twee categorieën had-
den. 

De heer Van Kleef heeft een aantal 
meer gerichte vragen gesteld, waarop 
de Staatssecretaris zal antwoorden. Ik 
hoop dat na die beantwoording de be-
denkingen die er eventueel nog zou-
den zijn, niet meer van dien aard zijn, 
dat zij moeten leiden tot een tegen-
stemming van de PPR. Ik zou dat bij-
zonder jammer vinden. Ik heb al be-
toogd dat er ook naar onze smaak een 
aantal onvolkomenheden aan het 
wetsontwerp kleven. Geplaatst voor 
de keuze om nog een aantal jaren te 

wachten tot de problemen zouden zijn 
opgelost of met erkenning van de on-
volkomenheden in ieder geval dit stuk 
aan de Staten-Generaal voor te leg-
gen, hebben wij het laatste gekozen. 
Wij zullen blijven werken aan het ver-
volmaken van de punten die onder an-
deren door de heer Van Kleef naar vo-
ren zijn gebracht. 

In het voorgaande heb ik al enkele 
vragen van de heer Kloos beantwoord. 
Ik ben er met hem blij mee, dat een 
stuk rechtsongelijkheid is opgeheven, 
heb al de belangrijkste punten ge-
noemd, waarop de Staatssecretaris 
nog zal ingaan, zoals de positie van de 
vrouw in de meest ruime zin, met inbe-
grip van de positie van de werkende 
gehuwde vrouw. 

De heer Kloos heeft nog enkele vra-
gen gesteld na een analyse waaruit 
duidelijk zijn zorg voor de gehele ont-
wikkeling is gebleken. Hij heeft ook ge-
zegd dat een en ander aansluit bij onze 
benadering van de 1 %-norm, waarbij 
wij een aantal miljarden moeten zoe-
ken in de sfeer van de totale sociale 
voorzieningen. Ik heb elders al eens 
gezegd dat wij die moeten zoeken. Of 
wij die vinden, is natuurlijk een tweede 
vraag. 

De heer Kloos heeft daarbij enige 
elementen naar voren gebracht. Hij 
heeft ook gevraagd of, denkend aan in-
komensdervingsverzekeringen, het 
denkbaar is dat daarbij wordt ingegre-
pen. Daar heb ik ook wel een hard 
hoofd in. Hij heeft verwezen naar de 
gezondheidszorg en de kinderbijsla-
gen waar mogelijkheden zouden kun-
nen zijn. Bij de kinderbijslagen stellig 
wel, maar ook daar zit een heel duide-
lijk inkomenspolitiek aspect aan. Als 
wi j met name kijken naar degenen die 
aan de onderkant zitten van de inko-
menspiramide en dan kijken naar de 
relatieve betekenisvan de kinderbij-
slag bedragen op hun jaarinkomen bru-
to, dan is dat nogal wat. Dat is dus een 
van de vragen om bij de kinderbijslag 
te beginnen. Hoe kun je dat zo opvan-
gen dat niet uitgerekend deze mensen 
met relatief lage inkomens daarvan te 
sterk de dupe worden. Je kunt natuur-
lijk tal van varianten bedenken. Er kan 
een inkomensgrens worden aange-
legd, de kinderbijslag voor het eerste 
kind kan volledig worden afgeschaft 
en de kinderbijslagbedragen voor alle 
overige kinderen na het eerste kind 
kunnen worden bevroren. Er zijn tal 
van varianten denkbaar. Daar wordt 
op het ogenblik ook hard aan gewerkt. 
Zo zijn er meer mogelijkheden waar-
van ik op dit moment geen nadere 
analyse zou willen geven. Het is be-
kend dat aan de overzijde van het Bin-
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nenhof bij de algemene politieke en f i -
nanciële beschouwingen ook moties 
zijn aangenomen. Dat gebeurt ook wel-
eens. Onder andere werd daar de be-
kende motie-Andriessen-Aantjes aan-
genomen, waarin de Regering wordt 
verzocht aan het begin van het volgen-
de jaar te komen met nadere voorstel-
len. Ik heb toen ik in de gelegenheid 
was om zelf ook iets te zeggen - dat is 
nu eenmaal bij algemene politieke be-
schouwingen voor de vakminister niet 
weggelegd - duidelijk als mijn stand-
punt naar voren gebracht dat ik mij 
niet door tijdgebrek zou laten beheer-
sen, om ondanks dat tijdgebrek, toch 
met voorstellen te komen. Als er een 
mogelijkheid is een partieel voorstel te 
doen, zullen wi j dat niet nalaten, maar 
wij kunnen onmogelijk, door de t i jd-
klem gedwongen, komen met onvol-
dragen vruchten waardoor wi j zelf 
voorstellen zouden doen waarvan de 
strekking niet volledig is te overzien. Ik 
vraag mij derhalve nog steeds af of wi j 
eraan kunnen voldoen - later is die 
datum tijdens een interpellatie in de 
Tweede Kamer eraan toegevoegd - op 
15 februari al dat hele tableau optafel 
te leggen. Ik geloof daar niet in. Het be-
tekent echter niet dat wij zullen wach-
ten tot Sint Juttemis. Daar komen dit 
soort punten die door de heer Kloos 
naar voren zijn gebracht bij aan de or-
de. Ik heb ook al het probleem van de 
netto-nettoproblematiek genoemd. 
Dat is een kwestie van een koppeling 
van sociale verzekeringsuitkeringen 
aan het netto-minimumloon waarvoor 
op zichzelf uit oogpunt van sociaal be-
leid heel veel is te zeggen, maar waar-
van de consequenties vaak niet zijn te 
overzien. Ik wi l hier een voorbeeld ter il-
lustratie noemen. Wij hebben enige 
problemen als gevolg van het feit dat 
de kinderbijslag voor het eerste kind in 
1972 is bevroren. Er is een wettelijke 
voorziening getroffen die aan het eind 
van dit jaar afloopt. Dat betekent 
dat, wanneer daar geen nadere voor-
ziening zou worden getroffen, de 
KWL-premie - zijnde een werkgevers-
premie - met 0,8% naar beneden zou 
kunnen, waaronder 0,1 % voor vermo-
gensintering. Ik mag mij dan beperken 
tot een meer structurele verlaging van 
0,7%, waarbij het voorstel is geweest 
van de zijde van de werkgevers dat 
volledig ten goede te laten komen aan 
het werknemersdeel van de WAO-pre-
mie. Van de zijde van de werknemers 
zelf is voorgesteld dat op te splitsen in 
twee delen. Een deel verlaging werk-
nemerspremie WAO en een ander deel 
overheveling fonds voorheffing voor 
de algemene pensioenvoorziening. 

Daar gaat het om tienden van procen-
ten, om bij voorbeeld 0,4, 0,5% verla-
ging WAO-premie werknemers. Als 
dat gebeurt betekent dat per definitie, 
dat het netto-minimumloon omhoog 
gaat. Dan ontstaat wat wi j op het de-
partement plegen te noemen, het car-
rouseleffect. Ik noem dat ook weleens 
het mallemoleneffect. Diverse sociale 
uitkeringen, die namelijk aan het net-
to-minimumloon gerelateerd zijn, bren-
gen kosten met zich mee. In dit geval 
bij een verlaging van de WAO-werkne-
merspremie met 0,5% in de orde van 
grootte van f 250 a f 260 min. Dit is om 
even aan te duiden hoe het zit met die 
netto-netto-problematiek. Daarvoor 
moet men natuurlijk ook oog hebben, 
hoeveel begrip ik overigens kan op-
brengen voor een benadering vanuit 
de sfeer van het sociaal min imum. Als 
je dat doet, zeg je dat dit nu eenmaal 
de ondergrens is. Als het wettelijk mi-
nimumloon (netto) die ondergrens is, 
dan kun je niets meer bedenken dat 
anders heet dan koppeling. Dit is een 
vrij groot dilemma waarvoor wij zijn 
geplaatst en waarvoor wi j hopelijk in 
de komende maanden een oplossing 
kunnen bereiken. 

Ik zeg dit ook ter illustratie - al is dat 
eigenlijk overbodig - van hetgeen de 
heer Kloos naar voren heeft gebracht, 
toen hij sprak over de onoverzichtelijk-
heid en de geweldige complexiteit van 
de materie, waarover wi j h ier in ruimer 
verban'd spreken. 

De heer Kloos heeft ook nog gespro-
ken over de mogelijkheid dat, als wi j 
kijken naar de AAW en die relateren 
aan de ontwikkeling bij de WAO, uit-
eindelijk het kosten beslag van deze 
voorziening wel eens aanzienlijk hoger 
zou zijn dan voorlopig is geschat. Wij 
hebben niet anders kunnen doen dan 
zo goed mogelijk schatten, ook wat het 
stuwmeer betreft, maar er is natuurlijk 
onmiskenbaar een zekere blijvende re-
latie, hoe groot die ook mag zijn, tus-
sen de werkloosheidssituatie aan de 
ene kant en de invalideringsfrequentie 
aan de andere kant. Wij kunnen die niet 
nader schatten, maar ik geloof niet dat 
er enige aanleiding is om fundamenteel 
van mening te verschillen ten aanzien 
van datgene, wat de heer Kloos op dit 
punt naar voren heeft gebracht. Onze 
zorg strekt zich ook wat dat betreft uit 
tot de betrokken artikelen. De heer 
Kloos heeft zelf al artikel 12 genoemd 
en er is een overeenkomstig artikel in 
de WAO, waarover wi j aan het spreken 
zijn. 

Komende tot een ander punt dat de 
heer Kloos heeft aangeroerd, namelijk 
de uitwerking die is aangekondigd in 
de interimnota inkomensbeleid, merk 

ik op dat de heer Kloos heeft gevraagd, 
of daarbij niet een duidelijk geïnte-
greerde samenhang zal worden er-
kend tussen deze sfeer van de sociale 
voorzieningen, de sociale premies en 
de overdrachtsinkomens in totaal aan 
de ene kant en het fiscale beleid aan de 
andere kant. Hij heeft ook nog de pre-
mie-aftrek in de belastingsfeer ge-
noemd. Ik wi l volstaan met mijnerzijds 
toe te zeggen, dat ik graag wil bevor-
deren - en daarover ook voorzover 
nog nodig in overleg wi l treden met 
mijn collega van Financiën - dat deze 
terecht door de heer Kloos geconsta-
teerde samenhang ook in de verdere 
studie duidelijk tot uitdrukkking wordt 
gebracht. 

Ik zal nu verder niet meer ingaan op 
verschillen tussen moties en amende-
menten en verschillen tussen de ene 
bewindsman van Sociale Zaken en de 
andere. Ik kan ook niet in de toekomst 
kijken, maar ik durf haast wel de stel-
ling aan dat ik zeer veel vertrouwen 
heb in mijn opvolger. Maar ja, er kan in 
de politiek veel veranderen, dus ik 
moet dat wel geclausuleerd doen. 
Vandaar dat ik zo blij was, dat de heer 
Heij hier namens drie fracties tegelijk 
kon optreden. 

Mijnheer de Voorzitter! Resten mij 
nog enkele korte reacties, in de eerste 
plaats aan het adres van de heer Har-
tog, die ook van de zijde van de Staats-
secretaris nog nader antwoord zal krij-
gen. Hij sprak zijn twijfel uit over de 
uitspraak, die ik ook aan de overzijde 
heb gedaan, dat er generlei budgettai-
re overweging ten grondslag lag aan 
ons uiteindelijke voorstel om de voor-
lopig voorgenomen datum van 1 juli te 
verschuiven naar 1 januari daaraan 
volgend. 

Ik kan de heer Hartog geen enkel ge-
loof schenken. Sprekend over geloof, 
heb ik weleens gezegd, dat het althans 
in een bijbelse definitie gaat om din-
gen die men niet ziet. Als men iets niet 
ziet in dit verband, in het meer profane 
vlak, dan geloof ik dat het erg moeilijk 
is om als helderziende op te treden. Ik 
kan slechts zeggen, mijnheer de Voor-
zitter, dat dat absoluut niet juist is. Wij 
hadden het volledige bedrag, dat ge 
moeid was met de invoering op 1 juli 
volgend jaar, gereserveerd. Ik meen in 
ieder geval als bewijs voor die stelling 
te kunnen aandragen, dat wij in onze 
brief verleden week aan de Tweede 
Kamer onder andere hulp hebben aan-
gekondigd aan specifieke zwakke be-
drijven, namelijk daar waar naar ver-
houding veel minimum-lonersvoorko-
men, minimum-jeugdloners of vol-
wassen minimum-loners, waarvan er 
in totaal nu ongeveer 400.000 zijn, met 
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inbegrip van de minimum-jeugdloon-
trekkers. Die 100 min., die naar globale 
schatting daarmee gemoeid is, is ge-
vonden in de restpost AAW. Dit bete-
kent dat er nog een restpost van 100 
min. over was, die wi j nu voor dat doel 
gaan aanwenden. Er waren derhalve 
gelden gereserveerd. Ik kan de heer 
Hartog wel verzekeren dat, als wi j het 
voorstel uitsluitend om budgettaire re-
denen hadden moeten doen, ik er niet 
in zou zijn getreden, omdat ik, zoals ik 
al eerder heb verklaard, aan het inlos-
sen van deze ereschuld een uiterst 
grote prioriteit heb wil len geven. 

De heer Heij heeft heel duidelijk ge-
memoreerd welke tegenvallers er ten 
aanzien van een verantwoorde voor-
bereiding en invoering bestaan. 

De Staatssecretaris zal de heer Meu-
leman een antwoord geven over de 
gewetensbezwaarden en de gemoeds-
bezwaarden. Ik respecteer natuurlijk 
de benadering die de heer Meuleman 
kiest. Ook ik ben van mening dat de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van 
de individuele staatsburger van groot 
belang is en dat waar die kan worden 
bevorderd dit niet mag worden nage-
laten,ook niet wanneer het gaat om 
kabinetsbeleid. Ik kan hem echter tot 
mijn grote spijt niet volgen als hij een 
relatie legt tussen aan de ene kant de-
ze voorziening die in een gemeen-
schap - ook een begrip met normatie-
ve inslag - naar onze smaak verant-
woord is en aan de andere kant wat hij 
de staatsbevoogding noemde. Ook in 
de bijbelse notie is de overheid ons ten 
goede gegeven. Ik kan niet begrijpen 
dat de heer Meuleman in dat verband 
datgene dat de overheid op dit vlak 
doet, betitelt als staatsbevoogding. Er 
is in de verste verte geen sprake van 
de gedachte, te komen tot bevoog-
ding. Wij willen komen tot bescher-
ming van die zwakken die deze be-
scherming nodig hebben omdat zij ten 
onder dreigen te gaan in de moderne 
gemeenschap waarin wij leven en 
waaraan nog zoveel verkeerd is. Zij 
zijn niet in staat voor zich zelf te zor-
gen. 

Uit het feit, dat het gaat om een bo-
demvoorziening blijkt overduidelijk, 
dat er een persoon lijke verantwoorde-
lijkheid is. Er is niet gezegd: U krijgt 
een gegarandeerd X% van uw over de 
laatste drie jaar genoten inkomen 
wanneer u kunt aantonen dat u in be-
paalde mate arbeidsongeschikt bent. 
Men zal naast deze bodemvoorziening 
een individuele voorziening kunnen 
treffen en misschien ook wel moeten 
treffen om een redelijke verdergaande 
mate van bestaanszekerheid te verkrij-
gen. 

Hoewel de heer Meuleman op voor-
hand heeft gezegd, tegen het wets-
ontwerp te zullen stemmen en ik niet 
de illusie heb, dat hij op wat ik zou wil-
len noemen de dwalingen zijns weegs 
zal terugkeren, hoop ik toch dat hij de-
ze korte nadere toelichting wil overwe-
gen. Wie weet wat er dan nog gebeurt 
ter zake van zijn definitieve standpunt-
bepaling. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l mijn 
betoog op dezelfde wijze afsluiten als 
ik het begonnen ben namelijk met een 
woord van erkentelijkheid. Ik ben er-
kentelijk voor de wijze, waarop hier is 
gedebatteerd. Ik hoop en veronderstel 
dat wi j over het bredere terrein van so-
ciale zaken in het begin van het nieuwe 
jaar weer met elkaar zullen kunnen 
praten. Ik zie er verlangend naar uit. 

D 
Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal pogen, mijn beant-
woording zo kort en sober mogelijk te 
houden. Ik zal niet op alle vragen in 
kunnen gaan en vraag daarvoor bij 
voorbaat verontschuldiging. Ook ik wi l 
graag mijn erkentelijkheid betuigen 
voor de wijze waarop deze Kamer het 
wetsontwerp en de indieners ervan te-
gemoet is getreden. 

Ik meen dat de heer Heij op een drie-
tal punten nog een antwoord verlangt. 
Hij heeft uitvoerig stilgestaan bij de 
moeilijkheden rond de datum van in-
voering. Aanvankelijk dachten wij aan 
1 januari 1977. In de Kamer dacht men 
aan 1 juli 1976. Het is uiteindelijk 1 ok-
tober 1976 geworden. De heer Heij 
heeft terecht geconstateerd dat de za-
ken hard zullen moeten worden aan-
gepakt om op 1 oktober 1976 een be-
gin met de uitvoering te kunnen ma-
ken. De heer Heij heeft zijn waardering 
uitgesproken voor alle erbij betrokke-
nen op het departement. Ook de uit-
voeringsorganen zetten hun beste 
krachten in om op ti jd klaarte zijn. 
Naast wat wij na de behandeling van 
dit wetsontwerp in de Tweede Kamer 
van de kant van het departement in de 
richting van de officiële adviesorganen 
hebben gedaan - de heer Heij heeft 
gereleveerd de brief aan de Sociale 
Verzekeringsraad van 9 oktober en van 
29 oktober, met de aanpassingswetten 
daarbi j -s taan wij ineen voortduren-
de relatie met de Sociale Verzekerings-
raad en met de uitvoeringsorganen 
om bij voortduring poolshoogte te ne-
men van de stand van zaken. Het laat-
ste gesprek - op 14 november - werd 
gevoerd met de delegatie van bedrijfs-
verenigingen en bestuuren directie 
van de gemeenschappelijke medische 
dienst. Aan de ene kant wilden wi j ons 
laten informeren over de stand van za-

ken en aan de andere kant wilden wi j 
onze bereidheid tonen om als we er-
gens iets zouden kunnen doen op het 
vlak van bewindsliedenoverleg, hier 
zorg voor te dragen. Ik geef de heer 
Heij de stellige verzekering, dat wij al 
het mogelijke in het werk stellen, ook 
op het departement, om die datum 
van 1 oktober 1976 te halen. 

Verder wil ik ingaan op de kwestie 
van de huisvrouwen. De heer Heij 
heeft het geplaatst tegen de achter-
grond van de invoeging van de bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouw in 
de wet. Wat uiterlijk 1 januari 1979 zou 
moeten worden gerealiseerd. Hij 
vroeg in het bijzonder aandacht voor 
de gehandicapte huisvrouw. Hij heeft 
terecht erbij opgemerkt, dat wellicht 
de AAW niet het volledige kader is, 
waarin deze problematiek tot een op-
lossing kan worden gebracht. Hij heeft 
aandacht gewijd aan de uitsluitend in 
de eigen huishouding werkzaam zijn-
de gehuwde vrouw. In de memorie 
van toelichting is dienaangaande op-
gemerkt, dat de arbeidsongeschikt-
heid van de in eigen huishouding wer-
kende vrouw hogere gezinsuitgaven 
tot gevolg kan hebben, Dat probleem 
doet zich evenzeer voor voor de we-
duwnaars - dan zitten we al op een an-
der vlak - en in de pensioenperiode, 
wanneer de oudere gehuwde vrouw 
door ouderdom en invaliditeit niet 
meer in staat is volledig haar huishou-
den te doen. Ik geef hiermee aan, dat 
het gaat om een probleem van een wi j -
dere strekking. Dat dient bezien te wor-
den in samenhang met problemen van 
gelijke aard. In dit verband wijs ik op 
de studie die gaande is in de interde-
partementale werkgroep onvolledige 
gezinnen. Dat is het kader, waarin deze 
problematiek zich bevindt. Dezewerk-
groep onderzoekt, welke beleidsmaat-
regelen wenselijk zijn om de financiële 
en de economische positie van onvol-
ledige gezinnen te verbeteren, naast 
die van gescheiden mannen en vrou-
wen, weduwen en weduwnaars, verla-
ten vrouwen en mannen, van onge-
huwde moeders, wordt hierbij ook in 
beschouwing genomen de positie van 
de langdurig zieke en invalide vrouw. 
Deze studie is nog niet afgerond. Het is 
dat kader, waarin de problematiek van 
de gehandicapte huisvrouw voor een 
meer definitieve oplossing zal moeten 
worden gezocht. 

Het is duidelijk, dat er voor de door 
mij aangeduide gevallen een maat-
schappelijk probleem bestaat, dat om 
een oplossing vraagt, maar dat wij 
toch moeten benaderen met de nodige 
realiteitszin. Aan de oplossing van al 
deze problemen zit namelijk het kos-
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tenvraagstuk verbonden. Juist in ver-
band met de kosten voor de sociale ze-
kerheid is de ruimte in de eerstkomen-
de jaren bijzonder beperkt. Ik zou deze 
realiteitszin wil len overbrengen. Een 
uitbreiding op het terrein van de soci-
ale zekerheid voor deze categorieën 
zal dan ook noodzakelijkerwijze met de 
uiterste behoedzaamheid dienen te 
geschieden. Het is afhankelijk van de 
vraag, of we op andere wijze het kos-
tenpakket van de sociale verzekerin-
gen kunnen beperken. Eigenlijk zou-
den we het veel meer moeten zoeken 
in de beperking van het sociale zeker-
heidspakket, waarover we nu beschik-
ken. Het verheugt mij dan ook, dat de 
heer Heij de zienswijze van de Rege-
ring deelt, dat in de nieuwe Arbeidson-
geschiktheidsverzekering geen recht 
op uitkering voor deze groep gehuwde 
vrouwen kon worden voorzien. Dat 
was eenvoudig niet mogelijk. Ik heb al 
aangegeven, waar het meest geschikte 
kader zou moeten liggen. Verschillen-
de sprekers hebben er de nadruk op 
gelegd, dat met de voorliggende voor-
zieningen een speciale leemte wordt 
opgevuld met betrekking tot de zelf-
standigen. De heer Boersma heeft nog 
aangevuld: Ook met betrekking tot de 
vroeg gehandicapten. Toch is de bete-
kenisvan dit wetsontwerp wijder, om-
dat in deze wetten een dubbele aan-
spraak wordt verleend; een uitkerings-
aanspraak, die zich tot dusverre richt 
tot de zelfstandigen en de vroeg ge-
handicapten en een voorzieningen-
aanspraak, die praktisch onbeperkt 
zal gaan gelden voor de gehele bevol-
king, dus ook voor de huisvrouwen 
van de loontrekkenden, voor alle huis-
vrouwen. 

In dit verband heeft met name de 
heer Heij gevraagd, hoe het staat met 
de voorbereiding van het voorzienin-
genpakket, dat nog nader geregeld zal 
moeten worden. Ook op dit onderdeel 
wordt hard en met de grootste zorg 
gewerkt, opdat een en ander t i jdig ge-
reed zal zijn, dusdanig t i jdig, dat de Ka 
mers hierover nog een oordeel kunnen 
geven. Er is met name afgesproken, 
dat dit ti jdig vóór de inwerkingtreding 
zal worden gepubliceerd. Het interde-
partementale overleg op dit punt is in 
volle gang. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor een 
belangrijk deel kan ik voorbij gaan aan 
de opmerkingen van de heer Louwes. 
De heer Boersma heeft daarop al ge-
antwoord. Bij de behandeling in de 
Tweede Kamer zijn met betrekking tot 
wat knelpunten toezeggingen gedaan. 
De heer Louwes heeft gedoeld op de 
kwestie van de verdiencapaciteit in het 
invaliditeitscriterium. 

Het is bekend, dat op twee punten 
nadere studies zijn toegezegd, zowel 
met betrekking tot de schattingspro-
blematiek als met betrekking tot de 
herziening van het invaliditeitscriteri-
um. Deze zaken kunnen niet plotseling 
in één behandeling worden gewijzigd. 

De heer Louwes heeft verder ge-
zegd, dat als deze verzekering in wer-
king is getreden - en straks nog een 
volksverzekering ziektekosten - zo 
langzamerhand 30% van het inkomen 
van de zelfstandige aan de sociale ze-
kerheid moet worden betaald. Dat kan 
juist zijn, maar de Minister heeft al op-
gemerkt dat door dit kabinet een reeks 
structurele maatregelen is getrof-
fen om met name de positie van de 
zelfstandigen - ik denk aan de land-
bouw, het midden- en kleinbedrijf, enz. 
- te verbeteren. Juist op het stuk van 
de sociale zekerheid zijn nog een aan-
tal voorstellen in voorbereiding. Ik wi l 
er enkele noemen, die relevant zijn 
met betrekking tot de sociale zeker-
heid. Ik wijs op het in voorbereiding 
zijnde wetsontwerp tot verhoging van 
de vrijstellings- en reductiegrenzen 
voor de premie volksverzekeringen en 
het gelijktrekken van de heffings-
grondslagen tussen loontrekkenden 
en zelfstandigen met betrekking tot de 
premie-inning sociale volksverzekerin-
gen. 

De heer Louwes heeft gezegd: Ei-
genlijk bevinden wi j ons ter zake van 
de sociale zekerheid in een broei kas-
sfeer. Het laat zich verklaren, dat deze 
problematiek moeilijk kan worden 
aangepakt. Er is niet alleen sprake van 
een lange historie, die maar niet weg 
kan worden geschoven door er met 
een frisse wind doorheen te gaan. Als 
men denkt aan verandering op dit 
stuk, dan moet al minstens aan een 
vijftal categorieën worden gedacht, 
ten aanzien waarvan de urgentie voor 
de hand ligt. 

De eerste categorie betreft het gehe-
le vraagstuk van de herwaardering en 
van de herijking van wat er op dit mo-
ment bestaat; de tweede categorie is 
die van de stelselwijziging, want wi j 
hebben een mera boire van regelin-
gen, waarvan de ratio, dat daarvoor 
verschillende voorzieningen bestaan, 
niet valt in te zien; de derde categorie 
is de groep van het misbruik en van 
het oneigenlijk gebruik; de vierde is 
die van de problematiek van de uitvoe-
ringsorganisatie; de vijfde kan worden 
aangeduid als de codificatie, van de 
vereenvoudiging van de wetgeving. 

Deze vijf terreinen hebben ieder op 
zich zelf al een hoge urgentie. Het is 
zeer moeizaam, ze bij de kop te pak-
ken. Op elk van deze terreinen zijn acti-
viteiten volop aan de gang. 

De heer Louwens (VVD): Ook met 
progressief élan? 

Staatssecretaris Mertens: Ook met 
progressief élan. 

Minister Boersma: Wat dat dan ook 
moge zijn! 

Staatssecretaris Mertens: Ik zal trach-
ten op de concrete vragen inzake wets-
artikelen van de heer Van Kleef kort in 
te gaan. Ik heb begrepen, dat de nuan-
cering van de opstelling van de fractie 
van de PPR zich beweegt tussen de 
kwalificaties 'van ganser harte', 'van 
harte' en 'zonder meer'. Het lijdt dus 
geen twijfel, dat de fractie van de heer 
Van Kleef achter dit wetsontwerp 
staat. 

In lid 4 van artikel 9 is ingevoegd de 
aanspraak voor de buitenshuis wer-
kende en meewerkende vrouwen, die 
op haar laatst per 1 januari 1979 zal 
worden ingevoerd. Deze invoering is 
niet om budgettaire redenen tot dat 
tijdstip verschoven. In deze Kamer is 
hierover al een discussie gevoerd. Dit 
lid is bij amendement van mevrouw 
Barendregt en de heer Rietkerk in het 
wetsontwerp gekomen. Deze tijdsli 
miet is gekozen, omdat hier de gehele 
problematiek van de gehuwde vrouw 
en de volksverzekering achter ligt. De 
heer Kloos heeft hierop ook gewezen. 
Het gaat immers in wezen om een vier-
tal categorieën vrouwen, waar-
mee men bij de volksverzekeringen 
heeft te maken. In de eerste plaats gaat 
het om de ongehuwde vrouw, die 
geen probleem is, omdat zij een eigen 
aanspraak heeft; in de tweede plaats is 
er de huisvrouw, waarover ik in mijn 
antwoord aan de heer Heij al het een 
en ander heb gezegd; in de derde 
plaats is er de categorie wer-
kende vrouw, die men moet splitsen in 
de werkende vrouw, die in loondienst 
is - zij is verzekerd voor de WAO en de 
AAW; dat is dus geen probleem - en 
de werkende vrouw, die meewerkt in 
de zaak van haar man, die zelfstandige 
is en de problematiek van de buitens-
huis werkende vrouw, die weliswaar 
werkzaam is maar niet in loondienst 
en bijgevolg niet voor de WAO is ver-
zekerd. Het gaat om de oplossing van 
deze problematiek. Met budgettaire 
problemen heeft dit dus niets te ma-
ken. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Van Kleef inzake artikel 11, merk 
ik op, dat de herziening van de uitke-
ringen op basis van het indexcijfer re-
gelingslonen mijns inziens geen totaal 
verouderd indexeringsmechanisme is; 
het is in mijn ogen op dit moment nog 
het meest juiste indexeringsmechanis-
me. Men kan de uitkeringen immers 
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aan tal van verschillende grootheden 
relateren. Men heeft ook al eens ge-
dacht aan relateren aan het indexcijfer 
van de prijzen. Wij hebben in de soci-
ale verzekering ook wel gekend een 
mixum van indexen, namelijk van prij-
zen en van lonen bijeen. Tot dusverre 
zijn alle sociale verzekeringsuitkerin-
gen aan het indexcijfer regelingslonen 
gerelateerd. 

De Minister heeft op dit gebied een 
aantal zaken genoemd, die in de studie 
rond de coördinatie en de kostenbe-
heersing aan de orde zijn; ook het 
vraagstuk van de indexering is daarbij 
aan de orde, is ook in studie. 

De heer Van Kleef heeft voorts ge-
vraagd, of artikel 12 niet in de weg 
staat dat de gedeeltelijk gehandicap-
ten passende arbeid zouden kunnen 
aanvaarden. Neen, het tegenoverge-
stelde is het geval. De ratio van artikel 
12 in de leden drie en vier is er juist op 
gericht om, als men bij een schatting 
komt tot 50 procent arbeidsongeschikt 
en 50 procent arbeidsgeschikt en men 
vanwege de handicap toch geen werk 
kan vinden, de uitkering te baseren op 
een arbeidsongeschiktheid van 100 
procent. Als er dan geen begeleiding 
en voortdurende zorg is, kan het bij 
wijze van spreken gebeuren dat men, 
hoewel men feitelijk maar voor 50 pro-
cent arbeidsgeschikt is, toch voor 100 
procent wordt aangemerkt. Men kent 
wel de artikelen, die in dit opzicht zijn 
geschreven over de ziekmakende 
WAO in deze technische systematiek. 
Juist de leden drie en vier van dit arti-
kel hebben de bedoeling om de bege-
leiding meer up to date te houden op-
dat er bij voortduring begeleiding kan 
zijn bij het zoeken naar geschikte ar-
beid voor de mensen, die nog over een 
resterende arbeidsgeschiktheid be-
schikken. 

In dat kader moet ook de mogelijk-
heid van plaatsing in de WSW gezien 
worden. De heer Hartog heeft daar-
over nog een enkel woord gezegd. Het 
gaat ons niet om een verplichte plaat-
si ng in een WSW-object. De WSW-
werkplaatsen hebben echter een be-
langrijke revaliderende betekenis. Wij 
zouden het toch zeer bezwaarlijk vin-
den om de daar bestaande mogelijk-
heden en know how om deze gehandi-
capte mensen te revalideren weg te 
nemen. Dat is de ratio van de mogelijk-
heid van plaatsing op vri jwil l ige basis 
in de sociale werkvoorzieningsobjec-
ten. Dat geldt dan niet voor 40 uur in 
de week. De arbeidstijd kan afhankelijk 
van het gebrek geregeld worden. 

Wat artikel 17 betreft, merk ik op dat 
het daarbij gaat om het verstrekken 

van een vergoeding voor reis- en ver-
blijfkosten bij tijdsverlies. Dat wordt 
inderdaad geregeld analoog aan de 
WAO. In de uitvoeringsbeschikking zal 
dat ook blijken. 

Artikel 19, sub c, regelt de mogelijk-
heid om tegen datgene wat nagelaten 
wordt en wat gedaan wordt met als 
gevolg dat de genezing wordt belem-
merd op te treden. Hierbij wordt weer 
aangesloten bij de systematiek van de 
WAO. 

De bedoeling van artikel 32, b, e en c 
is uitsluitend om wanneer de situatie 
zich wijzigt dan de AAW-uitkering in te 
trekken. Ik noem het geval van gezins-
hereniging, zoals dat ook het geval is 
bij de AWW, waarin wordt bepaald dat 
bij hertrouwen het weduwenpensioen 
vervalt. 

De geachte afgevaardigde heeft 
voorts gevraagd naar de ratio van arti-
kel 35 betreffende het loon-WSW. Hier 
heeft men te maken met een techni-
sche formule. Er wordt loon-WSW ge-
nomen en daarvan wordt 90 procent 
van de grondslag afgetrokken. De ratio 
is eigenlijk om een anticumulatiebepa-
ling in het leven te roepen daar waar 
samenloop is tussen AAW en WAO-
uitkeringen en hetWSW-loon. 

In verband met artikel 41 heeft de 
heer Van Kleef gevraagd, wat de ver-
hoogde kosten voor uitkeringen in het 
buitenland zijn. Deze hebben uitslui-
tend betrekking op de zogeheten be-
taalbaarstelling, omdat deze in het bui-
tenland aanmerkelijk duurder is. Deze 
verhoogde administratiekosten wor-
den van de uitkering afgetrokken. 

Ter zake van artikel 53 heeft hij ge-
vraagd, waarom de vakantie-uitkering 
niet zeven maar zes procent is, zoals 
dat in een aantal andere uitkeringen 
wel het geval is. Hier is zes procent ge-
kozen, omdat dit het percentage van 
alle volksverzekeringen is. Dat geldt 
dus ook voor de Algemene Ouder-
domswet en de Algemene Weduwen 
en Wezenwet. Ik wijs er bovendien op 
dat het netto-effect gelijk is aan de ze-
ven procent van de loondervingsver-
zekeringen. Als men in de sfeer van de 
AOW en de AAW komt, worden op de 
uitkeringen niet meer de sociale verze-
keringspremies in mindering ge-
bracht. Het netto-effect van de 6% is 
gelijk aan dat van de 7%. Vandaar dit 
percentageverschil. 

In verband met artikel 56 vroeg de 
heer Van Kleef naar de mogelijkheid 
om de vakantie-uitkeringen te regule-
ren. Hij vroeg, of dit op dezelfde 
wijze als in de WWV wordt gedaan. 
Daar wordt het vakantiegeld bij de 
week- of maandlonen uitgekeerd. Dat 
is hierbij niet de bedoeling. De regule-

ringsmogelijkheid heeft de bedoeling 
dat bij overlijden of emigratie anders 
dan op het jaarlijks tijdstip de vakantie-
uitkering tot expiratie kan komen. 

Ten aanzien van artikel 67 vroeg de 
heer Van Kleef, of het niet in de lijn van 
grotere openbaarheid in het bestuur-
lijk beleid ligt, dat eigenlijk iedereen 
aanwezig moet kunnen zijn bij ver-
gaderingen van het algemeen arbeids-
ongeschiktheidsfonds. Hierbij is niet 
de problematiek van de openbaarheid 
aan de orde. Het is een zaak van het 
fonds zelf. Men is niet gehouden om 
de vergaderingen een besloten karak-
ter te geven. De bepaling waarnaar de 
heer Van Kleef vraagt, verschaft uit-
sluitend de mogelijkheid om een ver-
tegenwoordiger van het departement 
als waarnemer bij het fonds te laten 
fungeren. 

Ik meen hiermede alle concrete vra-
gen over de wetsartikelen van de heer 
Van Kleef te hebben beantwoord. 

Minister Boersma heeft al op een 
aantal vragen van de heer Kloos ge-
antwoord. De heer Kloos heeft zich, 
mede gelet op de explosie op een ge-
geven moment in de WAO, afge-
vraagd of een vergelijkbare explosie 
niet zou kunnen plaatsvinden door de 
aanspraak van de zelfstandigen op de 
AAW. Hij noemt een omstandigheid, 
waarin de zelfstandigen wellicht een 
groter beslag zullen leggen op de aan 
spraken op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. Zekerheid daaronv 
trent is niet te verschaffen. Er zijn ook 
tegenovergestelde veronderstellin-
gen. Met name wordt als euvel aange-
duid dat volgens lid 2a van artikel 21 
bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt 
heid volledige uitkering plaatsvindt. 
Men is van mening dat dit in een tegen-
overgestelde richting voor de zelfstan-
digen zal werken, omdat de restcapaci-
teit gemakkelijker kan worden aange-
wend dan bij iemand in loondienst. 

Dit zijn echter veronderstellingen, 
zoals de heer Kloos ook al heeft opge-
merkt. De uitvoeringspraktijk zal ons 
de weg moeten wijzen. 

Met betrekking tot de ratio van arti-
kel 12 en de relatie met de WSW heb ik 
al een antwoord aan de heer Van Kleef 
gegeven. De heer Kloos is het ermee 
eens, dat dit analoog wordt toegepast 
in de aanpassingswetten van de WAO. 
Dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling. 

De heer Kloos heeft geciteerd uit de 
speech die ik heb gehouden op de ln-
ternationale arbeidsconferentie. Hij 
heeft dit bepaald niet gedaan met de 
bedoeling, een tegenstelling bloot te 
leggen tussen hetgeen ik daar heb be-
leden en hetgeen ik belijd als Staats-
secretaris omtrent de sociale zeker-
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heid. Op vergaderingen heeft men wel 
zekere tegenstellingen geconstateerd. 
Terecht wellicht, voor zover het mijn 
privéleven betreft als huisvader en in 
de relatie tussen de werkverdeling van 
de man en die van de vrouw. Dit in ge-
breke blijven zou ik echter niet wil len 
toepassen op het terrein van de soci-
ale zekerheid. 

Ten aanzien van de discriminatie 
van de vrouw waren de Minister en ik 
eigenlijk al in beginsel tot een wijzi-
ging van onze sociale verzekerings-
wetten bereid. Wij hebben dan ookte-
gelijkertijd bij de indiening van dit 
wetsontwerp een adviesaanvrage naar 
de SER gestuurd om in dit wets-
ontwerp, maar wellicht ook geldend 
voor andere volksverzekeringen, het 
kostwinnerschap tot een rechtschep-
pend beginsel te maken. Nu wordt al-
ti jd nog in de AOW en de AWW ervan 
uitgegaan dat de man de kostwinner is 
en dat de vrouw voor de huishouding 
en de opvoeding van de kinderen 
zorgt. Dat uitgangspatroon gold in de 
jaren dat deze volksverzekeringen wer-
den voorbereid. In de jaren 1954,1955 
kwamen de adviezen over wat nu de 
AOW en AWW is. Juist omdat er se-
dertdien rondom de rolverwisseling 
een maatschappelijke ontwikkeling 
heeft plaatsgevonden is dit de facto 
niet meer zo dat altijd onder alle om-
standigheden de man kostwinner is. 
Daarom wilden wij juist in de volksver-
zekeringen dit kostwinnersbegrip 
neutraliseren, ook wel uit het oog-
punt van het wegnemen van dis-
criminatie wie wel of niet als kostwin-
ner moet worden aangemerkt. Die 
stap hadden wij al gezet. Bovendien 
gold daarbij de toezegging dat wi j op 
het pu nt van de meewerkende vrou-
wen een nadere studie zouden gaan 
ondernemen. Als de mondelinge be-
handeling wordt nagegaan, zal men 
zien dat er op deze punten een toezeg-
ging is gedaan. Het was zeker niet de 
bedoeling van de heer Kloos een zeke-
re tegenstelling te ontdekken bij wat ik 
in Genève heb gezegd en wat ik in de 
praktijk als Staatssecretaris zeg. Ik hecht 
eraan staande te houden, ook in mijn 
beleid, wat ik in Genève heb gezegd. Ik 
ben het overigens helemaal eens met 
de heer Kloos wanneer hij stelt dat om 
deze problematiek in de sociale verze-
keringswetgeving tot een oplossing te 
brengen, dit heel veel studie, denk-
werk en ti jd zal vergen. 

De heer Hartog heb ik al op het punt 
van de WSW beantwoord. Met betrek-
king tot de dubbele premieheffing en 
een dubbele aanspraak voor de vrou-

wen in de volksverzekeri ng kan ik stel-
len dat er bij deze volksverzekering is 
aangesloten bij de premieheffingssy-
stematiek zoals die voor andere volks-
verzekeringen bekend is. Hij plaatste 
deze opmerking in het licht van de ver-
schaffing van een uitkeringsaanpak 
aan de meewerkende vrouwen omdat 
er ook een dubbele premieheffing ge-
schiedt. Wij zijn ons van deze proble-
matiek bewust. 

Tot slot kom ik bij de heer Meule-
man. De problemen zijn mij ook per-
soonlijk bijzonder bekend. Het is de 
heer Meuleman bekend dat ik rondom 
de problematiek van de gemoedsbe-
zwaarden in een voortdurende relatie 
sta met de heer Van Dis van zijn fractie 
aan de overzijde van het Binnenhof 
om daar mogelijke verzachtende op-
lossingen voor te vinden. 

D 
De heer Louwes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste instantie heb ik 
om enige hoop gevraagd om wat fleu-
riger tegen de uitwerking van di twets-
ontv^e^ptékunnen aankijken. Die 
hoop heeft de Minister mij toch wel 
een beetje gegeven. Zij geëngageerde 
betoog over de 1 % norm en zijn uit-
spraak dat het kabinet het in bijzonde-
re mater ernst is te komen tot ombui-
ging van enkele essentiële beleidsele-
menten, heeft die hoop versterkt. Het 
betoog was boeiend en overtuigend, 
maar lukt het deze Regering? Ik weet 
het niet. 8 a 10 mld. is een groot be-
drag. Ik kon het zo gauw niet nareke-
nen en dat behoeft vandaag ook niet. 
Ik kom er nog wel op terug. Waar komt 
dat bedrag echter zo gauw vandaan? 

De Minister vroeg mij nog - hij 
noemde het de 'repeterende breuk van 
de VVD' - suggesties te doen voor be-
zuinigingen. Ik meen dat ik dat niet 
meer behoef te doen. Hij heeft ze zelf 
al gegeven. Hij heeft een lijst van pun-
ten genoemd: 2k in de sector van de 
sociale voorzieningen en V3 in de sec-
tor van de overheid. Dat is één stuk be-
zuiniging en ik zal direct nog een paar 
andere noemen. Enige hoop heb ik 
dus wel, maar ook vrees voor de taai-
heid van de materie en de politiek en 
vrees dat het niet helemaal zal lukken. 

Eén ding is zeker: de Minister sprak 
drie kwartier over algemene onder-
werpen, nadat hij de heer Kloos en mij 
een beetje had verweten dat wij ons 
niet bij het wetsontwerp hadden ge-
houden. Ik wil niet zeggen dat het een 
verwijt was, maar hoe dan ook 

Minister Boersma: Ik was er juist erg 
blij mee. 

De heer Louwes (VVD): ik had die 
drie kwartier ongaarne gemist. Het is 
wel een illustratie van het feit, dat enig 
soelaas voor de zelfstandigen uit de al-
gemeenheid moet komen. Daarom 
was ik daar ook in beland. Over die al-
gemeenheid hebben wi j dan ook van-
middag veel gesproken, minder over 
de AAW. 

De Minister constateerde min of 
meer, dat ik mijn kwalificaties niet zou 
hebben geadstrueerd. Daarin had hij 
wel gelijk, maar ik geloof dat het na-
dien vooral door de heer Kloos is ge-
beu rd en ook door de Minister zelf. De 
heer Kloos heeft bij herhaling de on-
doorziohtigheid van de hele samen-
hang der dingen genoemd. Hij heeft 
daarbij ook veel suggesties van onder-
zoek en verbetering gedaan. Het was 
zeer boeiend om naar te luisteren, 
maar het was een illustratie van het 
feit dat wi j daar dan ook echt wel aan 
toe zijn. Ook dat betoog zou ik niet 
graag hebben gemist. 

De Minister zelf heeft ook een illus-
tratie gegeven van de moeilijkheid van 
de materie, toe hij sprak over de netto 
tot de zoveelste macht-problematiek in 
zijn uitwerking van het netto mini-
mumloon. Hij gebruikte zelfs twee uit-
drukkingen: carrousel-effecten malle-
molen-effect, beide toch wel een beet-
je illustratief voor de noodzaak, dat wij 
daarmee eens aan de gang gaan. Ik 
acht mij ontslagen van de plicht, dit 
verder te adstrueren. Wij denken daar-
over duidelijk gelijk. Het is een verschil 
in terminologie en daar komen wi j 
echt wel uit. 

Ik ben de bewindslieden nog een 
paar voorbeelden schuldig, hoe via de 
- wat de Minister noemde - repeteren-
de breuk de zuinigheid bij de Regering 
zelf tot positieve effecten kan komen. 
Ik wi l er een paar noemen. Ik noem de 
enorme respons van de landbouw op 
de, als ik het wel heb, 9 december 1974 
- precies een jaar geleden - afgekon-
digde subsidieregeling voor particulie-
re cultuur-technische werken. Die re-
geling behelsde subsidie voor werken 
op het land, de wegen, etc. Zij is zeer 
duidelijk geannonceerd als een door-
lopende meerjarenregeling. Ik meen, 
dat na zes, misschien vijf maanden de 
regeling opgeschort is en niet weer ge-
opend, omdat de gelden toen reeds op 
waren. Alle beschikbare subsidies wa-
ren toegezegd. Het was een onver-
wachte, ik mag haast zeggen heftige 
respons van al die kleine onderne-
mertjes met echt geen dikke inko-
mens, die deze kans aangrepen, tot 
grote verrassing van de Regering. De 
Minister kan het bij zijn collega's van 
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Louwes 
Landbouw navragen. Hij kan dan te-
vens vragen wanneer de regeling weer 
wordt opengesteld, zodat wi j onmid-
dellijk opnieuw kunnen beginnen. Nog 
vandaag kan ik geen elektricien krij-
gen, omdat men veel te veel werk 
heeft. 

Wat de grote ondernemers aangaat 
las ik recentelijk een betoog van Joan 
Robinson - toch algemeen bekend als 
niet ter rechterzijde van de economis-
ten staand - waarin deze volledig uit-
gaat van de verwachtingswaarde bij 
beslissingen over grote investeringen. 
Ik heb niet de minste twijfel dat als de 
Regering maar een glimpje hoop 
heeft, ook aan de nogal eens vermale-
dijde grote ondernemingen, hierop 
onmiddellijk positief zal worden gere-
ageerd. De Minister gaf zelf voldoende 
voorbeelden in de overheidssector, in 
de sociale sector. Wat het 'kleine' werk 
betreft denk ik aan de dure afsluiting 
van de Oosterschelde die 3 mld. meer 
dreigt te gaan kosten en aan de wer-
ken in de Dollard die vele miljoenen 
meer dreigen te gaan kosten dan tech-
nisch verantwoord is. 

Ik heb niet voor niets als mijn ver-
wachting uitgesproken, dat de anti -
groeiprofeten hun hoogste lied zou-
den hebben gezongen en daarmee 
hun succes zouden verliezen om aller-
lei overigens verstandige lieden (ook 
Ministers) tot bijzonder kromme en so-
ciaal-economisch gezien uiterst ge-
vaarlijke afwegingen te brengen. Wan-
neer wi j weer van dat lot worden ver-
lost - en ik hoop dat het gauw zover is 
- is er ook bij openbare werken nog 
wel van alles te bezuinigen. 

Kortom het is in de discussie hier 
meer dan duidelijk dat er voldoende 
mogelijkheden zijn tot vernieuwing en 
verfrissing. Ik hoop, dat zij de kans krij-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is hele-
maal niet de bedoeling van mijn fractie 
geweest haar stem aan dit wets-
ontwerp te onthouden. Persoonlijk 
heb ik meer hoop gekregen na de be-
togen van de bewindslieden dat de uit-
werking meer zal zijn dan een lege 
dop. 

Ook dank aan de Staatssecretaris 
voor de beantwoording van de door 
mij gestelde vragen die hij voor zijn re-
kening heeft genomen. Hij heeft niet 
nagelaten indruk op mij te maken door 
de gedegenheid en het enthousiasme 
welke hun hierbij bezielen. Ik kreeg de 
indruk dat de heren wat verder zijn ge-
vorderd met de onderzoekingen en de 
beleidsvoornemens die eruit zouden 
kunnen voortvloeien dan zij wellicht in 

het openbaar naar voren wil len bren-
gen. Zij hoeven hierop geen antwoord 
te geven. 

Ik heb met grote belangstelling ge 
luisterd naar de visie van de heer 
Kloos die zoals wi j weten het resultaat 
is van grote ervaring. 

D 
DeheerVan Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met de Mi-
nisteren de Staatssecretaris dankte 
brengen voor de beantwoording van 
mijn vragen. Dit geldt speciaal de 
Staatssecretaris die alle uitleg van arti-
kelen heeft gegeven waarom ik heb 
gevraagd. 

Ik w i l er nu niet uitgebreid over pra-
ten, maar op de kwestie van het index-
cijfer wi l ik bij het beleidsdebat nog 
graag uitvoerig terugkomen omdat ik 
meen datje naar aanleiding van dit 
wetsontwerp daarover geen diepgaan-
de beschouwingen moet houden. 

Minister Boersma: U bedoelt de rege-
lingslonenindex? Daar wordt aan ge-
werkt. 

De heer Van Kleef (PPR): Dat heeft de 
Staatssecretaris geloof ik niet gezegd. 

Minister Boersma: Jawel. 

Staatssecretaris Mertens: Dat heb ik 
ook gezegd. 

Minister Boersma: Voor het geval dat 
er een misverstand over is: er wordt 
aan gewerkt. Als ik het goed heb, is 
men al een eind gevorderd met het 
ontwerpen van een nieuwe basis om-
dat de huidige uit de jaren zestig date-
rende basis onhoudbaar is. 

DeheerVan Kleef (PPR): Daarover zijn 
wij het dus volledig eens. Fijn, dank u 
wel. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet zeg-
gen, dat de Staatssecretaris heel goed 
had begrepen of ik van harte voor het 
wetsontwerp zal stemmen of niet. Ik 
kan zeggen, dat het van ganser harte 
wordt. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wi l allereerst dank zeggen aan 
degenen, die hebben afgezien van 
deelneming aan de tweede ronde van 
het debat, en waardering uitspreken 
voor hen, die er wel aan hebben deel-
genomen. 

Aangezien het enige moeilijke punt 
dat nog tussen de heer Van Kleef en 
ons bestond, intussen wel door mijn 
interrupties van zoeven - d i e naar ik 
meen wel door de stenografen zijn op-
gevangen (ondanks het feit dat ik de 
microfoon niet gebruikte) en dus ook 

in de Handelingen zullen komen - uit 
de wereld is geholpen, meen ik mij te 
kunnen beperken tot het geven van en-
kele reacties naar aanleiding van het-
geen de heer Louwes zoeven heeft ge-
zeg d. 

Ik vind dit debat een schoolvoor-
beeld van goed gemeen overleg. Heel 
vaak maak je het de laatste jaren mee -
misschien meer aan de overzijde dan 
hier - dat je na afloop van een debat 
jezelf weleens afvraagt: waarom heb-
ben wi j eigenlijk met elkaar van ge-
dachten gewisseld? Het is duidelijk, 
dat over en weer argumenten zijn ge-
geven, die voor de een minder en voor 
de ander meer redelijk perspectief bie-
den. 

Ik kan slechts onderstrepen het door 
de heer Louwes duidelijk genoteerde 
feit, dat het ons in zeer bijzondere ma-
te ernst is met wat ik zoeven globaal 
heb aangeduid onder de noemer van 
de 1%-norm, daaronder begrepen de 
stormachtige ontwikkeling van de so-
ciale kosten en van de premiedruk in 
totaal. Ik ontken niet, dat het een uiter-
mate moeilijke opgave is, waarvan ik 
ook niet op voorhand zeg, dat het ons 
over de gehele linie zal gelukken ver-
antwoorde oplossingen te vinden. Ik 
acht ze wel absoluut noodzakelijk. Dat 
is een antwoord op de vraag van de 
heer Louwes, of het zal lukken. 

Het hangt natuurlijk ook af van de 
mentaliteit of zoals de heer Louwes 
het in eerste termijn uitdrukte van de 
vraag, of de tijd rijp is. Mijn indruk is, 
evenals die van de Staatssecretaris, 
dat in dat opzicht er duidelijk vooruit-
gang is geboekt in de laatste 2, 3 jaar, 
dat er een toenemende bereidheid 
gaat ontstaan, een minder conserva-
tief standpunt in te nemen, wanneer 
het gaat om de vraag, of men moet ko-
men tot herijking van bestaande voor-
zieningen, die sinds jaar en dag gelden 
en of bepaalde wijzigingen niet onver-
biddelijk moeten worden aangebracht 
op straffe niet van wat de Haagse Post 
omschrijft als het einde van het sociaal 
paradijs maar om te kunnen komen tot 
een redelijke spreiding van de druk 
over degenen, die tot de actieven wor-
den gerekend, ten behoeve van dege-
nen, die niet langer of tijdelijk niet aan 
het arbeidsproces kunnen deelnemen. 
Dat is de geweldig grote vraag en uit-
daging. Ik hoop, dat wij in staat zijn in 
de loop van het komende jaar daaraan 
ook uitdrukking te geven. 

Er dreigde nog een misverstand. 
Toen ik het had over de repeterende 
breuk ging het mij om de regelmatig 
van bepaalde zijden, niet alleen van de 
zijde van de VVD, naar voren gebrach-
te vraag: overheid, beperk uw uitga-

Eerste Kamer 
9 december 1975 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 321 



Boersma 
ven. Toen kwam de heer Louwes met 
het voorbeeld van de particuliere cul-
tuurtechnische werken. Die kosten na-
tuurlijk geld. Ik hoop binnenkort te 
kunnen komen - ook de Eerste Kamer 
zal er uiteraard van op de hoogte wor-
den gesteld - met een definitieve ver-
deling van het laatste element uit ons 
pakket maatregelen, dat wi j enige 
maanden geleden hebben aangekon-
digd, in totaal f 3 mld. bedragend, 
waaronder f 650 min. ten behoeve van 
de bouw. Ik weet natuurlijk nu nog 
niet, welke beslissing zal worden ge-
nomen. Het is mij wel bekend, dat er 
een overweldigende hoeveelheid aan-
vragen is voor deze sector van particu-
liere cultuurtechnische werken. Over 
dit onderdeel van de werkloosheidsbe-
strijding ben ik niet het meest enthou-
siast, maar dat het ook structureel 
voor de positie van de landbouw effect 
kan hebben, wil ik niet miskennen. Het 
bloed kruipt, waar het soms niet kan 
gaan. Ik blijf ten slotte voorlopig nog 
ook Ministervan Landbouw en Visserij 
ad interim. Ik hoop, dat wi j kans zullen 
zien, uit dat bedrag van f 650 min. ten 
behoeve van deze particulier cultuur-
technische werken enkele miljoenen af 
te zonderen om deze overweldigende 
belangstelling tegemoet te treden. Als 
dat kan bijdragen tot een voorspoedi-
ge terugreis van de heer Louwes naar 
het hoge noorden, dan ben ik daar al-
leen maar blij om. 

Mij rest nog een opmerking. De heer 
Louwes gebruikte dit onderdeel als 
voorbeeld hoe er hoop kan worden 
gegeven aan bij voorbeeld investeer-
ders aan het bedrijfsleven. Ik kom nu 
op een terrein, dat maar zeer zijdelings 
te maken heeft met het onderwerp, 
waarvoor wi j hier bijeen zijn. Een van 
de beweegredenen om de brief van 
verleden week te publiceren was te 
proberen met dezelfde ernst waarmee 
wij willen proberen het andere pro-
bleem te lijf te gaan, te komen tot het 
geven van perspectief, tot het in één 
jaar aanbrengen van een duidelijke 
ombuiging van die vervloekte nomina-
le ontwikkelingen op het terrein van 
prijzen, lonen, inkomens, waarbij 
10-11% loonsomstijging nodig is om op 
de nullijn terecht te komen. Dat is een 
dermate gevaarlijke ontwikkeling, dat 
die mede de grondslag heeft gevormd 
voor onze uiteindelijke keuze. Ik kan de 
Kamer verzekeren, dat ik niet met ple-
zier gebruik heb gemaakt van de Wet op 
de loonvorming. Ik neem aan, dat dit 
ook niet is gebeurd door welke voor-
ganger dan ook. 

De loonsomstijging van 8V2 a 9% -
ik noem deze term in de wetenschap, 

dat wi j hier ook andere inkomenscate-
gorieën onder het beslag van ons be-
leid laten vallen; het verschil met 5 
jaar geleden - is nu juist wat ik noem 
het bieden van een perspectief. Dat 
zou betekenen, dat wij in een jaar t i jd 
terugkeren van een loonsomstijging, 
die zich gedurende vele jaren achter 
elkaar heeft bewogen tussen de 12 en 
15 a 16%, naar een stijging die duide-
lijk onder de 10% ligt. Ik hoop, dat dit 
mede een bijdrage kan vormen tot het 
bieden van een perspectief, dat zo 
broodnodig is voor een gunstiger en 
evenwichtiger ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en daaraan gekop-
peld de bestrijding van de werkloos-
heid. 

Mijnheer de Voorzitter! Het feit, dat 
dit wetsontwerp nu zeer binnenkort in 
het Staatsblad kan worden gepubli-
ceerd, kan er naar ik hoop toe bijdra-
gen dat ook van de zijde van de zelf-
standigen meer vertrouwen zal wor-
den gegeven aan het kabinetsbeleid in 
totaliteit. Als er iets met de aanneming 
van dit wetsontwerp wordt geïllu-
streerd en gedemonstreerd, dan is het 
wel, dat ook deze belangrijke groep 
van Nederlanders - sociaal-economisch 
belangrijk, ook voor wat de werkgele-
genheid betreft - ons bijzonder na aan 
het hart ligt. Ondanks het feit, dat wi j 
bij de indiening van dit wetsontwerp 
wisten, dat ons nog zeer grote proble-
men te wachten stonden, hebben wi j 
toch niet besloten tot het niet-indienen 
van dit wetsontwerp. Zeer doelbewust 
ten behoeve van èn de vroeg gehandi-
capten èn - zeer in het bijzonder - de 
zelfstandigen hebben wij dit wets-
ontwerp aan de Staten-Generaal aan-
geboden. Het feit, dat thans vrijwel 
vaststaat, dat dit zal worden aanvaard, 
kan mij alleen maar blij stemmen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De heer Meuleman 
wordt aantekening verleend, dat hij 
geacht wenst te worden tegen dit 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

Sluiting: 17.37 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorsteilen. 

•1°. De volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van wet: 

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1974 
(13 326); 

Naturalisatie van Ballega Martinez, 
Enrique en 26 anderen (13 692); 

Naturalisatie van Amukwaman, Vic-
'tor en 25 anderen (13 695); 

Naturalisatie van Adamov, Zivica en 
22 anderen (13 696). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van het College 
van Senioren; 

Vaststelling van hoofdstuk XIII (De-
partement van Economische Zaken) 
van de rijksbegroting voor het dienst-
jaar 1976(13 600); 

Vaststelling van de begroting van 
het Bezitsvormingsfonds voor het 
dienstjaar 1976 (13 600 J); 

Aangaan van geldleningen ten laste 
van de Staat der Nederlanden in 1976 
(Leningwet1976)(13 646); 

Wijziging van de voorziening voor 
de kalenderjaren 1974 en 1975 met be-
trekking tot de heffing van loon- en in-
komstenbelasting van degenen die uit-
sluitend of vrijwel uitsluitend uitkerin-
gen ingevolge de Algemene Ouder-
domswet of de Algemene Weduwen-
en Wezenwet genieten (13 673). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van de desbe-
treffende commissies; 

2°. de volgende regeringsmissives: 
één, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, ten geleide van een commu-
niqué inzake het bezoek van de Minis-
tervan Buitenlandse Zaken van de 
Tsjechoslowaakse Socialistische Re-
publiek, de heer Chnoupek, aan Neder-
land van 17 tot 20 november 1975; 

één, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van het Meer-
jarenplan Personenvervoer 1976; 

één, van de Minister van Sociale Za-
ken, ten geleide van een afschrift van 
de nota inzake de beleidsvoornemens 
van de Regering voor 1976 op sociaal-
economisch terrein; 

één, van alsvoren, ten geleide van 
het jaarverslag 1974 van het directo-
raat-generaal voor de arbeidsvoorzie-
ning; 

één van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, ten geleide van de jaar-
stukken 1974 van de luchthavens 
Schiphol, Zuid-Limburg, Eelde en het 
luchtvaartterrein Texel; 

één, van de Ministervan Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
ten geleide van het jaarverslag 1974 
centrale commissie voor de bejaar-
denoorden; 

één, van alsvoren, ten geleide van 
het jaarverslag persraad 1974. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter grif-
fie ter inzage voor de leden. 
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3°. de volgende missives: 
één, van de secretaris-generaal van 

het Europees Parlement, ten geleide 
van de tekst van de resolutie over de 
toekenning van de Nobelprijs voor de 
Vrede aan Andrej Sacharow; 

één, van alsvoren, ten geleide van 
de tekst van de resolutie over de reso-
lutie van de algemene vergadering 
van de Verenigde Naties betreffende 
het zionisme; 

één, van alsvoren, ten geleide van 
de resolutie over de aanbevelingen 
van de gemengde parlementaire com-
missieEEG-Griekenland, aangeno-
men te Athene op 27 juli 1975; 

één, van de secretaris van het ha-
venschap Vlissingen, ten geleide van 
het verslag van de vergadering van de 
raad van bestuur op 15 oktober 1975. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter grif-
fie ter inzage voor de leden; 

4°. een Koninklijk besluit d.d. 21 no-
vember 1975 nr. 22, houdende wijzi-
ging van de taakomschrijving en aan-
duiding van de Minister belast met de 
coördinatie van aangelegenheden Su-
riname en de Nederlandse Antillen be-
treffende en met de zorg voor de aan 
Suriname en de Nederlandse Antillen 
te verlenen hulpen bijstand. 

De Voorzitter stelt voor, dit besluit 
voor kennisgeving aan te nemen; 

5°. de volgende geschriften: 
Een viertal, van de Colleges van Bur-

gemeester en Wethouders der ge-
meenten Ubach overWorms, Stein, Bo-
choltz en Eijsden zijnde adhesiebetui 
gingen aan de door de raad der ge-
meente Beek (L.) aangenomen motie 
betreffende de opneming van een anti-
kraakartikel in het Wetboek van Straf-
recht. 

Deze beschriften zijn nedergelegd 
ter griffie, ter inzage voor de leden en 
worden van belang geacht voor de le-
den en plv. leden van de vaste Com-
missie voor Justitie. 

Een tweetal, van respectievelijk het 
dagelijks bestuur van het stadsgewest 
Nijmegen, en van het College van Bur-
gemeester en Wethouders der ge-
meente Esch, betreffende het con-
cept-ontwerp van wet reorganisatie 
binnenlands bestuur. 

Deze geschriften zijn nedergelegd 
ter griffie, ter inzage voor de leden en 
worden van belang geacht voor de le-
den en plv. leden van de vaste Com-
missie voor Binnenlandse Zaken. 

Eén, van 'studenten, docenten, di-
recties en niet-onderwijzend personeel 
verbonden aan instellingen van hoger 

beroepsonderwijs in de regio Den 
Haag op 27 november 1975 in het 
Haagse Amicitia bijeen', houdende 
een protest tegen de bezuinigings-
maatregelen die de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen het hoger 
beroepsonderwijs heeft aangezegd. 

Dit geschrift is nedergelegd ter grif-
fie, ter inzage voor de leden en wordt 
van belang geacht voor de leden en 
plv. leden van de vaste Commissie 
voor Onderwijs en Wetenschappen. 

Eén, van de heer J. van Dam, te Beu-
gen, betreffende wijziging van de Wa-
terleidingwet. 

Dit geschrift is nedergelegd ter grif-
fie, ter inzage voor de leden en wordt 
van belang geacht voor de leden en 
plv. leden van de vaste Commissie 
voor Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. 

6°. de volgende lijst van besluiten: 
De Voorzitter heeft na overleg met 

het College van Senioren besloten 
om: 
A. het voorbereidend onderzoek door 
dit college, alsmede de openbare be-
handeling van de volgende naturalisa-
tie-ontwerpen te doen plaatsvinden op 
9 december 1975: 

Naturalisatie van Ballega Martinez, 
Enrique en 26 anderen (13 692); 

Naturalisatie van Amukwaman, Vic-
toren 25 anderen (13 695); 

Naturalisatie van Adamov, Zivica en 
22 anderen (13 696); 

B. de openbare behandeling van het 
volgende wetsontwerp te doen plaats-
vinden op 16 december 1975: 

Wijziging van de Wet huurprijsont-
wikkeling woonruimte (13 652); 

C. het voorbereidend onderzoek door 
dit college, alsmede de openbare be-
handeling van het volgende wets-
ontwerptedoen plaatsvinden op 16 
december 1975: 

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1974 
(13 326). 
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Noot 1 (zie blz. 295) 

Een andersluidende opvatting leidt tot 
een zeer aanmerkelijke lastenverschui-
ving naar de toekomst. Dit kan worden 
aangetoond aan de hand van het voor-
beeld op blz. 9 van de memorie van 
antwoord. Verondersteld zij, dat de 
looninf latie voor jaar 39 op jaar 40 7% 
heeft belopen. Dit houdt dan in, dat 
aan het eind van jaar 39 de pensioe-
aanspraak na 40 jaar niet f 10 000,-
maar nog slechts f 9346,- beliep, 
waarvan op dat moment f 9112,-was 
verdiend. De tabel voor de jaren 39 en 
40 luidt dan: 

Te passiveren 

Einde 
jaar 

Pensioen-
aanspraak 

Methode 
II 

Methode 
III 

rekenrente 
4% 
rentevoet 
0% 

rekenrente 
0% 
rentevoet 
0% 

39 
40 
Toeneming 
passiefpost 
7% rente-opbren 
over opgebouwd 
mogen eind jaar 

git 
ver 
39 

40 

9 112 
10 000 

85 160 
100 000 

87 617 
100 000 

91 121 
100 000 

118 458 
130 000 

39 
40 
Toeneming 
passiefpost 
7% rente-opbren 
over opgebouwd 
mogen eind jaar 

git 
ver 
39 

40 

9 112 
10 000 

14 840 

5 961 

12 383 

6 133 

8 879 

6 379 

11 542 

8 292 

Pensioenlast jaar 

git 
ver 
39 

40 

9 112 
10 000 

8 879 6 250 2 500 3 250 
In % van de pensioe 
slag (14 300) 

ngrond-
62 ,1% 43,7% 17,5% 22,7% 

Hier volgt al direct uit, dat ingeval van 
waardevaste pensioenrechten alleen 
de beide laatste methoden (rekenrente 
resp. 4 % en 0 % en rentevoet in beide 
gevallen 0%) tot aanvaardbare pen-
sioenlasten leiden, terwij l de methode 
van de bewindsman tot een onevenre-
dige pensioenlast in de latere dienstja-
ren leidt, nog daargelaten, dat daar-
mede de verplichting ten tijde van de 
pensioeningang liefst f 30 000,-te 
laag wordt gewaardeerd. Ingeval voor 
de bepaling van de omvang van het 
doelvermogen van een rekenrente van 
4 % zou worden uitgegaan, dan zou de 
lineaire methode voor de opbouw van 
dit doelvermogen zeker niet mogen 
worden afgewezen. 
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