
41ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 138 leden, te we-
ten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, 
Albers, Van Amelsvoort, Andriessen, 
Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beek-
mans, De Beer, De Bekker, Berger, 
Berkhouwer, Beuker, De Boer, De 
Boois, De Brauw, Du Chatinier, Cop-
pes, G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cor-
nelissen, Van Dam, Dankert, Dees, Van 
Dis, Van der Doef, Dolman, Dragstra, 
Drees, Drenth, Van Dijk, Van Eisen, 
Epema-Brugman, Evenhuis, Fiévez, 
Franssen, De Gaaij Fortman, Garde-
niers-Berendsen, Geurtsen, Giebels, 
Ginjaar-Maas, Van Gorkum, Van der 
Gun, Haas-Berger, Hartmeijer, Van 
Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagema-
kers, Van der Hek, Hermes, Hermsen, 
Hoekstra, Honig van den Bossche, Van 
Houwelingen, Hutschemaekers, lm-
kamp, Jansen, Janssen, Jongeling, 
Jurgens, Kappeyne van de Coppello, 
Keja, K.A. Keuning, S. Keuning, Klei-
sterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, Kom-
brink. Koning, De Koning (A.R.P.), De 
Koning (B.P.), Konings, Kosto, Kraaije-
veld-Wouters, Krosse, Kruisinga, De 
Kwaadsteniet, Laban, Langedijk-de 
Jong, De Leeuw, Van Leeuwen, Van 
der Lek, Van Leijenhorst, Lückers-
Bergmans, Masman, Van der Mei, 
Meis, Van Mierlo, Nooteboom, Noten-
boom, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Peij-
nenburg, Poppe, Portheine, Rienks, 
Rietkerk, Roels, Van Rossum, De Rui-
ter, Salomons, Van der Sanden, Van 
Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, Van 
het Schip, J.N. Scholten, W. Scholten, 
Schouten, Smit-Kroes, Van der Spek, 
Spinks, Terlouw, Van Thijn, Tilanus, 
Tolman, Tuijnman, Veder-Smit, Van 
Veenendaal-van Meggelen, Vellenga, 
Verbrugh, Vermaat, Vondeling, 
Voogd, Voortman, De Vries, Waalkens, 
Weijters, Wiegel, Wierenga, Wisselink, 
Wolff, Ter Woorst, Worrell en Van Zeil, 

en de heren Den Uyl, Minister-Presi-
dent, Ministervan Algemene Zaken, 
De Gaay Fortman, Minister van Bin-
nenlandse Zaken, Van Kemenade, Mi-
nister van Onderwijs en Wetenschap-
pen, Gruijters, Ministervan Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, 

Boersma, Ministervan Sociale Zaken, 
Schaefer, Staatssecretaris van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
Van Dam, Staatssecretaris van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
en Mertens, Staatssecretaris van Soci-
ale Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 
Voogd, wegens het bijwonen van een 
begrafenis, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering; 
De Bekker en G. M. P. Cornelissen, al-
leen het eerste deel van de vergade-
ring. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 
De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mee, dat is ingekomen een 
brief van de Minister van Financiën dd. 
18 december 1974 van de volgende in-
houd: 
'Mede namens de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen deel ik u mede 
dat wij tot onze spijt niet in de gelegen-
heid zijn om de door mevrouw Smit-
Kroes gestelde vragen morgen mon-
deling te beantwoorden. 
Overeenkomstig artikel 107 van het 
Reglement van Orde zullen wij deze 
vragen schriftelijk beantwoorden bin-
nen de daartoe gestelde termijn.'. 
De Minister heeft mij gisteren in de na-
middag laten weten dat hij vandaag in 
het buitenland zou zijn. 
Ik stel voor, deze brief voor kennisge-
ving aan te nemen en deze mondelin-
ge beantwoordi ng van de agenda af te 
voeren. 
Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is nogal verve-
lend om een fotokopie te krijgen van 
een afzegging van een van de be-
windslieden aan wie de vragen zijn 
gesteld. Het betreft een zeer urgente 
zaak en wij worden al drie kwart jaar 
aan het lijntje gehouden over de op-
lossing ervan. 
De Voorzitter: Ik meen dat u een beet-
je buiten de orde bent, ik dacht dat u 
iets over de brief wilde zeggen. 

Donderdag 19 december 1974 
Aanvang 11.00 uur 

Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): lnder-
daad, mijnheer de Voorzitter, het zit 
mij nogal hoog dat wij nu niet in de ge-
legenheid hebben om in de Kamer iets 
te vragen over de stand van zaken, 
juist omdat het zo dringend is. Vóór 1 
januari moet er óf naar de ene kant óf 
naar de andere kant een beslissing zijn 
genomen. Daarom hebben wij monde-
linge vragen gesteld. Wij hebben dat 
ook gedaan omdat aan de vaste Com-
missie voor Onderwijs te kennen was 
gegeven dat er geen oplossing voor 1 
januari was te vinden. Wij stellen niet 
zo maar mondelinge vragen, mijnheer 
de Voorzitter, dat zult u ongetwijfeld 
ook niet willen suggereren. Daarom 
hadden wij in ieder geval verwacht dat 
ten minste één bewindsman verslag 
van de besprekingen zou komen uit-
brengen. 

De Voorzitter: Ik hoop, dat de Kamer 
ervan overtuigd is dat ik de leden zo-
veel mogelijk aanmoedig, van het vra-
genuurtje gebruikte maken en dat ik, 
wanneer de Ministers meedelen dat zij 
niet in de Kamer kunnen zijn, hen daar-
over ernstig ondervraag om achter 
de reden daarvan te komen. In dit ge-
val ben ik van mening dat de Minister 
van Financiën volkomen geëxcuseerd 
is. 

Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Houdt 
dat dan in dat de andere Minister 
ook geëxcuseerd is? Ik kar mij name-
li}k voorstellen dat op dit punt al een 
besluit is genomen. 
De Voorzitter: De Regering heeft ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid die 
het Reglement van Orde biedt. In de 
gegeven situatie moet de Kamer zich 
daarbij neerleggen, zij het dan -zoals 
in het geval van mevrouw Smit - mor-
rend-
Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Zelfs 
dat niet, mijnheer de Voorzitter, ik heb 
een nieuw verzoek, namelijk of u de 
Minister van Onderwijs zou willen vra-
gen, vandaag nog verslag te komen 
uitbrengen. 

De Voorzitter: Het verzoek is op een 
heel vriendelijke manier gedaan en de 
Minister heeft het gehoord. Naar mijn 
mening is het echter ongebruikelijk 
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Voorzitter 
om, wanneer de Regering meedeelt 
dat zij niet in de gelegenheid is.van-
daag in de Kamer te verschijnen om 
die vragen te beantwoorden, dat ver-
zoek toch nog aan de Regeringoverte 
brengen. De Regering kan gebruik ma-
ken van de mogelijkheid om die vra-
gen schriftelijk te beantwoorden. 

Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Mijn-
heer de Voorzitter! Lijd ik aan halluci-
naties nu ik de Minister van Onderwijs 
achter het gordijn zie staan? 
Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook deel ik aan de Ka-
mer mee, dat is ingekomen een brief 
van de Minister van Onderwijs en We-
tenschappen met betrekking tot het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
VIII (Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1972 (13 042, nr. 9). 

Deze brief zal worden gedrukt en rond-
gedeeld. 
De Voorzitter: Nog deel ik aan de Ka 
mer mee, dat zijn ingekomen de vol-
gende brieven: 
een, van de Ministervan Buitenlandse 
Zaken, ten geleide van de tekst van het 
slot-communiqué van de Ministeriële 
Zitting van de Noord-Atlantische Raad; 
een, van de Minister van Landbouw en 
Visserij, ten geleide van het verslag 
over de toepassing van de bepalingen 
van hoofdstuk III van de Landbouw-
wet, alsmede het verslag van de direc-
tie van het Voedselvoorzieningsin-en 
verkoopbureau over het derde kwar-
taal 1974. 
Deze brieven, die niet zullen worden 
gedrukt, worden voor kennisgeving 
aangenomen; kopie van de stukken is 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als aan 
het einde van de vergadering daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 
Ik stel aan de Kamer voor, het eindtijd-
stip van de vergadering van heden van 
de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 
Aan de orde is de beantwoording van 
de door het lid De Gaaij Fortman, over-
eenkomstig artikel 107 van het Regie-
ment van Orde gestelde vragen aan de 

Minister-president over de houding 
van de christen-democratische fracties 
ten aanzien van de 'Schets van het Be-
leid'.3 

(Opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie) 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): 
Mijnheer de Voorzitter! Ter toelichting 
van de door mij gestelde vragen, wil ik 
nog opmerken . . . . 
De Voorzitter: Het blijkt mij dat de ge-
achte afgevaardigde zijn vragen al van 
een schriftelijke toelichting heeft voor-
zien. Ik vraag mij af of het Reglement 
van Orde voorziet in de mogelijkheid 
van het geven van twee toelichtingen. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Die 
toelichting komt in de plaats van wat 
wij vroeger altijd noemden: is het de 
Minister bekend dat. . . . 
De Voorzitter: Dat lijkt mij een zeer on-
eigenlijke toelichting. Destijds is de re-
gel vastgesteld dat, indien zich tussen-
tijds een nieuwe situatie mocht voor-
doen, men de mogelijkheid heeft om 
alsnog zijn vraag en zijn toelichting toe 
te lichten. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Na 
het citaat dat in de toelichting bij deze 
mondelinge vragen staat, merkt de ge-
achte afgevaardigde in kwestie op dat 
hij de zaak als een interne kwestie be-
schouwt. Omdat dit echter de pro-
gramgrondslag van het kabinet raakt, 
is mijn fractie van mening dat toch op-
heldering geboden is. Wij menen dat 
door de wijze waarop tijdens de kabi-
netsformatie van christen-democrati-
sche zijde de 'Schets van beleid' als pro-
gram is ingebracht, het kabinet niet 
anders kan doen dan de christen-de-
mocratische fracties houden aan dit 
program. 
Omdat meteen na het reces de discus-
sie plaats zal vinden over de nota-
grondwetsherziening, zijn wij van me-
ning dat, voordat dit debat plaats kan 
vinden, over deze opmerking ophelde-
ring geboden is, zodat ook tijdens de 
discussie in januari de verhouding van 
de christen "democratische fracties tot 
de programgrondslag van het kabinet 
buiten twijfel is. 
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! De eerste vraag van de heer De 
Gaaij Fortman richt zich op de aard 
van de binding van christen-democra-
tische fracties aan programstukken die 
van de zijde van de partijen waartoe zij 
behoren, naar voren zijn gebracht. Ik 
vind dat de Regering daarover nauwe-
lijks uitspraken kan doen. De mate 
waarin volksvertegenwoordigers zich 
gebonden achten aan programma's 
die hun partijen in de verkiezingen 

naar voren hebben gebracht, is naar 
mijn mening een zaak die in de eerste 
plaats die partijen en de kiezers van 
die afgevaardigden aangaat. Ik ben 
nog niet zo lang geleden ook gekozen 
als lid van de Kamer. Ik kan alleen voor 
mijzelf spreken, maar ik onderga die 
binding als een heel sterke en zware. Ik 
voel mij nogal ongelukkig als - dat be-
hoeft nooit helemaal te worden uitge-
sloten - ik een keer spanning consta-
teer tussen het program waarop ik ge-
kozen ben en een standpunt dat ik mis-
schien eens een keer afwijkend zou 
kunnen of moeten innemen. Dan zit 
men al in de sfeer die dicht raakt aan 
de gewetensnood. Ik kan dit alleen 
voor mijzelf zeggen. Ik weet niet hoe 
dit bij andere afgevaardigden ligt. Mis-
schien hebben die er wel heel andere 
opvattingen over. Dat is echter een 
zaak van politieke moraal. De Regering 
als zodanig heeft daarover geen uit-
spraken te doen. 
Wat het concrete geval betreft, is er in-
derdaad een wat curieuze situatie dat 
er van de kant van de christen-demo-
cratische partijen een drietal stukken 
naar voren zijn gebracht, namelijk een 
gemeenschappelijk manifest, een 
schets van beleid en een program op 
hoofdzaken, dat beoogde een actuali-
sering te geven van de programstuk-
ken. Die zijn niet nader aangeduid. 
Wellicht zijn daarbij ook nog andere 
programstukken in het geding ge-
weest. Het is wel duidelijk waaraan 
het kabinet, waaraan de bewinds(ie-
den gebonden zijn. Zij zijn gebonden 
aan de programgrondslag van het ka-
binet, geformuleerd in de conclusies 
van het preconstituerend beraad. Voor 
de fracties geldt, dat de f ractievoorzit-
ters, gelet op de programgrondslag, 
waarin nadrukkelijk wordt verwezen 
naar 'Schets van beleid' aan de forma-
teurs bericht hebben, dat zij de toetre-
ding van geestverwante bewindslie-
den tot het voorgenomen kabinet niet 
ontraden. Anders gezegd: de politieke 
binding is duidelijk. Kennis nemende 
van de grondslag van het kabinet, 
waaronder'Schets van beleid', heb-
ben de fractievoorzitters van de vijf 
partijen die geestverwanten in het ka-
binet hebben, gezegd: 'Wij ontraden u 
niet, tot dat kabinet toe te treden'. Dat 
is natuurlijk een daad van politieke be-
tekenis. 
Praktisch lijkt het mij op het volgende 
neer te komen. Hoewel er geen afspra-
ken zijn tussen de fracties van de 
A.R.P. en de K.V.P. enerzijds en het ka-
binet anderzijds, zoals in het debat 
over de regeringsverklaring ook is 
vastgesteld, vloeit uit het feit, dat de 
fractievoorzitters van die partijen de 
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Minister Den Uyl 
geestverwante bewindslieden niet 
hebben ontraden, tot het kabinet toe te 
treden, een morele en politieke gebon-
denheid voort, ook van de fracties, ten 
opzichte van de programgrondslag. 
Immers, op het tot stand komen van 
de programgrondslag is met zoveel 
ijver en zoveel uithoudingsvermogen 
aangedrongen. Daarom begrijp ik de 
opmerking van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken wel enigszins, dat hij 
verwonderd was, dat in de discussie in 
de openbare commissievergadering 
over de grondwetsherziening zo sim-
pel werd gesteld dat er geen onder-
schrijving was geweest door een 
christen-democratische afgevaardig-
de van 'Schets van beleid'. Ik meen dat 
al dan niet onderschrijven in dit geval 
niet zo ter zake is. Van belang is dat 
'Schets van beleid' onderdeel uitmaakt 
van de programgrondslag van het ka-
binet. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb goed 
begrepen dat naar het oordeel van de 
Minister-President het ontstaan van de 
'Schets van beleid' minder relevant is 
dan het feit van de inbreng van dit stuk 
in de programgrondslag van het kabi-
net door de fractievoorzitters van de 
K.V.P.endeA.R.P. 
In de tweede plaats is het mij nu duide-
lijk dat het kabinet bij voorkomende 
gelegenheden zal doorgaan op de weg 
van de Minister van Binnenlandse Za-
ken en in elk geval een beroep op de 
christen-democratische fractie zal 
blijven doen om het program, dat ge-
stalte heeft gekregen in de 'Schets van 
beleid', te verwezenlijken. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! De eerste opmerking van de heer 
De Gaaij Fortman is juist, met dien ver-
stande dat het, waar hij spreekt over 
de inbreng van de 'Schets van beleid' 
door de fractievoorzitters van de K.V.P. 
en de A.R.P., o m de geschiedenis hele-
maal recht te doen juister zou zijn, te 
zeggen dat de 'Schets van beleid' is in-
gebracht door de informateurs, de he-
ren Van Agt en Albeda. Vervolgens is 
dit stuk omhelsd door de bewindslie-
den die mede op basis van de 'Schets 
van beleid' tot het kabinet zijn toege-
treden zonder dat hun dat door de 
fractievoorzitters is ontraden. 
De heer De Gaaij Fortman vraagt zich 
in de tweede plaats af, of het kabinet 
zal doorgaan met te herinneren aan de 
programgrondslag van het kabinet. De 
heer De Gaaij Fortman kan daarvan ze-
ker zijn, mijnheer de Voorzitter. 
Het kabinet streeft ernaar, op basis van 
de programgrondslag zijn beleid zo 

nauwkeurig mogelijk u i t te voeren. Dit 
betekent ook, dat in de onderhavige 
zaak het kabinet zich steeds zal beroe-
pen op en zal verwijzen naar de pro-
gramgrondslag van het kabinet. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat acht de Minister-Presi-
dent, gezien de sociaal-economische 
problemen, waarvoor Nederland is 
gesteld, de immense problemen voor 
velen in de wereld en de noodzaak van 
verbeterde politieke verhoudingen in 
Nederland, in het bijzonder tussen 
christen-democraten en socialisten, 
van meer belang: dat wi j bijna twee 
jaar na dato nog eens ruim twee jaar 
blijven doorzeuren over de formatie, 
elkaar daarmee om de oren slaan en 
eikaars bedoelingen primair daarnaar 
beoordelen, dan wel , dat het kabinet 
datgene doet, wat in het belang 
van het Nederlandse volk is en het par-
lement zijn aandacht erop richt dat be-
leid op z'n noodzakelijkheid en recht-
vaardigheid te beoordelen, zodat Re-
gering en parlement samen trachten te 
doen wat, ongeacht de punten en de 
komma's in de programgrondslag van 
het kabinet, noodzakelijk is voor de 
Nederlandse samenleving en recht-
vaardig is tegenover de rest van de 
wereld? 

De Voorzitter: Dit is een vraag met in-
gebouwde toel ichting. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Toegegeven, dat de volzin van de 
heer Aantjes niet voor verbetering vat-
baar is, kost het mij geen moeite, deze 
bevestigend te beantwoorden met de 
toevoeging, dat het, de belangrijke 
dingen vooropstellende, altijd goed is, 
jezelf en anderen te herinneren ook 
aan datgene, wat je twee jaar geleden 
dacht. 

De heer Kruisinga (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Wil de Minister-Presi-
dent, nu in overeenstemming met de 
congresstukken en besluiten van de 
Partij van de Arbeid op het eerste con-
gres daarvan na de formatie, luidende: 
Dat was de reden, dat het progressieve 
kabinet moest worden aangevuld met 
enkele individuele ministers uit A.R.P. 
en K.V.P., voor zover het de uitvoering 
van Keerpunt niet in de weg staat, ver-
klaren, dat Keerpunt en het christen-
democratische program ook bij onder-
linge stri jdigheid als volstrekt gelijk-
waardige programgrondslag voor dit 
kabinet gelden? 

De Voorzitter: Met enige moeite ver-
klaar ik deze vraag nog net binnen de 
orde van de oorspronkelijke vragen. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb er geen moeite mee, want ik 
heb exact dezelfde vragen beantwoord 
tijdens het debat over de regeringsver-
klaring. Ik sta nog op precies hetzelfde 
standpunten ik mag de heer Kruisinga 
daarnaar verwijzen. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op de retorische 
vraag, die de heer Aantjes zoeven stel ■ 
de, vraag ik, of de Minister-President 
zich kan voorstellen, dat het voor frac-
ties in deze Kamer, die pogen de Rege-
ring te steunen, nogal moeili jk is, wan-
neer uitspraken worden gedaan, zoals 
de heer Van der Sanden in een open-
bare commissievergadering heeft ge-
daan. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Jurgens vraagt begrip. Het 
is de heer Jurgens bekend, dat ik op 
dat gebied het een en ander kan op-
brengen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
de door de leden Kosto en Voogd, 
overeenkomstig artikel 107 van het 
Reglement van Orde, gestelde vragen 
aan de Minister van Sociale Zaken 
over de opvatt ing van de Procureur-
Generaal bij de Hoge Raad der Neder-
landen ten aanzien van de Beeldende 
Kunstenaarsregeling.4 

(Opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie) 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Het antwoord op de vragen 1 en 
2 wi l ik als volgt formuleren. Allereerst 
lijkt mij terughoudendheid van mijn 
kant gewenst, omdat de vraag rijst, of 
het op mijn weg kan liggen in te gaan 
opeen brief van de procureur-gene-
raal aan de advocaat van een proce-
derende partij en omdat de gewone 
rechter - dat blijkt ook uit het slot van 
de uitvoerige brief van de procureur-
generaal - alsnog tot oordelen kan 
worden geroepen. 
Het kernpunt van de brief van de pro-
cureur-generaal is naar mijn mening 
het volgende. De gemeente heeft geen 
rechtsplicht tot uitvoering van de beel-
dende kunstenaarsregeling. Ik voeg er 
evenwel aan toe, dat naar mijn mening 
deze uitspraak geen plotselinge rechts-
onzekerheid veroorzaakt. (In de toe-
lichting op de vragen worden deze be-
grippen gebruikt.) 
Het karakter namelijk van de regeling 
is dit: het gaat om een ministeriële 
beschikking, die niet zo maar uit de 
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Minister Boersma 
lucht is komen vallen. Die beschikking 
is tot stand gekomen in overleg met 
een advies-commissie, waarin kunste 
naarsorganisaties zitting hebben, 
maar waarin ook de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten is vertegen-
woordigd. Daarnaast is bij het overleg 
voortdurend het Ministerie van CRM 
betrokken. 
Deze ministeriële beschikking geeft 
aan, dat gemeenten, indien zij voor de 
betrokken groep voorzieningen treffen 
conform de regeling, daarvoor het 
aangegeven subsidie zullen ontvan-
gen. 
Opvraag 3 wil ik antwoorden, dat de 
gemeenten inderdaad in detoezen-
dingsbrief bij de gewijzigde regeling 
zijn opgeroepen, mee te werken aan 
een optimale gang van zaken. Gelet op 
het karaktervan de regeling, dat ik zoë-
ven kort heb getypeerd, past een der-
gelijke oproep ook. De wenselijkheid 
van medewerking van de gemeenten 
heb ik ook mondeling uitgedragen. 
Ten aanzien van mijn uitspraak tijdens 
de bijeenkomst van de Beroepsvereni-
gingvan Beeldende Kunstenaars in 
Pulchri op 6 juni 1974 wil ik het volgen-
de zeggen. Er was mij bericht, dat de 
BBK een aantal handtekeningen en 
een resolutie naar mij zou toezenden 
of zou komen brengen. Ik kwam terug 
van een andere gelegenheid, waar ik 
de eerste diploma's voor torenhijs-
kraanbestuurder had uitgereikt en ik 
heb toen gezegd: Ik ben toch op de te-
rugweg vlak in de buurt en ik ben 
graag bereid, even naarde vergade-
ring toe te komen en de resolutie in 
ontvangst te nemen. Van die gelegen-
heid heeft de vergadering toen gebruik 
gemaakt om mij een aantal vragen te 
stellen, waarop ik uiteraard niet was 
voorbereid, maar waarop ik heb ge-
probeerd antwoord te geven. Ik durf 
niet meer met stelligheid te zeggen, 
wat op dit punt daar door mij is ge-
zegd, maar ik heb geen reden om aan 
te nemen dat men mij woorden in de 
mond heeft gelegd, die volstrekt bezij-
den de waarheid zijn. 
Waarom gaat het hierbij? Met name 
om de woorden 'gehouden zijn van 
gemeenten aan de regeling'. Ik moet 
zeggen dat, als men dit op strikt juri-
dische beginselen toetst, er dan in die 
zin geen sprake kan zijn van 'gehou-
den zijn aan'. Ik geloof ook niet, dat dit 
de strekking van mijn opmerkingen is 
geweest. Ik ben wèl van mening dat, 
wanneer na uitvoerig en in uitvoerig 
overleg afspraken zijn gemaakt, waar-
bij ook de vertegenwoordigers van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten volledig betrokken zijn geweest, de 

gemeenten moreel gehouden zijn me-
dewerking te geven aan de regelingen 
zoals die zijn gewijzigd. In strikt for-
meel-juridischezin kan men inderdaad 
niet spreken van 'gehouden zijn aan', 
van een rechtsplicht. 
Ten aanzien van vraag 5 het volgende. 
Gezien de mate van bereidheid van ge-
meenten - ik voeg hieraan toe dat een 
zeer incidentele uitzondering niet maat-
gevend is en kan zijn - zijn specifieke 
maatregelen in het kader van de 
rechtszekerheid bij de toepassing naar 
mijn opvatting niet vereist. Een vol-
strekte rechtszekerheid zou alleen ver-
kregen kunnen worden door de voor-
ziening in een wet neerte leggen. 
Daaraan is op het departement ook 
wel eens gedacht maar, gelet op de in-
houd van de regels, dus de materie 
zelve, zijn wij tot de conclusie geko-
men dat deze regelen zich minder voor 
een dergelijke vormgeving lenen. 
Ten slotte het antwoord op de laatste 
vraag. Bij Sociale Zaken bestaan geen 
verdere beschikkingen van eenzelfde 
karakter als de beeldende kunste-
naarsregeling. 

De heer Kosto (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! In de twee minuten die arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
mij toestaan, wil ik beginnen met de 
Minister te danken voor zijn antwoord 
en mijn mede-vraagsteller Voogd ver-
ontschuldigen, omdat hij wegens treu-
rige omstandigheden, het bijwonen 
van een begrafenis, hier niet aanwezig 
kan zijn. Ik zou de Minister enkele aan-
vullende vragen willen stellen en een 
korte toelichting willen geven. 
Ik zou de Minister willen vragen hoe-
veel revisieverzoeken e r - redelijker-
wijze veronderstel ik dat hij dit weet -
bij zijn departement in behandeling 
zijn, nu de procureur-generaal ver-
klaard heeft, dat ook het bindend zijn 
van de ministeriële uitspraak, zoals die 
is vermeld in artikel 37, lid 9, van de 
beeldende kunstenaarsregeling, in 
werkelijkheid die bindendheid mist. In 
hoeverre heeft de weigering van Mid-
delstum en wellicht navolgende ge-
meenten gevolgen voor de regionale 
commissies? Ik zou de Minister voorts 
een meer algemene vraag willen stel-
len, namelijk: in hoeverre is de Rege-
ring geneigd beleidsterughoudend-
heid toe te passen, als er door wie dan 
ook een rechter op het circuit wordt 
gebracht? Ik proefde in het antwoord 
van de Minister, dat hij vindt dat terug-
houdendheid gewenst is omdat de 
rechter in kort geding zich heeft uitge-
sproken - overigens zijn dit voltooide 
uitspraken - en de procureur-generaal 
bij de Hoge Raad suggereert, dat de 
gemeente Middelstum iets nog aan de 

rechter zou kunnen voorleggen. Ik ben 
van mening dat dit de Regering niet 
behoeft te beletten om toch beleids-
handelingen te verrichten. Ik heb on-
langs een andere Minister vragen 
gesteld over Proloog. Ik meende te 
proeven dat ook toen de Regering een 
voorgenomen beleid opschortte om-
dat een burger er de oorzaak van was 
geweest, dat de rechter betrokken was 
bij het geval in een kort geding. Dit zou 
naar mijn gevoel een zeer ongewenste 
ontwikkeling zijn. Het gaat niet aan 
zich van beleid te onthouden als een 
rechter op het circuit is. 
Wil de Minister ten slotte toelichten 
welke bezwaren hij heeft om de beel-
dende kunstenaarsregeling bijforme-
le wet te regelen? Hij heeft die bezwa-
ren aangeduid zonder ze verder toe te 
lichten. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Wat de eerste vraag betreft, 
hierop kan ik in kwantitatieve zin geen 
antwoord geven. Sedert de ontwikke-
ling waarvan sprake is hebben althans 
mijn bureau geen stukken bereikt inza-
ke verzoeken om revisie. Dat wil niet zeg-
gen, dat zij niet onderweg zijn naar 
mijn bureau. Het is dus niet in absolute 
zin een antwoord, dat zij er niet zouden 
zijn. Ik zal het laten nagaan of er wei-
licht onderweg zijn. Ik verwacht het 
nauwelijks en uiteraard hoop ik, dat 
het niet het geval is. Ik verwacht het 
niet, omdat tot nu toe vrijwel alle be-
trokken gemeenten hun medewerking 
hebben toegezegd. Ik heb geen aanlei-
ding om te verwachten, dat nu direct 
een groot aantal andere gemeenten 
hun medewerking niet meer zouden 
willen verlenen. Ook om financiële re-
denen zou ik mij dit moeilijk kunnen 
voorstellen, gezien het feit, dat de sub-
sidieregeling voor de gemeenten be-
paald niet onaantrekkelijk - om het op 
z'n Gronings uitte drukken; negatief 
gezegd dus - mag worden genoemd. 
Zij bestaat hieruit - dit geldt voor alle, 
ongeveer 1250 beeldende kunstenaars 
die onder de regeling vallen - : 75% 
subsidie plus uit het Gemeentefonds 
nog eens 80% van de resterende 25%, 
derhalve een totaal aan subsidie van 
95%, terwijl de betrokken gemeente 
bovendien in het bezit komt van de 
kunstwerken. 
Nu dit geval zich heeft voorgedaan, zal 
ik met argusogen bezien, of de door 
mij verwachte ontwikkeling zich zal 
voordoen, of dat zij een andere zal zijn, 
een ontwikkeling waarvan de BBK zelf 
gewag maakt, die de vrees uitspreekt, 
dat er een trek van beeldende kunste-
naars naar de grotere steden zal ko-
men, hetgeen zij zouden betreuren, en 
ik met hen. 
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Minister Boersma 
Mijnheer de Voorzitter! De tweede 
vraag heeft betrekking op de regionale 
commissies. Ook hieromtrent hebben 
mij tot op dit moment geen verontrus-
tende berichten van mijn medewer-
kers ter plaatse en inde regio bereikt. 
Mijnheer de Voorzitter! De kwestie van 
de 'rechter op het circuit'. Ik heb hier-
van gezegd, dat ik enigermate terug-
houdend ben om, bij wijze van spre-
ken, met de procureur-generaal - toch 
niet de-eerste-de-beste in ons rechts-
bestel - te gaan discussiëren. De reden 
hiervoor is gelegen in de slotzin van de 
brief, waarin alsnog de mogeli jkheid 
wordt geopend, dat de rechter een 
oordeel uitspreekt. 

DeheerKosto(P.v.d.A.) : De brief is u 
toegezonden. 

Minister Boersma: Inderdaad, mi jn-
heer de Voorzitter. Dit neemt niet weg, 
dat ik deze opvatt ing heb. Daarnaast 
heb ik de opvatt ing, dat, wat er ook 
moge zijn van de formele bezwaren en 
aspecten die door de procureur-gene-
raal zijn opgeworpen (overigens naar 
aanleiding van een uitspraak van een 
ook niet onaanzienlijke rechter) voor 
mij in ieder geval vaststaat, dat de mi-
nisteriële beschikking een zaak is, 
waaraan de desbetreffende gemeen-
ten - gezien hun betrokkenheid bij het 
overleg - zich moreel zouden moeten 
houden. 
Natuurlijk, mijnheer de Voorzitter - ik 
kom hiermee tot het laatste punt - zal 
de ontwikkeling in de komende t i jd, 
waarvan ik al heb gezegd, dat ik haar 
met argusogen zal volgen en laten vol-
gen, mede aanleiding kunnen zijn om 
opnieuw de vraag in overweging te 
nemen, of er - als dit een ondeugdelijk 
middel blijkt te zijn om het sociaal be-
leid dat mij in deze sector voor ogen 
staat goed te kunnen voeren - well icht 
een mogeli jkheid is, een andere oplos-
sing te kiezen dan die van de ministe-
riële beschikking. Ik moet er in dit ver-
band op wijzen, dat - om een voor-
beeld te noemen - na de wijziging van 
enkele jaren geleden diepgaande dis-
cussies hebben plaatsgevonden, ook 
met vertegenwoordigers van de orga-
nisaties van beeldende kunstenaars, 
ten aanzien van mogelijke verbetering. 
De heer Kosto zal ook weten dat, wan-
neer dat zou moeten betekenen dat bij 
elke, ook al is het dan maar een geringe, 
verbetering, de wet moet worden ge-
wi jzigd; dit leidt tot zeer omslachtige 
procedures. Het zonder meer toezeg-
gen dat ik er dan een wet van maak 
lijkt mij praktisch dan ook niet zo aan-
trekkelijk. Een tussenvorm van, mis-
schien, een kaderregeling, waarbij met 
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algemene maatregelen van bestuur 
zou kunnen worden gewerkt, zou dan 
een alternatief kunnen zijn. 
Ik w i l dat met name laten afhangen 
van de vraag, of straks moet worden 
geconstateerd - dit zal nog wel enige 
t i jd in beslag nemen - of deze brief van 
de procureur-generaal inderdaad die 
gevolgen heeft die de kunstenaars vre-
zen. Ik hoop het niet en ik heb op dit 
moment ook nog geen aanleiding om 
het te verwachten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen 
Naturalisatie van Gunardo, Alexandra 
Lily en 23 anderen (13 191); 
Naturalisatie van Van Deursen, Lilian 
Elizabeth en 20 anderen (13 196); 
Naturalisatie van Altepost, Maria Ur-
sula en 26 anderen (13 197); 
Naturalisatie van De Baerdemaeker, 
Louis Robert en 31 anderen (13 198); 
Naturalisatie van Adams, Fuad Isham 
en 30 anderen (13 200); 
Naturalisatie van Van Bergen, Antoon 
Geeraard en 24 anderen (13 205); 
Naturalisatie van Groeneveld, Peter 
Robert en 28 anderen (13 206); 
Naturalisatie van Behrens, Hans Her-
mann en 26 anderen (13 207); 
Naturalisatie van Berest, Ernest Ber-
nard en 23 anderen (13 208); 
Naturalisatie van Bierman, Willem Ca-
rel George en 24 anderen (13 211). 

De Voorzitter: Ik merk op dat: 
in artikel 1, onder 18, van wetsontwerp 
13 191, in plaats van 'Elisabeth' moet 
worden gelezen: Elizabeth; 
in artikel 1, onder 9, van wetsontwerp 
13 197, in plaats van 'Jospha': Josep-
ha; 
in artikel 1, onder 2, van wetsontwerp 
13 198, in plaats van 'Dactan': Dastan; 
in artikel 1, onder 7, van wetsontwerp 
13 207, in plaats van 'Augustus' : Au -
gusts. 
Deze verbeteringen zullen worden 
aangebracht. 

De wetsontwerpen worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en, tel-
kens na goedkeuring van de onderde-
len, zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
VIII (Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1972 (13 042). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

De heer Hermes (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de fracties van de 
K.V.P. en A.R.P. dank ik de Minister 

Vragen 
Naturalisaties 
Rijksbegroting 

voor de zeer snelle beantwoording van 
de nadere vragen die wi j hebben 
gesteld. Toch bleef er nog een punt dat 
nadere opheldering vroeg. Inmiddels 
heeft de Minister daarop ook al gere-
ageerd door een nadere brief te stu-
ren, die wi j vanmorgen ontvangen 
hebben. Ik ben hem daar ook erkente-
lijk voor. Des te gemakkelijker is het op 
het ogenblik dit onderwerp te bespre-
ken. Achteraf blijkt, dat er ten aanzien 
van artikel 207 geen sprake is van een 
bijdrage van het Ministerie van Econo-
mische Zaken, maar dat het om een 
andere zaak gaat, namelijk het teveel 
aan voorschot van de Stichting Neder-
lands Orgaan voor de bevordering van 
de informatieverzorging. 
Het punt is, dat het enige navorsingen 
heeft gevergd om dit te ontdekken. Het 
blijkt nu echter niet om een post van 
f 454 000 te gaan zoals artikel 207 van 
de nota van wijzigingen doet vermoe-
den. Het gaat zelfs om een post van 
meer dan een mi l joen, wat deze stich-
t i ng in het jaar 1972 te veel aan voor-
schot heeft gekregen. 
Het is op zich zelf te begri jpen, dat be-
paalde voorschotregelingen met zich 
brengen, dat er een teveel aan subsi-
die wordt uitgekeerd, dat naderhand 
moet worden terugbetaald. Alleen is 
het probleem, waarom dit eerst in 
1974 kan gebeuren. Wi j vinden name-
lijk dat een dergelijke grote post als 
een teveel aan voorschotten over 1972 
iets eerder zou moeten worden terug-
betaald. Wi j hebben het idee, dat dit 
niet alleen speelt bij deze stichting, 
maar dat dit ook bij andere subsidies 
kan voorkomen, well icht ook bij ande-
re departementen. 

Wi j zouden de Minister wi l len vragen 
erop te wil len toezien, dat dergelijke 
grote posten, die te veel als voorschot 
zijn uitgekeerd, sneller worden afgere-
kend en worden terugbetaald aan het 
Rijk. Het kan toch nimmer de bedoe-
ling zijn, dat wi j met onze voorschotre-
gelingen het instituten als het ware 
mogelijk maken, aan een stuk kapi-
taalsvorming te gaan doen en daar-
door rente te kweken. 
Ten slotte zou ik de Minister wil len vra-
gen of het mogelijk is voortaan bij be-
grotingswijzigin^en een wat betere 
toelichting te geven. Een minder dui-
delijke toelichting geeft alt i jd de nodi-
ge complicaties omdat allerlei naspeu-
ringen moeten worden gedaan. De 
toelichting bij de nota van wijzigingen 
was deze keer wel zeer summier. Een 
wat meer uitgewerkte toelichting zal 
door ons op prijs worden gesteld. 
Soms blijkt bij het doen van navorsin-
gen, dat een en ander toch niet zo'n 
bagatel is als het soms ogenschijnlijk 
lijkt. 
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Minister Van Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de uitgebreidheid van 
de toelichting bij begrotingswijzigin-
gen betreft, zullen wi j zoals alti jd er-
naar streven de toelichting zo duidelijk 
mogelijk te doen zijn. Wanneer dat 
nog niet het geval is, kan een nadere 
vraagstelling well icht opheldering ver-
schaffen, zoals nu ook het geval is. 
Ik deel de opvatt ing van de heer Her-
mes over de voorschotten, dat er zo 
nauwlettend mogelijk op moet worden 
toegezien, dat de grote voorschotten 
zo snel mogeli jk worden verrekend. 
Deze problematiek hangt natuurlijk 
wel samen met het systeem van voor-
schottoekenning, zoals wi j dat bij het 
secundair onderwijs en, op een andere 
wijze, bij het wetenschappelijk onder-
wi js kennen. Dat impliceert natuurlijk, 
dat je dan deze problemen kunt krij-
gen. 
Overigens kan deze problematiek al-
leen definitief worden opgelost, wan-
neer wi j niet meer langs de weg van 
voorschotten zouden subsidiëren, 
maar via de weg van taakstellende 
normen, op basis waarvan maande-
lijks of tweemaandeli jks subsidies 
worden gegeven t.b.v. de exacte uitga-
ven, die door de instellingen gedaan 
zouden moeten worden. 
Overigens behoeft het bestaan van 
voorschotten en het gedurende een 
aantal jaren bestaan van voorschotten 
niet alti jd te betekenen, dat er kapi-
taalsvorming kan ontstaan bij de in-
stell ingen. Dat zou ik met de heer Her-
mes ook betreuren. Vaak worden die 
voorschotten ook weer gebruikt om in 
de volgende jaren de liquiditeitsbe-
hoeften van de instellingen te dekken. 
Ik ben echter van mening dat de moge-
l i jkheidtot kapitaalsvorming met rijks-
gelden in ieder geval dient te worden 
voorkomen en dat het systeem zo 
moet worden toegesneden, dat het zo 
min mogelijk kan voorkomen. 
Een definit ieve oplossing zal echter al-
leen via taakstellende normen kunnen 
worden gerealiseerd. 

De Voorzitter: Ik wijs de Minister erop, 
dat de Kamer nog niet in het bezit is 
van de in de brief aangekondigde nota 
van wijzigingen. Ik heb haar althans 
nog niet gezien. 
Mag ik aannemen dat de Minister deze 
nu mondel ing wi l indienen? 

De heer Hermes (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar mijn gevoel is alles in 
orde. Mijns inziens wordt in de brief 
namelijk verwezen naar de nota van 
wijzigingen die wi j eerder hebben ge-
kregen. 

De brief die wi j vanmorgen hebben ge-
kregen geeft een nadere verduideli j-
king van de nota van wi jz igingen. Er 
komt dus geen nieuwe nota van wijzi-
gingen. De brief bevat een betere toe-
lichting dan die welke wi j op de nota 
van wijzigingen hebben gekregen èn 
een betere toelichting dan die welke wi j 
hebben gekregen op de door ons ge-
stelde vragen. In feite bevat de brief de 
derde toelichting op die nota van wijzi-
gingen. Alleen deze toel ichting is exact 
juist. 

De Voorzitter: In de brief, stuk nr. 9, 
het laatste stuk dat wi j hebben gekre-
gen bij dit wetsontwerp, staat: Derhal-
ve is thans bij nota van wijzigingen . . . 
Deze zinsnede heeft bij mij verwarring 
gewekt. Ik meen echter, dat mijn pro-
blemen nu door de heer Hermes zijn 
opgelost. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Het wetsontwerp wordt , na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 
Vaststelling van hoofdstuk XV (Soci-
ale Zaken) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1975 (13 100); 
Vaststelling van de begroting van het 
Bezitsvormingsfonds voor het dienst-
jaar 1975 (13 100 J). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 
de Interimnota inzake de bestri jding 
van de werkloosheid (13 110); 
de Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over de stand van zaken met be-
trekking tot het overleg over het Cen-
traal akkoord 1975 (13 215); 
de motie-Van Gorkum c.s. betreffende 
een betere toerusting van de geweste-
lijke arbeidsbureaus (13 100, Miljoe-
nennota, nr35); 
de motie-Rietkerk c.s. over de naleving 
door uitkeringsgenietenden van ver-
plichtingen hun opgelegd in de Werk-
loosheidswet (13 110, nr. 4); 
de motie-Wierenga c.s. over de uitvoe-
ring van het werkgelegenheidspro-
gramma ten behoeve van de bouwsec-
tor groot f 600 min. (13 110, nr. 5); 
de motie-Meis c.s. om de Wet Werk-
loosheidsvoorziening zodanig te w i j -
zigen dat vrouwen en mannen dezelf-
de uitkering ontvangen (13 031, nr 13); 
de motie-Meis c.s. om het Buitenge-
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 van toepassing te verklaren op 
vrouwelijke werknemers in huishou-

delijke of persoonlijke diensten in de 
huishouding van private personen 
(13 031,nr. 14); 
de motie-Meis c.s. over verhoging met 
f 400 min. van het in het kader van het 
werkgelegenheidsprogramma aange-
wezen bedrag (13 100, hoofdstuk XV, 
nr. 13); 
de motie-Hartmeijer c.s. over meldings-
plicht bij de gewestelijke arbeidsbu-
reaus van openstaande plaatsen in de 
bedrijven (13 100, hoofdstuk XV, nr. 
14). 

De Voorzitter: Bij deze gezamenlijke 
behandeling kan tevens worden ge-
sproken over: 
de Brief van de Ministervan Economi-
sche Zaken betreffende wijzigingen in 
enkele veronderstell ingen van het 
Centraal Planbureau inzake de ramin-
gen voor 1975 (13 100, Mil joenennota, 
nr. 26); 
de Brief van de Minister-President in-
zake maatregelen op grond van de 
nieuwe gegevens omtrent de ontwik-
keling van de economie (13 100, Mil-
joenennota, nr. 27). 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal proberen mijn betoog 
zo kort mogeli jk te houden. Ik begin 
met het aanbieden van mijn excuses 
aan de heer Van Zeil, die er overigens 
niet is, voor het feit, dat ik zijn vragen 
in eerste termijn gesteld niet in mijn 
betoog heb beantwoord. Ik wi l er nu 
wel het een en ander over zeggen. 
Sprekende over de sociale werkvoor-
ziening wees de heer Van Zeil erop, 
dat sedert de start van deze instell ing, 
nu ongeveer 25 jaar geleden, sprake is 
van een enorme ontwikkeling in onze 
samenleving. Hij verbond daaraan de 
vraag, of wi j niet toe zijn aan een be-
zinning op de taak en het functioneren 
van de sociale werkvoorziening in de 
samenleving van morgen. 
Naar aanleiding daarvan zij er aller-
eerst op gewezen, dat niet alleen de 
samenleving maar ook de sociale 
werkvoorziening in de afgelopen 25 
jaar een ingri jpende en veelzijdige ont-
wikkeling te zien heeft gegeven. Tij-
dens die ontwikkeling heeft de Kamer 
zich diepgaand met het beleid op dit 
terrein bezig gehouden bij de totstand-
koming van de wettelijke regeling van 
de sociale werkvoorziening, welke op 
1 januari 1969 van kracht werd. Toen 
deze wet enkele jaren in werking was, 
heeft een breed samengestelde inter-
departementale werkgroep zich gebo-
gen over de ontwikkeling, waarbi j te-
vens de aandacht hebben gehad 
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Staatssecretaris Mertens 
vraagstukken als door de heer Van Zeil 
genoemd, namelijk die met betrekking 
tot het recht op arbeid en inkomen, de 
technologische ontwikkeling, de 
schaalvergroting en het sociaal beleid. 
Het rapport van deze werkgroep werd 
in 1973 gepubliceerd en onder meer 
aan de Kamer en de SER aangeboden. 
Nog voordat de bedoelde interdepar-
tementale werkgroep haar opdracht 
had voltooid, heeft de Minister over-
eenkomstig een aan de Kamer gedane 
toezegging bij schrijven van 20 okto-
ber 1972 de Sociaal-Economische 
Raad verzocht, zich opnieuw te bezin-
nen op de doelstellingen en uitgangs-
punten van de Wet Sociale Werkvoor-
ziening. Het is ons bekend dat de met 
de voorbere' 'ing belaste commissie 
met haar arbeid nog niet gereed is. Die 
arbeid is overigens bijzonder moeilijk 
en ingewikkeld. Ik mag er de heer Van 
Zeil op wijzen, zo hij deze vragen heeft 
gesteld toegespitst op de inspraak van 
de werknemers daar waar hij de 
schaalvergroting en het sociaal beleid 
aan de orde stelde, dat er ook op dit 
terrein, los van de studies die zijn en 
nog worden verricht, nogal belangrijke 
vorderingen worden gemaakt in de 
ontwikkeling van de kernen en door 
het houden van studie- en vormings-
bijeenkomsten. Dit alles gebeurt in 
zeer nauw en intensief overleg met de 
vakbeweging. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen hier-
mee aan dit punt voldoende aandacht 
te hebben gegeven. 
De heer VellengafP.v.d.A.): De heer 
Van Zeil heeft gevraagd naar bekende 
zaken, die hier ook meer dan eens een 
rol hebben gespeeld. Heb ik het juist, 
dat de Staatssecretaris heeft gezegd, 
dat de laatste commissie, waarop hij 
doelde, begonnen is en bijna gereed is 
met de voorbereiding? Heeft hij het 
woord 'voorbereiding' gebruikt, of 
gaat het om de zaak zelf? 

Staatssecretaris Mertens: Ik kan mij 
niet herinneren, dat ik het woord 
'voorbereiding' heb gebruikt. Ik heb 
gezegd, dat men met de werkzaam-
heden een aanvang heeft genomen en 
dat het om een zeer moeilijke en inge-
wikkelde opgave gaat, waarvoor men 
staat. Ik weet, dat er zeer intensief aan 
wordt gewerkt. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet nog 
enkele vragen beantwoorden van de 
heer Rietkerk. In de discussie inzake de 
verlaging van de premiedruk is even 
de kwestie van de herziening van de 
kinderbijslag en de studiefinanciering 
ter sprake gekomen. Bij interruptie is 
erop gewezen, dat er niet alleen sprake 

is van een brief aan de Kamer, maar 
dat met name over de overheveling 
van de gelden een advies aan de SER 
is gevraagd. Bij die overhevelingszaak 
zijn drie alternatieven gesteld met be-
trekking tot de wijze waarop het zou 
kunnen gebeuren en waarover wij 
graag een oordeel van de SER verne-
men. Het eerste is verlaging van de 
premie KWL en AKW, maar dan tege-
lijkertijd een verlaging van de rijksbij-
drage met eenzelfde bedrag bij andere 
sociale-verzekeringsfondsen, waar-
door bereikt wordt een gelijkblijvende 
premie- en belastingdruk. Het tweede 
is verlaging van de premie KWL en 
AKW, terwijl de studiefinanciering 
wordt gefinancierd uit de algemene 
middelen en de besparing op het vlak 
van de sociale verzekering niet wordt 
opgevuld. Het laa.ste kan men ook an-
ders vertalen, nl.: een mindering op de 
norm van 3%. Het derde is een meng-
vorm van het eerste en het tweede. 
Vervolgens heeft de heer Rietkerk na-
der gesproken over zijn motie, voorge-
steld in de openbare commissieverga-
dering van 25 november 1974, waarin 
de Regering wordt verzocht erop toe te 
zien, dat de uitvoeringsorganen van de 
sociale zekerheid hun verplichtingen 
met betrekking tot de voorschriften 
van passende arbeid en de bevorde-
ring daarvan nakomen. De heer Riet-
kerk heeft in dit verband met instem-
ming gereageerd op mijn antwoord op 
de vragen van de heer Van Gorkum in-
zake de erkenning van de vrijwillige 
werkloosheid als mogelijk rechtschep-
pend criterium op de uitkeringen bin-
nen het raam van de Werkloosheids-
wet. Ik wil — misschien ten overvloede 
- nadrukkelijk stellen, dat de gedachte 
van de heer Van Gorkum omtrent het 
openen van aanspraken op werkloos-
heidsuitkeringen aan hen, die in feite 
niet onvrijwillig werkloos zijn, dood-
eenvoudig bij de uitvoering van de 
werkloosheidswetten niet kunnen 
worden gevolgd, omdat zij in strijd zijn 
met de toekenningscriteria, die de 
werkloosheidswetten inhouden. 
Voorts bevestig ik, dat het niet in het 
voornemen van het kabinet ligt om de 
door de heer Van Gorkum voorgestel-
de criteria als rechtscheppende princi-
pia thans in de werkloosheidswetten 
op te nemen. Vanzelfsprekend wordt 
erop toegezien, dat ook in dit opzicht 
de werkloosheidswetten naar letter en 
geest worden toegepast. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Na deze ver-
klaring van de Staatssecretaris en de 
verklaring van de Minister gisteren is 
mijn onrust weggenomen en wil ik 
mijn motie intrekken. 

Aangezien de motie-Rietkerk c.s. 
(13 110, nr. 4) is ingetrokken, maakt zij 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

Staatssecretaris Mertens: Overigens 
meen ik niet meer te behoeven ingaan 
op de discussie tussen de heer Riet-
kerk en de Minister met betrekking tot 
de te nemen maatregelen. Er zijn in de 
voorstellen van de werkgevers be-
paald een aantal zaken die interessant 
zijn en ook al volop in bewerking zijn. 
Zij hebben zelfs al tot enig resultaat 
geleid. 

De heer Meis (C.P.N.): Welke voorstel-
len? Noemt u er eens een paar. 
Staatssecretaris Mertens: Er was on-
der andere het voorstel, de KWM-op-
slag van 0,2% nacalculatie over te heve-
len naar de premiesector van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. Daarover is unanimiteit bereikt in 
de Stichting van de Arbeid en de SER. 
Het is intussen gerealiseerd. Ik meen 
verder niet op de discussie in te be-
hoeven gaan. De heer Rietkerk is geen 
vreemdeling in het Jeruzalem van de 
sociale verzekeringen. Hij weet wel dat 
als er effectief wordt begonnen aan 
het zware reorganisatieprobleem - ik 
denk aan de uitvoeringsorganisatie, ik 
denk ook aan de vraagstukken omtrent 
de mogelijke veranderingen in de in-
dexering - dat zoveel tijd in beslag zal 
nemen, dat redelijkerwijs niet aan te 
nemen is dat dit nog in de periode tot 
1977 zal kunnen worden gerealiseerd. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan heeft de Staatssecre-
taris toch althans bij mij een misver-
stand gewekt, toen hij in eerste instan-
tiezei, dat tot 1977 van de realisering 
van bijstellingen niets zou kunnen ko-
men. Ik heb er begrip voor als hij zegt, 
dat voor zover er voorstellen bij zijn die 
op de hele organisatie in haartotale 
omvang betrekking hebben, wij dat 
niet van vandaag op morgen kunnen 
doen. Ik meen dat er bij die voorstellen 
ook allerlei suggesties op kleinere en 
grotere punten zijn die zich wel dege-
lijk voor realisering op kortere termijn 
lenen. Als de Staatssecretaris kan toe-
zeggen dat zijn uitspraak niet bete-
kent, dat op de punten die wel reali-
seerbaar zijn en uiteraard door hem 
aanvaardbaar worden geacht niet ge-
wacht wordt tot 1977 meen ik dat wij 
daarmee de discussie kunnen afsluiten. 
Ik heb het echter zo verstaan, dat alles 
tot 1977 zou moeten wachten. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gisteren gezegd dat 
er een intern rapport van de werk-
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Staatssecretaris Mertens 
groep is. Zij heeft zich een oordeel ge-
vormd. De Minister en ik zullen ons op 
korte termijn over het rapport van de 
werkgevers nader beraden. 
Mevrouw Barendregt heeft een vraag 
gesteld met betrekking tot de integra-
tie van de Gemeenschappelijke medi-
sche dienst en de diensten van de be-
drijfsverenigingen. Mij is eigenlijk ge-
vraagd, een tijdslimiet te noemen. Ik 
zou dat niet willen doen. Ik heb al ge-
zegd dat deze materie in studie is. Bo-
vendien komt zij op zichzelf ook nog 
aan de orde - het kan niet anders - bij 
de behandeling van de Wet op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering. Bo-
vendien - dit weet mevrouw Baren-
dregt heel goed - is de problematiek 
niet zo simpel, dat het alleen maar 
gaat om de integratie van de diensten 
van de bedrijfsverenigingen en de 
gemeenschappelijke medische dienst. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Het 
tijdstip van de integratie wordt toch 
niet het tijdstip waarop iedereen met 
welwillendheid echt zelf zal meewer 
ken en zelf initiatieven neemt om daar-
toete komen? De Staatssecretaris 
moet op een gegeven moment bereid 
zijn, tegen de wensen van bepaalde 
groepen in te gaan. 

Staatssecretaris Mertens: Er worden 
nogal wat activiteiten ondernomen om 
een zo groot mogelijke welwillendheid 
ter zake van deze reorganisatie te be-
reiken. Wij hopen dat de weerstand 
ertegen zal wegebben. Ik meen dat te-
gen de achtergrond van de maat-
regelen die wij voor de toekomst moe-
ten nemen om te komen tot een meer 
doelmatige uitvoeringsorganisatie wij 
er niet aan zullen ontkomen, eventueel 
maatregelen werkelijk met kracht door 
te zetten. 
Mevrouw Van Leeuwen is ten zeerste 
verheugd over het overleg tussen de 
bewindslieden en dr. Veldkamp over 
de codificatie. Ik heb op de suggestie 
van mevrouw Van Leeuwen alleen ge-
zegd: Als de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken de heer Veldkamp wil 
horen, is dat naar het mij voorkomt het 
goede recht van de commissie. Het is 
niet aan mij, daarover te oordelen. Dat 
is iets anders dan het overleg met de 
bewindslieden en dr. Veldkamp. De 
Minister en ik geven er de voorkeur 
aan, dat de Kamer zelf dr. Veldkamp 
hoort over de uitvoering van zijn taken 
en de stand van zaken met betrekking 
tot zijn werkzaamheden. 

De heer Kruisinga (C.H.U.): Ik heb van 
mevrouw Van Leeuwen wel begrepen 
dat zij het op hoge prijs zou stellen, als 

dat wel in aanwezigheid van u en de 
Minister zou kunnen geschieden. 
Staatssecretaris Mertens: Ik moet het 
oordeel hierover laten aan de kamer-
commissie. Als de kamercommissie 
ons uitnodigt, zullen wij bezwaarlijk ar-
gumenten kunnen ontwikkelen om 
ons daarvan te ontdoen. 
Een tweede punt dat mevrouw Van 
Leeuwen nog aan de orde heeft 
gesteld is de kwestie van de verhoging 
van de premiereductie en de vrijstel-
lingsgrenzen in de volksverzekeringen. 
Ik wil wel zeggen dat ik mijn standpunt 
over de verhoging van deze grenzen 
zo snel mogelijk na het ontvangen van 
het desbetreffende SER-advies zal be-
palen. Een door mevrouw Van Leeu-
wen verwacht unaniem of in grote ma-
te unaniem advies ter zake van een zo 
belangrijk orgaan als de SER zou in-
derdaad belangrijk zijn. Dat zou een 
beslissing kunnen vergemakkelijken. 
Wat de technische mogelijkheden van 
een terugwerkende kracht van een 
eventuele verhoging tot 1 januari 1975 
betreft, merk ik op dat ik deze gaarne 
nader zal bekijken. Wan neer dit ook 
maar enigszins mogelijk is, zal ik eraan 
meewerken, dit te bevorderen en te re-
aliseren. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft vervol-
gens nog opmerkingen gemaakt met 
betrekking tot de liquiditeitsreserve 
van de volksverzekeringsfondsen. De-
ze opmerkingen neem ik ter harte. Ik 
zeg graag toe, op een verantwoord li-
quiditeitspeil te zullen toezien. 
Met betrekking tot het rapport van de 
werkgroep premiebepaling en reser-
vevorming bij de werkloosheidsverze-
kering had ik reeds in een eerder stadi-
um gezegd dat de Minister en ik aan de 
ministerraad hebben voorgelegd, dit 
rapport te doen publiceren. 
Mijnheer de Voorzitter! Door mevrouw 
Barendregt en de heer Verbrugh zijn 
nog nadere vragen gesteld met betrek-
king tot de verlaging van de pensioen-
gerechtigde leeftijd met 1 jaar en de 
gevolgen daarvan, die door de Minis-
ter op 1 mld. zijn geraamd. Deze ra-
mi ng heb ik wat onderbouwd. Zij bei-
den verwachten een verlaging - mis-
schien zelfs wel een forse verlaging -
van dit bedrag, omdat allerlei compen-
serende maatregelen en factoren daar 
tegenover staan. Ik leg er nogmaals de 
nadruk op dat de berekening van de 
Minister en wat ik nader heb geadstru-
eerd uiteraard globaal zijn en dat dit niet 
zo moet worden verstaan, dat daarbij 
met alle plussen en minnen rekening 
is gehouden. Dat moet worden aange-
nomen, zoals mevrouw Barendregt en 
de heer Verbrugh veronderstellen, dat 

deze compenserende factoren een 
omvangrijk effect op het berekende re-
sultaat zullen hebben, is naar mijn me-
ning toch niet helemaal juist. 
Ik wil nog herhalen, dat bij de bereke-
ning is uitgegaan van een algemene 
verlaging van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Vervolgens is er rekening mee 
gehouden dat een belangrijk deel van 
de 64-jarigen een uitkering ontvangt 
in het kader van de ZW, de WAO en de 
werkloosheidsvoorzieningen. De heer 
Verbrugh heeft nog eens nader ge-
vraagd, over welke aantallen het van 
de manlijke beroepsbevolking gaat. 
Voor zover wij dit hebben kunnen na-
rekenen ■ maar ook dat wil ik niet in al-
le exactheid overbrengen - gaat het 
om ongeveer 37 000 mannen. 
Nu is gevraagd naar een schatting van 
de openvallende arbeidsplaatsen bij 
vervroegde pensionering. Ik kan dit ei-
genlijk niet bij benadering zeggen. Wel 
is duidelijk dat een minder groot aan-
tal arbeidsplaatsen zal openblijven dan 
het aantal dat door de 64-jarigen wordt 
verlaten. Daarvoor is een aantal re-
denen te noemen. 
Als het zou worden doorgevoerd, zou 
het verschijnsel te zien zijn dat ondanks 
deze maatregel er 64-jarigen zullen 
zijn die blijven doorwerken. Wij ken-
nen dit verschijnsel nu al bij de 65-jari-
gen. Een andere reden is dat de in het al-
gemeen wat lagere produktiviteit van 
de oudere arbeidskrachten wellicht 
een geringer aantal vervangers nodig 
heeft. Bovendien zal men de open ar-
beidsplaatsen door het uittreden van 
de 64-jarigen proberen op te vangen 
door interne reorganisaties, juist om 
de loonstijgingskosten te drukken. Die 
loonstijgingskosten zullen hoger wor-
den naarmate het bedrag groter wordt 
om die kosten te financieren, dus een 
opslag in de sociale zekerheidssector. 
Daarom mag niet de verwachting be-
staan dat dit veel minder dat het ge-
raamde 1 mld. zal bedragen. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Als ik nu 1 mld. deel 
door 37 000 dan kom ik op ongeveer f 26 
a 27 000 per maninkomen. Dat lijkt mij 
wel erg hoog. Dat zou dan het bedrag 
zijn dat op een of andere wijze moet 
worden gesuppleerd als de 64-jarigen 
met vervroegd pensioen zouden gaan. 
De Staatssecretaris heeft nog een aan-
tal factoren genoemd waardoor het 
aantal van 37 000 kleiner wordt. Die 
f 27 000 zouden een nog groter bedrag 
worden. Dat begrijp ik niet, vooral niet 
als ik naar de AOW kijk. Ik heb jam-
mer genoeg die getallen nu niet bij 
mij, maar ik ben tot een kostenbedrag 
van niet meer dan 350 min. gekomen. 
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Staatssecretaris Mertens 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik zou de Staats-
secretaris wi l len voorstellen de Kamer 
over deze zaak een brief te sturen met 
meer inzicht in de onderzoekingen 
waarop hij zijn veronderstell ingen ba-
seert en well icht wat alternatieve mo-
gelijkhederi en berekeningen. Ik dacht 
dat het nu te ingewikkeld werd o m het 
op deze manier te bespreken. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Daarmede ga ik graag ak-
koord. Ik had al wi l len opmerken dat er 
tal van berekeningen rondom het 
vraagstuk van de flexibele pensione-
ring zijn gemaakt. Ik zal dit punt mee-
nemen in dat deel van de schriftelijke 
beantwoording die de Minister giste-
renavond reeds heeft toegezegd. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Als het enigzins 
mogeli jk is, zou ik daarbij graag de 
groep van 60 tot 65 jaar betrokken 
zien. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Er is wel wat materiaal 
voorhanden om te verwerken in de 
schriftelijke beantwoording. 
De heer Meis heeft zijn opmerkingen 
met name toegespitst op de inkomens-
positie van de werklozen die zijn uit-
getrokken van de W W en van de WWV. 
De constructie is dan dat men valt on-
der de toepassing van de Algemene 
Bijstandswet, de ABW. Die ABW kent 
in beginsel het systeem dat inkomens 
die er in het gezin zijn bij het doen van 
uitkeringen in de beschouwingen 
moeten worden betrokken. Het voor-
stel van de heer Meis zou ingri jpen in 
de principiële opzet van de ABW. Ik 
heb gisteren al gezegd dat de werkeli j-
ke oplossing van deze problematiek 
veel meer moet worden gezocht in een 
verlenging van de uitkeringsduur dan 
in het doen van uitkeringen, hetgeen 
in de zin zoals de heer Meis heeft be-
doeld, in strijd zou zijn met de princi-
pes van de ABW. Als de heer Meis na-
der geïnformeerd wi l worden over de 
principes van de ABW, zou ik hem wi l -
len verwijzen naar de Minister en 
Staatssecretaris van CRM. 

De heer Meis (C.P.N.): Ik ben hier ook 
aan het juiste adres. Het gaat er niet 
om, elkaar dooddoeners toe te schui-
ven; het gaat om reële feiten. Ik heb 
niet in eerste instantie gevraagd om de 
Algemene Bijstandswet te veranderen. 
Wij hebben thans te maken met de 
werklozen positie, die valt onder het 
Ministerie van Sociale Zaken, de WWV 
en met name onder de Staatssecre-
taris. Het zijn dus de mensen van de 
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Staatssecretaris, over w ie wi j praten. 
Als de Staatssecretaris niet in staat is 
op korte termijn de WWV te verlengen, 
wil hij dan, voor mijn part met zijn col-
lega van CRM, maatregelen treffen dat 
het geld niet aftrekbaar is? De Staats-
secretaris kan toch zeggen: Ik zit met 
mensen die uitgetrokken zijn uit de 
WWV; CRM en ik zullen daarvoor een 
oplossing vinden. Dat is toch het pro-
bleem waar het om gaat. Wij hebben 
het niet over dooddoeners, maar over 
levende mensen die straks in hun in-
komsten worden gekort. 

Staatssecretaris Mertens: Om aan te 
geven wat de repercussies van zo'n 
maatregel zijn, zou ik het hele betoog 
van de Minister moeten herhalen. Niet 
in het geding is de vraag, of zo'n uitke-
ring niet zou worden gegund. Het kan 
eenvoudig niet. 

De heer Meis (C.P.N.): Gunu het de 
mensen dan. Het gaat erom dat de 
mensen niet in hun uitkering worden 
gekort. Er is hier gezegd dat wi j de ja-
ren dertig niet moeten aanhalen, maar 
u staat Colijnse maatregelen te verde-
digen. 

Staatssecretaris Mertens: Dat laat ik 
voor rekening van de heer Meis. 
De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
Vaststelling van hoofdstuk XV (Sociale 
Zaken) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1975 (13 100). 

Dit wetsontwerp wordt , na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
Vaststelling van de begroting van het 
Bezitsvormingsfonds voor het dienst-
jaar1975(13 100J). 

Over het Enig artikel wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over de staat, bedoeld 
in het Enig artikel, waarop is voorge-
steld een amendement-De Beer c.s. 
(stuk nr. 6). 

De heer De Beer (V.V.D.) verkrijgt het 
woord tot toelichting van zijn amende-
ment en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
Toen het Bezitsvormingsfonds werd 
ingesteld, was er geen leeftijdsgrens 
aan verbonden. Het fonds was een 
groot succes, maar na anderhalf jaar 
was het uitgeput. De inschrijvingen 
zijn toen een ti jdlang stopgezet en ver-
volgens is er een wetsontwerp inge-
diend tot wijziging van de Wet op het 
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bezitsvormingsfonds, welk wets-
ontwerp werd aanvaard. Daarbij werd 
een aantal beperkende bepalingen 
aangebracht ten einde het aantal ge-
gadigden fl ink te reduceren. 
De meest ingri jpende beperking was 
toen de invoering van een max imum 
leeftijdsgrens, bij algemene maatregel 
van bestuur te regelen, van voorshands 
35 jaar. De memor ie van toel icht ing 
wijst er heel nadrukkelijk op dat de in-
voering van de leeftijdsgrens te maken 
had met het gebrek aan financiële mid-
delen van het fonds. Wi j hebben dat 
toen noodzakelijkerwijze moeten aan-
vaarden, maar wi j hebben die beper-
king betreurd, overigens met een groot 
deel van de Kamer. 
Er is objectief gezien nauwelijks een 
steekhoudende reden te bedenken, 
waarom mensen met een bescheiden 
inkomen, die er om welke reden dan 
ook op wat latere leefti jd toe kunnen 
komen een eigen huis te kopen zouden 
moeten worden uitgesloten van een 
renteloze lening uit het fonds. 
Mijn amendement w i l de leeftijds-
grens optrekken tot 55 jaar; het maakt 
dit althans financieel mogeli jk. Wi j 
zouden graag iedere leeftijdsgrens 
hebben wil len laten vervallen, maar 
wi j moeten natuurli jk ook rekening 
houden met de financiële gevolgen. 
Het amendement vergt een uitgave 
van 55 m i n . , maar dat is een eenmali-
ge uitgave, geen structurele die ieder 
jaar terugkomt. Om deze reden, en ook 
omdat het een gunstig effect heeft op 
de werkgelegenheid, namelijk door de 
n ieuwbouwvan in prijs bescheiden 
koopwoningen, meenden wi j dat de 
dekking het best gevonden kon wor-
den in het kader van het geld dat in 
verband met de werkloosheidsbestri j-
ding voorde bouw wordt uitgetrok-
ken. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! De renteloze leningen die uit het 
Bezitsvormingsfonds worden gege-
ven, kunnen, zoals de heer De Beer 
weet, ook worden gebruikt voor aan-
koop van reeds eerder bewoonde wo-
ningen. Het effect voor de werkgele-
genheid van deze 55 min. zou bij over-
heveling van dit bedrag uit de werkge-
legenheidspot naar het Bezitsvor-
mingsfonds minder groot zijn. De sti-
mulanszou immers, globaal gespro-
ken, alleen betrekking hebben op het 
gedeelte van het aantal leningen dat 
vooraankoop van n ieuwbouwwonin-
gen wordt verstrekt. De verdeling over 
reeds bestaande woningen en nieuw 
te bouwen woningen is ongeveer fif-
ty-fifty. 
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Minister Boersma 
Ik voeg eraan toe dat in het pakket 
maatregelen waarover in de afgelopen 
weken veelvuldig is gesproken ook re-
kening is gehouden met de bevorde-
ring van het eigen woningbezit. 40 
min. is uitgetrokken voor tijdelijke ver-
hoging van de premie voor eigenaar of 
bewoner van een nieuw te bouwen 
woning. Ik zie daarin direct de relatie 
tot de werkgelegenheid. Ik ontken niet 
dat het op zichzelf een goede zaak zou 
zijn om de leeftijdsgrens van 35 
jaarte verhogen. Mijn bezwaren te-
gen de overhevelingsoperatie van 
de heer De Beer zijn bijzonder 
groot, gelet op de zoeven door mij 
gegeven argumenten. Als die ope-
ratie niet doorgaat - ik ontraad de 
Kamer ten sterkste dit wel door te 
laten gaan - dan zijn de middelen 
van het fonds niet toereikend om 
die leeftijdsgrens verder te verho-
gen. Een verhoging van 35 naar 40 
jaar kost 35 a 40 min. Het voorstel 
van de heer De Beer kost 55 min. en 
als wij tot 65 jaar zouden gaan, dan 
kost het 70 min. 
Het amendement dient de werkgele-
genheid niet, zoals in de toelichting op 
het amendement eigenlijk wel wordt 
gesuggereerd. Verder zijn er overigens 
geen middelen aanwezig. 
Ik wijs er ook nog op dat in de discus-
siegisteren overeen aantal onderde-
len van de doelstellingen van het Be-
zitsvormingsfondsten behoeve van 
het eigen woningbezit is gesproken. 
De heer Van Zeil heeft daarbij een aan-
tal suggesties gedaan, waarvan er één 
ook betrekking had op uitbreiding van 
de middelen van het fonds. Toen heb 
ik erop gewezen dat dit uit anderen 
hoofde op korte termijn bijzonder 
moeilijk zou zijn. Hij heeft ook nog an-
dere suggesties gedaan. 
Met mijn collega van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening heb ik van-
morgen nog afgesproken dat verschil-
lende suggesties die naar aanleiding 
van de discussie over bezitsvorming in 
algemene zin, het Bezitsvormings-
fonds en het bezit van eigen woningen 
worden gedaan, in een overleg dat wij 
binnenkort met elkaar zullen hebben 
als wij wat meer tijd hebben, aan de 
orde zullen komen. Wij zullen dan ook 
nagaan of de indexering van de aan-
koopprijzen in de loop van de jaren 
wel helemaal conform de prijsontwik-
keling is geweest. Wij hopen daarom-
trent de Kamer op niet al te lange ter-
mijn verder te informeren. 
Gelet op de overhevelingsoperatie, 
heb ik zeer grote bezwaren tegen het 
amendement van de heer De Beer. 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen, dat de Mi-
nister eigenlijk niet onwelwillend 
tegenover de gedachte staat, die in het 
amendement is neergelegd. Hij heeft 
evenwel bezwaren tegen de overheve-
lingsoperatie. De Minister heeft in dat 
verband ook nog gewezen op de maat-
regelen ter bevordering van het eigen 
woningbezit, die door zijn collega van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning worden genomen. Wat het laatste 
betreft moet ik erop wijzen, dat wij na-
drukkelijk in het voorlopig verslag heb-
ben gevraagd, of het fonds in de huidi-
ge nieuwe omstandigheden zin heeft. 
Die vraag is door de Minister bevesti-
gend beantwoord. Ongeacht de maat-
regelen, die elders worden genomen, 
heeft het toch nog wel zin. 
Vervolgens kom ik op de overheve-
lingsactie. Het amendement beoogt 
formeel alleen een bepaalde begro-
tingspost op te voeren. De dekking 
daarvoor wordt in het amendement 
niet aangegeven. Wij hebben alleen 
een suggestie gedaan. Als de Minister 
zegt: Het is eigenlijk maar voor de helft 
bevorderend voor de werkgelegen-
heid, dan kan ik de Minister nog in 
overweging geven, het voor bijvoor-
beeld 25 of 30 min. ten laste van het 
program te brengen. De overige enke-
le tientallen miljoenen guldens kunnen 
dan ongetwijfeld worden gevonden 
ergens in de geweldige hoge begro-
ting van subsidies, die op het ogenblik 
voor het eigen woningbezit in het vat 
zitten. Ik meen dan ook, dat de dekking 
voor het plan op zichzelf geen overwe-
gend bezwaar behoeft op te leveren. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb geen nieuwe argumenten 
toe te voegen aan die, welke ik reeds 
heb aangevoerd. Ik blijf bij mijn stand-
punt, dat ik de Kamer aanvaarding van 
het amendement moet ontraden met 
de toezegging, dat ik de verschillende 
elementen, die hebben te maken met 
het Bezitsvormingsfonds en de bevor-
dering van het eigen woningbezit, na-
der zal bezien, uiteraard ook in overleg 
met mijn collega van Financiën. Het is 
vanzelfsprekend - ik ben er dan ook 
niet toe bereid - , dat ik geen toezeg-
ging kan doen inzake het versterken 
van het fonds, zonder dat ik weet, waar 
het geld vandaan moet komen, mede 
gelet op het feit - dit blijkt ook uit de 
nadere schriftelijke informatie, die de 
Kamer hedenmorgen is verstrekt - , dat 
de verdeling van de extra werkgele-

genheidsgelden reeds in grote lijnen 
heeft plaatsgevonden. Ik zie nu geen 
kans, daar enkele tientallen miljoenen 
guldens aan te onttrekken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
De verdere behandeling van het wets-
ontwerp wordt geschorst. 
De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van de bijzon-
dere commissie inzake Grond- en Kies-
wetzaken (9 181 e.v.) het wetsontwerp 
Wijziging van de Kieswet strekkende 
tot het opnieuw vaststellen van de hoofd-
stukken J en K en tot wijziging van en-
kele artikelen in de hoofdstukken I, S 
en X (13 218). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 
het wetsontwerp Vaststelling van 
hoofdstuk XI (Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening) van de rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1975 
(13 100); 
de nota Huur- en Subsidiebeleid 
(13 025). 
De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 
Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 
de Brief van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening betref-
fende een verkenning van de bouwpro-
duktie in de periode 1974 t/m 1978(13 100) 
de motie-Tolman c.s. inzake het ont-
werpen van plannen voor aanvullende 
bouwprogramma's (12 600, hoofdstuk 
XI, nr. 14); 
de motie-De Beer c.s. over het nemen 
van maatregelen die er toe leiden dat 
de noodzakelijk geachte woningbouw-
produktie zal worden gehaald (13 100, 
hoofdstuk XI, nr. 12); 
de motie-P.A.M. Cornelissen c.s. over 
het door de overheid te voeren beleid 
ter beteugeling van de stagnatie bij de 
woningbouw (13 100, hoofdstuk XI, nr. 
15); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. overeen 
doelmatige 'procesplanning' bij het 
nationaal ruimtelijk beleid (13 100, 
hoofdstuk XI. nr. 16); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. overbe-
korting van de bestemmingsplanpro-
cedure (13 100, hoofdstuk XI, nr. 17); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. over de 
stagnerende ontwikkeling der groei-
kernen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 18); 
de motie-De Beer c.s. over snellere op-
trekking van de subsidies voor het ei-
gen-woningbezit (13 100, hoofdstuk 
XI, nr. 19); 
de motie-Van Rossum c.s. over de be-
perking van hettoewijzingskwantum 
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in de woningbouw in kleinere kernen 
(13 100, hoofdstuk XI, nr. 20); 
de motie-Kombrink c.s. over een ge-
richt programma van om- en bijscho-
ling en van sociale begeleiding van 
werknemers in de bouwsector (13 100, 
hoofdstuk XI, nr. 21); 
de motie-Giebels c.s. over openbaar-
heid van adviezen van de Rijksplanolo-
gische Commissie (13 100, hoofdstuk 
XI, nr. 22); 
de motie-J.N. Scholten c.s. over afslui-
ting van basis-akkoorden met groei-
kernen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 23); 
de motie-Tolman c.s. om de voorstel-
len met betrekking tot de volkshuis-
vestingsproblematiek aan te passen 
aan het advies van de Raad voor de 
Volkshuisvesting (13 025, nr. 6); 
de motie-Van het Schip c.s. over de 
samenstelling van de huuradviescom-
missies en het openbaar doen zijn van 
haar zittingen en adviezen (13 025, nr. 
7; 
de motie-De Beer c.s. om de bestaan-
de regelingen inzake de huurliberalisa-
tie te handhaven en af te zien van een 
meldingsplichten maximeringsbe-
voegdheid voor huren (13 025, nr. 8); 
de motie-De Beer c.s. om de regelin-
gen inzake de huurharmonisatie te 
handhaven en af te zien van invoering 
van een systeem met huurklassen 
(13 025, nr. 9); 
de motie-Nypels c.s. om een nieuw 
huur- en subsidiebeleid te baseren op 
woningfinanciering door middel van 
indexleningen (13 025, nr. 10); 
de gewijzigde motie-Van het Schip c.s. 
om de huurverhoging voor 1975 en 
1976 te binden aan een maximum van 
6 pet. (13 025, nr. 17); 
de motie-Nypels c.s. over een stelsel 
van individuele huursubsidie (13 025, 
nr. 12); 
de motie-Van het Schip c.s. over de 
normen voor het vaststellen van huur-
quotes(13 025, nr. 13); 
de motie-P.A.M. Cornelissen c.s. over 
het in heroverweging nemen van de 
doorstromingsheffing (13 025, nr. 15); 
de motie-De Beer c.s. over de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer 
bij een uitkeringssysteem van indivi-
duele huursubsidies (13 025, nr. 16); 
de motie-Nypels c.s. over de invoering 
van individuele woonsubsidies voor 
eigenaar-bewoners (13 025, nr. 18); 
de motie-J.N. Scholten c.s. over een 
vergelijkende studie van eigen wo-
ningbezit en huursector (13 025, 
nr.19); 
de motie-J.N. Scholten c.s. over bevor-
dering van het eigen-woningbezit door 
uitbreiding van rijksgaranties (13 025, 
nr. 20); 

de motie-J.N. Scholten c.s. overgrote-
re samenhang inzake lonen, prijzen en 
huren (13 025, nr. 21); 
de motie-Salomonsc.s. over wijziging 
van de beschikking geldelijke steun ei-
gen woningen 1968 (13 025, nr. 22); 
de motie-Salomons c.s. over uitbrei-
ding van de doorstromingsheffing tot 
het totale woningbestand (13 025, nr. 
23). 

Staatssecretaris Schaefer: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal nu de vragen, in twee-
de termijn door de kamerleden 
gesteld, beantwoorden, alsmede een 
vraag die in eerste termijn was 
gesteld, maar door mij nog niet is be-
antwoord. 
De heer Cornelissen is teruggekomen 
op het gewest Gooi en Vechtstreek en 
de nieuwe richtlijnen op grond van de 
Woonruimtewet. Van de kant van het 
ministerie zal een brief worden ge-
stuurd aan het gewest Gooi en Vecht-
streek, waarin zal worden vastgelegd 
wat is afgesproken bij het overleg. 
Mochten daarover dan nog onduide-
lijkheden zijn, dan ben ik natuurlijk te 
allen tijde bereid daarover nadere ver-
klaringen te geven en te verduidelij-
ken, wat er precies in staat. Ik hoop in 
ieder geval dat de brief zo duidelijk zal 
zijn, dat dit niet nodig is. Mochten zich 
-en dat heb ikineerstetermijn al toe-
gezegd - heel specifieke ontwikkelin-
gen voordoen, dan is natuurlijk altijd 
de mogelijkheid van overleg open. 
De heer Van het Schip kwam nog eens 
terug op de huurprijsvaststelling. Hij 
heeft gelijk als hij zegt, dat op het 
ogenblik een ander systeem wordt 
voorgesteld: niet de vergelijkingshuur, 
maar tabellen die duidelijkheid schep-
pen zowel voor de huurder als voor de 
verhuurder. Ik wil erop wijzen dat zijn 
stelling, dat er een trekpaardfunctie 
ontstaat, nooit juist kan zijn, omdat in 
ieder geval voor de particuliere huur-
woningen exact dezelfde huurprijzen 
tot stand komen, bij dezelfde investe-
ring en dezelfde aanvangshuur, als 
voor de woningwetwoningen. Dat is 
op het ogenblik in het geheel niet het 
het geval; de prijzen voor particuliere 
woningen zijn aanmerkelijk hoger. 
Daarnaast zal het nieuwe systeem of 
wel hetzelfde resultaat hebben als het 
oude systeem, of wel beter uitvallen 
voor de huurder. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Ik heb 
daar toch nog mijn twijfels over. Ik heb 
namelijk een berekening gemaakt aan 
de hand van de ervaringen in de 
Spaarndammerbuurt. Daaruit blijkt dat 

bij het tot dusver gevolgde systeem de 
huur na 10 jaar op f 243 zou komen, 
maar bij het voorgestelde systeem op 
f317. Ik ga er dan van uit, dat de 
laatste 5 jaar een huurverhoging van 
10 % wordt toegepast. Wordt dat 
evenwel meer - wat de nota niet uit-
sluit-dan komt men na 10 jaar zelfs op 
f 347. Deze cijfers wil ik de Staatssecre-
taris graag geven en ik wil er nog wel 
eens met hem over praten. 
Staatssecretaris Schaefer: Welke ver-
onderstellingen had u bij het oude 
systeem? Was dat 6%? 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Uiter-
aard,6%. 
Staatssecretaris Schaefer: Dan begrijp 
ik de verschillen. Er is dan echter geen 
sprake van een trekpaardfunctie ten 
opzichte van andere woningen, omdat 
zij dan in hetzelfde systeem zitten als 
de nieuwbouwwoningen. Het is altijd 
interessant bij berekeningen te weten, 
van welke veronderstellingen men uit-
gaat. Ik meen nog steeds dat er zeker 
in de aanvang onder het nieuwe regi-
me geen enkel verschil is. . . . 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Maar 
daarna gaan de huren grotere spron-
gen maken dan tot dusver het geval 
was. 
Staatssecretaris Schaefer: Als de heer 
Van het Schip de veronderstellingen 
zou baseren op het oude systeem, met 
de nieuwe huurprijsverhogingen, zou 
hij merken dat het nieuwe systeem 
niet tot hogere huren leidt. 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Ik geef 
u de cijfers, dan kunt u het nog eens 
narekenen. 
Staatssecretaris Schaefer: Hartelijk 
dank, mijnheer Van het Schip! 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben erg blij 
dat de heer De Beer is teruggekomen 
op het programma van de woningver-
betering, omdat hij terecht heeft ge-
constateerd dat er van mijn kant een 
vergissing is gemaakt bij het presente-
ren van het programma voor dit jaar. 
Ik vind het fijn dat ik door hem nu in de 
gelegenheid word gesteld, het juiste 
cijfer te geven. Omdat ik uitging van 
de bedragen tot welke wij verplichtin-
gen zijn aangegaan - zoals bekend, 
werden tot 1 januari 1975 geen bijdra-
ge verstrekt voor naoorlogse wonin-
gen, dat werd uitsluitend gedaan als 
het om systeemgebreken ging -zi jn 
die in mijn getallen weggevallen. Dat 
betekent dat wel degelijk de stelling, 
die ik poneerde, staande blijft. Ik kan 
mededelen, dat er 2000 naoorlogse 
woningen in aanmerking komen, maar 
dat dit aantal waarschijnlijk nog zal 
worden overschreden. Het aantal ver-
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Staatssecretaris Schaefer 
beterde woningen, waarvoor verplich-
tingen zijn aangegaan, is dus niet 
18 000, maar ruim 20 000 geworden. 
Dat betekent dat in de woningwetsfeer 
2000 woningen méér zijn verbeterd 
dan in het taakstellend programma 
stond, en dat de achterblijvers - zo 
was mijn stelling ook - dan ook uitslui-
tend in de particuliere sfeer liggen. Ik 
meen erop te kunnen wijzen dat het 
dan ook moeilijk is te voorspellen wat 
er volgend jaar zal gebeuren. Een aan-
tal maanden geleden heb ik in de Eer-
ste Kamer al gezegd, dat ik twijfel aan 
het halen van het programma volgend 
jaar, óók weer in de particuliere sfeer. 
Men weet echter dat ik gisteren nieu-
we maatregelen heb aangekondigd. 
Wij hopen dat het effect daarvan is, dat 
in elk geval het aantal groter wordt. 
Over het halen van het taakstellend 
programma wat de particuliere wonin-
gen aangaat, heb ik echter mijn grote 
twijfel, die ik overigens al enige maan-
den geleden heb uitgesproken. Ik hoop 
echter dat de heer De Beer zich net als 
ik erover verheugt, dat de cijfers toch 
nog beter zijn dan ik gisteren heb mo-
gen aankondigen. 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Ongetwij-
feld. Wij zijn blij met iedere verbete-
ring. Heb ik de Staatssecretaris goed 
begrepen, als ik moet constateren, dat 
hij geen enkele indicatie kan geven 
over het aantal te verbeteren wonin-
gen of aan te gane verplichtingen voor 
1975? 

Staatssecretaris Schaefer: Ik blijf zitten 
op mijn taakstellend programma. Ik 
zou de heer De Beer erop willen wijzen 
dat ik de eerste ben geweest, die een 
programma daarvoor heeft samenge-
steld, omdat ik dit nuttig en nodig 
vind, ook opdat de bouwwereld ziet, 
waarnaar wij streven. Ik handhaaf dit 
taakstellend programma. 

De heer De Beer (V.V.D.): Van 37 000 
woningen? 
Staatssecretaris Schaefer: Zoals ik 
echter al een aantal maanden geleden 
heb gezegd, denk ik dit aantal niet te 
halen. De achterstand die nu in de par-
ticuliere sfeer bestaat, zal er dan waar-
schijnlijk ook zijn. Ik hoop alleen dat 
door de nieuwe maatregelen die ach-
terstand in procenten minder zal zijn 
dan in dit jaar. De cijfers zijn hiermee 
gecorrigeerd. Wij kunnen dit jaar dus 
toch nog op meer woningen terugzien 
als in de jaren daarvóór. Ik heb het ge-
tal van 18 000 gecorrigeerd in 20 000. 
Mèt de heer De Beer verheug ik mij 
over dit aantal. 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Er bestaan 
op dit punt van mij nog twee onbeant-
woorde vragen. De ene was: kan de 
Staatssecretaris zeggen, hoeveel van 
de verplichtingen die in 1973 zijn aan-
gegaan thans inderdaad zijn voltooid 
qua vernieuwbouw? De tweede vraag 
heb ik tijdens de tweede termijn 
gesteld en luidt: hoe kan in 's hemels-
naam de Staatssecretaris een werkge-
legenheidsschatting maken, zoals hij 
in de zomer van dit jaar heeft gedaan 
in de Nota verkenning werkgelegen-
heid in de bouw, als de aantallen niet 
zijn gebaseerd op de werkelijk in aan-
bouwte nemen vernieuwbouwwonin-
gen, maar op de aan te gane verplich-
tingen? 

Staatssecretaris Schaefer: Die discus-
sie heb ik met de heer De Beer verle-
den jaar gevoerd. Het antwoord op zijn 
eerste vraag is: neen. Natuurlijk was 
die nota gebaseerd op het taakstellend 
programma. De heer De Beer weet nu 
de exacte cijfers voor dit jaar. Ik heb 
gezegd, dat de cijfers in de particuliere 
sfeer voor volgend jaar waarschijnlijk 
ook achterblijven bij het taakstellend 
programma. 

De heer De Beer (V.V.D.): Deze ant-
woorden zijn werkelijk beneden de 
maat. De eerste vraag kan niet met 
'neen'worden beantwoord. Ik heb ge-
vraagd, hoeveel woningen, waartoe 
de verplichtingen in 1973 zijn aange-
gaan, op dit moment voltooid zijn. 

Staatssecretaris Schaefer: Ik heb de 
heer De Beer geantwoord, dat de af-
werking van die verplichtingen soms 
jaren achterloopt, nadat de mensen al 
lang in hun verbeterde woning zitten. 
Als de heer De Beer hierover exacte 
gegevens wil krijgen, betekent dit het 
toevoegen van talloze procedures. Ik 
heb niets anders in deze Kamer ge-
hoord dat men ons juist vraagt het 
aantal procedures terug te brengen. Ik 
heb gezegd dat bij woningwetwon in-
gen de aangegane verplichtingen al-
tijd tot uitvoering komen. Op het ogen-
blik is de sfeer in het land zo dat de 
mensen vinden dat zij nog te lang op 
hun beschikking voor verbetering van 
een particuliere woning moeten wach-
ten. Dit betekent dat de uitvoering 
hiervan ook snel zal plaatsvinden. Als 
wij echter tot exacte cijfers willen ko-
men, betekent dit het instellen van ve-
le langdurige procedures. Als de Ka-
mer daaraan behoefte heeft, zullen wij 
er ons bij moeten neerleggen. Als het 
alleen de heer De Beer blijkt te zijn, zou 
ik ervoor willen pleiten die procedures 
niet in werking te laten gaan en ge-
woon af te gaan op de reële cijfers die 

wij op dit moment hebben en die pas-
sen bij een taakstellend programma. 
De heer De Beer (V.V.D.): Of het grote 
procedures kost, is een oordeel dat ik 
aan de Staatssecretaris overlaat. Ik 
heb er een andere mening over. Ik con-
stateer nu dat de Staatssecretaris zegt: 
iedere keer geef ik een programma, ik 
ga verplichtingen aan, om zo-en-zo-
veel woningen te verbeteren, ik geef 
die subsidiebeschikking uit, maar ik 
heb geen flauw idee van wat er eigen-
lijk in de praktijk van terechtkomt. 

Staatssecretaris Schaefer: Ik maak be-
zwaar tegen de vertaling; dat kan ik 
zélf wel. Ik heb gezegd dat vele van die 
verplichtingen snel tot uitvoering ko-
men, maar dat de afwerking van die 
verplichtingen, zeker in de woning-
wetsfeer, achterloopt bij de oplevering 
van die woningen. Als de heer De Beer 
om cijfers vraagt die ik niet exact kan 
geven, geef ik ze ook niet. Ik meen dat 
wij hier wel aan de gang kunnen blij-
ven. Ik heb de vragen beantwoord, zo-
als het mij mogelijk is. Ik heb de veron-
derstellingen gegeven die er zijn en ik 
heb de exacte cijfers gegeven van de 
verplichtingen. Meer cijfers kan ik niet 
geven. 

De heer De Beer (V.V.D.): Dan is het 
gehele verbeterprogramma een papie-
ren programma! 
Staatssecretaris Schaefer: Neen, mijn-
heer de Voorzitter. De heer De Beer 
moet maar eens in enkele steden gaan 
kijken. 
DeheerDeBeerfV.V.D.): Dit laat on-
verlet, dat de tweede vraag ook niet is 
beantwoord. Ik heb gevraagd: hoe kan 
een berekening worden gemaakt van 
de werkgelegenheid indebouw-zo-
als de drie bewindslieden hebben ge-
daan in de nota van juli van dit jaar -
wanneer zij gebaseerd is op papieren 
uitgiften, zonder dat men weet, of 
sprake zal zijn van uitvoering? Hierop 
is toch de berekening van de werkgele-
genheid gebaseerd? 

Staatssecretaris Schaefer: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen op de vragen ant-
woord te hebben gegeven. Het maakt 
echter verschil, of men het antwoord 
bevredigend vindt of niet. 
DeheerDeBeerfV.V.D.): U hebt géén 
antwoord gegeven. 
Staatssecretaris Schaefer: Dit is een 
conclusie, mijnheer de Voorzitter, die 
ik voor rekening van de heer De Beer 
laat. 
Mevrouw Salomons heeft gevraagd 
naar de situatie voor het midden- en 
kleinbedrijf in het kader van de stads-
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vernieuwing. Ik wi l in dit verband twee 
regelingen noemen. In de eerste plaats 
de 80%-regeling voor de reconstruc-
tie- en saneringsbijdragen. Bij beëin-
diging van een bedrijf is het mogel i jk, 
de bedrijfsschade in de berekeningen 
op te nemen. Komen er daarnaast ver-
vangende bedrijven in die gebieden, 
waarvoor de 80%-regeling geldt, dan 
heeft dat invloed op de prijzen die tot 
stand komen voor de gebouwen 
die er worden gerealiseerd. 
De rehabilitatieregeling kent de moge-
lijkheid - wi j vinden dit reëel, omdat 
het verbeteren van panden in dit kader 
even essentieel is voor de rehabilitatie 
van het gehele gebied als de verbete-
ring van woningen - dat winkelpanden 
en bedrijfspanden worden meegeno-
men in de rehabil i tatieregeling, zij het, 
dat de voorzieningen die voor de be-
dri j fsvoering worden getroffen niet in 
de subsidiëring zijn opgenomen. Dit 
geldt wél voor de technische gebre-
ken. Betreffende voorzieningen voor 
de bedri jfsvoering is overleg gaande 
tussen de Departementen van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
en van Economische Zaken, met het 
doel, tot een regeling hiervoor te ko-
men. Een belangrijk punt hierbij is, dat 
beide regelingen zo op elkaar zullen 
worden afgestemd, dat zij goed kun-
nen functioneren. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Spek heeft nogmaals gezegd, dat 
er grote spoed is bij de realisering van 
de Wet op de stadsvernieuwing. Ik meen 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Cornelissen 
heeft opnieuw de nadruk gelegd op de 
wenseli jkheid, de problematiek van 
huren en subsidies zakelijk te benade-
ren. Ik kan dit van harte ondersteunen. 

Ik hoop ook zeker, dat dit van beide 
kanten en in alle gevallen zal gebeu-
ren. Het behoeft natuurli jk niet per de-
finit ie te betekenen - als men de on-
derwerpen zakelijk benadert - dat men 
alti jd tot dezelfde conclusie komt. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Het bete-
kent wèl , dat wi j de conclusies zullen 
laten afhangen van de zakelijke bena-
dering. 

Staatssecretaris Van Dam: Uiteraard, 
mijnheer de Voorzitter. Als men de za-
ken zakelijk benadert, betekent dat per 
definitie, dat de conclusies op de zake-
lijke benadering gebaseerd zijn. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Dat ge-
beurt niet altijd in deze Kamer! Er 
wordt hier wel eens heel duidelijk een 
politieke beoordeling van het kabinet 
gegeven die niet op zakelijke gronden 
berust. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Dat heb-
ben wi j gemerkt, ook wel eens van u, 
mijnheer de Voorzitter! 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Hartelijk 
dank! Ik vind het een heel duidelijk ant-
woord van de Staatssecretaris. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Een aantal leden heeft 
om een nadere uitleg gevraagd inzake 
de betekenisvan het heroverwegen 
van de doorstromingsheff ing. Van tal 
van kanten zijn bezwaren naar voren 
gebracht die betrekking hebben op de 
meest verschillende elementen die 
hierbij een rol kunnen spelen. Tegen 
tal van bezwaren kunnen weer tegen-
argumenten worden aangevoerd. 
Het bestaan van tal van bezwaren kan 
niet worden ontkend. Die moeten af-
gewogen worden tegen het bezwaar 
van niet-invoering van een dergelijke 
heffing. 
Wat ik de vorige keer bedoeld heb te 
zeggen is, dat wi j met al die bezwaren 
nog eens aan het studeren zullen 
gaan, maar bovendien de behoefte 
aan de doorstromingsheff ing en de 
mogelijke uitvoering van een heffing, 
mochten wi j besluiten tot voorstellen 
van zo'n heffing te komen, mede zul-
len laten afhangen van de uitkomsten 
van het woningbehoefte-onderzoek, 
omdat op basis daarvan kan worden 
nagegaan, hoe zwaar sommige be-
zwaren zouden wegen. 

De heer Tolman (C.H.U.): En wanneer 
zal dat dan plaatsvinden, dacht u? 

Staatssecretaris Van Dam: De resulta-
ten van het woningbehoefte-onder-
zoek eerste fase, die landelijk gezien 
representatieve gegevens verschaffen, 
zullen eind van het volgend jaar ter 
beschikking komen. 

Het betekent dus een totale herover-
weging van alle aspecten, die aan deze 
zaak zitten. 
De heer Van het Schip is opnieuw te-
ruggekomen op een aantal zaken, de 
huurquote betreffende van de lagerbe-
taalden. Met hem kan ik het maar niet 
eens worden over de hoogte van de 
huurquote in termen van het besteed-
baar in plaats van het belastbaar inko-
men. Hij heeft mij in zijn repliek ge-
vraagd of ik eigenlijk wel kennis heb 
genomen van zijn berekeningen, die 
als bijlage bij het verslag van de open-
bare-commissievergadering zijn opge-
nomen. 
Het spreekt vanzelf, dat ik dat heb ge-
daan. Ik vraag mij echter af, hoe de 
heer Van het Schip dan zelf met zijn ei-
gen cijfers omspringt. Mij blijkt uit zijn 
berekeningen niet, dat zoals hij stelt bij 
een besteedbaar inkomen van f 14 000 
de huurquote 20 a 25% bedraagt. De 
heer Van het Schip komt in zijn bereke-
ningzelf tot een huurquote van 18,3% 
bij een besteedbaar inkomen van 
f 14800. Voor wie op de kleintjes moet 
letten, is dat toch nog een heel ver-
schil. 
Nu heb ik alleen wat de heer Van het 
Schip hier beweert, geconfronteerd 
met hetgeen hij zelf op schrift heeft 
gesteld. Doch ook met die berekening 
ben ik het niet eens. De heer Van het 
Schip baseert zijn voorbeelden op be-
lastbare inkomens van 1974, terwi j l 
het op blz. 99 van de nota toch duide-
lijk gaat om belastbare inkomens van 
1975. Om deze te herleiden tot be-
steedbare inkomens, moet hij gebruik 
maken van de belastingtarieven, die 
voor zover al vastgesteld in 1975 zul-
len gelden. Als hij op deze basis zijn 
sommetje nog eens overmaakt, dan 
moet hij op een huurquote van het be-
steedbaar inkomen bij f 14 800 komen 
op een percentage van 15,8, hetgeen 
iets heel anders is dan tussen de 20 en 
de 25. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Hoe 
staat het dan met de rest van de voor-
beelden? U blijft nu alleen bij die 
f 14800 staan. 

Staatssecretaris Van Dam: De rest van 
de voorbeelden moet dezelfde correc-
tie ondergaan, omdat niet het besteed-
baar inkomen van 1974 moet worden 
genomen, maar het besteedbaar inko-
men van 1975. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Dan 
komt u bij uw eigen overzicht ook bij 
de hogere inkomens boven de 20% 
uit. 

Staatssecretaris Van Dam: Ja, bij de 
hogere inkomens. 

dat dit een algemeen gevoelen is i n 
deze Kamer. Wi j zullen dit trachten te 
honoreren. 

MevrouwSalomons(P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Het verheugt mi j , 
dat mi jn vragen in tweede termi jn be-
antwoord zijn. Ik heb in eerste termi jn 
ook nog geïnformeerd naar de aanpas-
sing van het BW in verband met de 
huurprijzen. 

Staatssecretaris Schaefer: Dit behoort 
tot de portefeuille van de heer Van 
Dam. 

MevrouwSalomonsfP.v.d.A.): Zal hij 
dit beantwoorden? 

Staatssecretaris Schaefer: Dat weet ik 
niet, mijnheer de Voorzitter. 
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Staatssecretaris Van Dam 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Ik heb 
niet alléén gesproken over de 
f 14000. Ik heb in dit debat gespro-
ken over de gemiddelde inkomens 
en daar loopt u nu maar omheen. 
Staatssecretaris Van Dam: Ik heb de 
tekst van de radio-uitzending waarin u 
dat hebt b e w e e r d . . . . 
De heer Van het Schip (C.P.N.): U 
moet niet alleen de tekst van de radio-
uitzending nemen, maar u moet de 
tekst van de Handelingen nemen. Als 
wij hier in de Kamer tegenover elkaar 
staan, spreken wij in de eerste plaats 
over datgene wat hier gezegd wordt. 
Als ik alles wat u buiten deze Kamer 
zegt, moet aanhalen, dan heb ik een 
belangrijk langere spreektijd nodig. 

Staatssecretaris Van Dam: Over de 
mate waarin dat gebeurt, heb ik niet te 
klagen. 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Maar 
het gaat nu om het debat tussen ons. 
Ik heb u alleen aangehaald voor wat 
betreft de dingen, die u in deze Kamer 
hebt gezegd respectievelijk gepubli-
ceerd. Daar houd ik u dus ook aan. Ik 
heb er recht op dat u zich ook houdt 
aan de dingen, die ik hier in deze Ka-
mer naar voren heb gebracht. 

Staatssecretaris Van Dam: Daarop ben 
ik ingegaan en ik heb aangetoond dat 
die dingen onjuist zijn. Ik constateer al-
leen dat het een beetje vreemd is dat 
de heer Van het Schip veronderstelt 
dat het gebruikelijk zou zijn hierin de 
Kamer volstrekt andere dingen te be-
weren dan elders, ten minste voor zo-
ver het om feitelijke gegevens gaat. 
De heer De Beer heeft een aantal zaken 
genoemd waarvan hij vindt dat ze on-
voldoende zijn uitgewerkt en dat daar-
over grote twijfels bestaan. Hij heeft, 
bijvoorbeeld, gevraagd of het klasse-
systeem nu meer of minder harmoni-
serend werkt dan het oude systeem. 
In beginsel geldt daarvoor hetzelfde 
tempo. Ook in het oude systeem zat 
geen inhaal. Daarover bestond een 
misverstand. Die achterstand bleef na-
melijk even groot, omdat de verhoging 
nooit meer was dan de gemiddelde 
verhoging van de woningen in de laat-
ste vijf jaar. In principe zit daarin geen 
verschil. 

De heer De Beer (V.V.D.): Begrijp ik nu 
goed dat de Staatssecretaris zegt dat 
ook in het nieuwe systeem de achter-
stand in guldens tussen de oudere en 
nieuwere woningen niet groter zal 
worden? 
Staatssecretaris Van Dam: In de nota 
staat ook dat de achterstand nominaal 

gelijk blijft, maar dat deze reëel, in de 
loop van de jaren, minder wordt. Het 
staat letterlijk zo in de nota. 
De heer De Beer (V.V.D.): Dus het 
werkt minder harmoniserend dan het 
oude systeem? 
Staatssecretaris Van Dam: Wat dat be-
treft is het precies hetzelfde als het vo-
rige systeem. Daarbij werd ook geen 
inhaal gepleegd. 
De heer De Beer (V.V.D.): Dat is juist. 
Hoe het oude systeem werkte weten 
wij allemaal heel precies. Het gaat nu 
om het nieuwe systeem. Werkt het 
nieuwe systeem zo dat het verschil in 
huur, in guldens uitgedrukt, tussen de 
oudere en de nieuwst gebouwde wo-
ningen niet groter wordt, net als bij het 
oude systeem? 

Staatssecretaris Van Dam: Ik beweer 
dat het nominale verschil dat er be-
s t a a t . . . . 
DeheerDeBeer(V.V.D.): In guldens of 
in percentages? 
Staatssecretaris Van Dam: Nee, nomi-
naal, in guldens. Dat verschil blijft ge-
handhaafd, maar het zal van steeds 
minder reële betekenis worden. 
De heer De Beer (V.V.D.): Dus het ant-
woord is dat bij het nieuwe klassesys-
teem, net als bij het oude huurharmo-
nisatiesysteem de achterstand in gul-
densten opzichte van de nieuwste 
bouw niet groter zal worden? 
Staatssecretaris Van Dam: Ja. 
De heer De Beer (V.V.D.): Dat is een 
heel duidelijke uitspraak; die heb ik in 
dit debat nog niet gehad. Dank u wel. 
Staatssecretaris Van Dam: De heer De 
Beer heeft verder als een soort gat ge-
noemd wat het maximeringspercenta-
ge zal zijn. Het lijkt mij zinniger die dis-
cussie te verleggen naar heden mid-
dag,,v/ant dan wordt het wetsontwerp 
behandeld waarin deze zaak aan de or-
de komt. Men kan daarom op dit punt 
moeilijk volhouden dat er zo lang on-
zekerheid over zal gelden. 
Verder vraagt de heer De Beer wat het 
effect van de individuele subsidies van 
minder dan f 3600 zal zijn op het ge-
drag van de huurders. Aan de Kamer is 
al toegezegd dat over de tabel en de 
systematiek van de individuele subsi-
dies nog een nader mondeling overleg 
zal komen. 
Overigens is ook, als is vastgesteld 
welke systematiek zal worden ge-
volgd, nooit van te voren precies uit te 
maken wat voor effect dat zal hebben 
op het gedrag van de huurders. Die 
onzekerheid bestond ook bij de invoe-
ring van de individuele subsidie oude 

stijl. Voor talloze overheidsmaatregel 
len geldt dat nooit precies is aan te ge-
ven wat de effecten van dat soort 
maatregelen zullen zijn. 
De heer De Beer (V.V.D.): De Staats-
secretaris weet heel best waarop ik 
doel. Ik doel op het feit dat nu dit 
systeem 100% van het verschil tussen 
de normhuur en de werkelijke huur 
gaat vergoeden in die betreffende ca-
tegorie, het zou kunnen betekenen dat 
de mensen zullen streven naar de 
duurst mogelijke woning die zij voor 
hetzelfde geld kunnen krijgen. Dat is 
een heel menselijke eigenschap. In het 
oude systeem was dat niet het geval. 
De wijze waarop dat zal plaatsvinden, 
daarover kan de Staatssecretaris niets 
zeggen. Het scheelt ons echter straks 
overeen aantal jaren wel honderden 
miljoenen guldens aan individuele 
subsidie-uitkeringen. 

Staatssecretaris Van Dam: Evengoed 
kun je, op grond van de normale men-
selijke eigenschappen, tot de conclu-
sie komen dat het helemaal niet voor 
de hand ligt dat het effect zal optreden. 
Ik wijs alleen op de verhuiskosten van 
het verhuizen naarzo'n nieuwe wo-
ning. Ik wijs voorts op het marginale 
beslag dat zal worden gelegd op de 
stijging van de reële inkomens. Boven-
dien, als er woningen zijn die anders 
leegstaan, zijn de bezwaren niet zo 
verschrikkelijk groot. De heer De Beer 
zal - ik kom hierop trouwens nog terug 
bij de beantwoording van vragen van 
de heer Nypels - pas uit de definitieve 
opstelling van de tabel blijken in hoe-
verre en, zo ja, bij welke inkomensca-
tegorieën dat nog het geval zal zijn. 

De heer De Beer (V.V.D.): Juist. Wij 
weten dat nu dus nog niet. 
Staatssecretaris Van Dam: Inderdaad. 
De Regering heeft in deze nota een 
aantal beleidsvoorstellen gedaan, 
waarover zij overleg wil plegen met de 
Kamer. Als ik de interrupties en beto-
gen van de heer De Beer goed begrijp, 
zou hij veel liever hebben gehad dat 
wij dat overleg over al deze zaken niet 
hadden gevoerd en dat wij bij wijze 
van spreken per decreet deze dingen 
hadden vastgesteld. De heer De Beer 
stelt toch, hoop ik, prijs op een goed 
overleg met de Regering, zodat wij re-
kening kunnen houden met de opmer-
kingen die in de Kamer worden ge-
maakt. Hij keert het echter om en 
maakt er ons een verwijt van, dat wij 
overleg met de Kamer plegen om reke-
ning te kunnen houden met de zaken 
die hier eventueel naar voren worden 
gebracht. 
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Staatssecretaris Van Dam 
DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik waardeer deze democra-
tische inslag van de Staatssecretaris 
geweldig, maar dat neemt niet weg, 
dat wij moeten constateren dat in het 
tot nog toe gevoerde overleg op een 
aantal punten niet is gebleken wat bei-
de Staatssecretarissen en de Minister 
exact gaan doen. Er zijn ook na deze 
discussie nog grote witte plekken in de 
nota. 

Staatssecretaris Van Dam: Dat spreekt 
uiteraard vanzelf, mijnheer de Voorzit-
ter. De heer De Beer zal toch niet ver-
wachten dat wij, nadat er tijdens de 
discussie een aantal opmerkingen op 
dit terrein zijn gemaakt, in een vloek en 
een zucht op basis van die opmerkin-
gen met een definitieve regeling ko-
men? Laten wij de zaak nu tot reële 
proporties terugbrengen. De nieuwe 
individuele huursubsidies zullen in-
gaan per 1 juli 1975. Wij zullen mede 
op basis van de gemaakte opmerkin-
gen een tabel uitwerken, waarover ge-
ruime tijd voor die eerste juli een mon-
deling overleg zal worden gevoerd. Ik 
begrijp niet waar de bezorgdheid van 
de heer De Beer vandaan komt, dat hij 
onvoldoende in de gelegenheid zal 
zijn, de definitieve voorstellen van de 
Regering te beoordelen. 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
dan niet goed geluisterd naar wat ik 
aan het einde van mijn betoog in twee-
de termijn heb gezegd. 
Ik heb gezegd, dat er nog zoveel onbe-
kende zaken zijn, waarover de Kamer 
alsnog een nota zal krijgen of waar-
over alsnog tussen Kamer en bewinds-
lieden een mondeling overleg zal wor-
den gevoerd, dat het eigenlijk niet 
goed mogelijk is, deze nota voor ken-
nisgeving aan te nemen en dus van de 
agenda af te voeren. 

Staatssecretaris Van Dam: Ik bestrijd 
dat, zoals u begrijpt. 
De heer De Beer (V.V.D.): U bestrijdt 
dat helemaal niet! U zegt aan de lo-
pende band dat er inderdaad over al-
lerlei dingen nog overleg moet wor-
den gevoerd. 
Staatssecretaris Van Dam: Neen, dat 
overleg heeft nu in de Kamer plaatsge-
vonden, meneer De Beer. Op basis 
d a a r v a n . . . . 
De heer De Beer (V.V.D.): Ja maar, niet 
uitputtend! Er zijn nog heel belangrijke 
punten waarover nog grote vragen be-
staan. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Ja, 
maar is de wetgevende procedure die 
in dezen nog zal volgen niet bestemd 
voor het nog in details bekijken van de 
zaak, meneer De Beer? 
De heer De Beer (V.V.D.): Dus u noemt 
bij voorbeeld het antwoord op de 
vraag, of er 17 000 woningen meer of 
minder zullen worden gebouwd om-
dat niet zeker is dat de beleggers zich 
zullen aansluiten bij de plannen van de 
Regering, een detail? Dan heeft u 
vreemde opvattingen over details! 
Staatssecretaris Van Dam: Kan de 
heer De Beer ons een indicatie geven 
van de omstandigheden waaronder 
volgens hem een discussie uitputtend 
is geweest? 

De heer De Beer (V.V.D.): De discussie 
is uitputtend geweest, ais uitsluitsel is 
gegeven over een aantal essentiële za-
ken die men moet kennen om de nota 
behoorlijkte kunnen beoordelen. Ik 
heb u een hele lijst van dingen gege-
ven waarover geen uitsluitsel is gege-
ven. Een van die punten kan ik schrap-
pen omdat u daarover op het laatste 
moment uitsluitsel heeft gegeven, na-
melijk over de wijze van harmoniseren 
en de werking van het nieuwe 
systeem. Er blijven echter nog een 
stuk of acht punten over. 
Het gaat om heel belangrijke zaken 
waarbij nog grote vraagtekens be-
staan; zaken waarover de Kamer ge-
woonweg niet kan oordelen omdat zij 
maar moet afwachten wat ervan komt. 
Hoe moeten wij over een nota oorde-
len, als wij niet weten hoe belangrijke 
punten ervan zullen worden uitge-
werkt? 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
De Beer, u weet heel goed wat in 
hoofdlijnen wordt bedoeld met het 
stelsel van individuele subsidies zoals 
dat in de nota staat. Ruimschoots voor 
het in werking treden van deze maatre-
gel krijgt de vaste commissie de gele-
genheid erover te praten. Dat istoege-
zegd. Dat hoeft in de praktijk geen en-
kel probleem op te leveren. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor, de dis-
cussie daarover nu als afgesloten te 
beschouwen. 
De heer De Beer (V.V.D.): Als de 
Staatssecretaris ook klaar is. 
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom nu nog op een an-
der gat dat de heer De Beer meent te 
hebben geconstateerd. Volgens hem 
is niet duidelijk hoe de gedragsregels 
tussen huurders en verhuurders zullen 
worden voorgeschreven. Als er één 
onderwerp is, waarbij het totaal onge-

wenst is, dat de Regering zo maar 
even moet bepalen hoe de gedragsre-
gels moeten luiden, is het dit onder-
werp wel. Het is duidelijk, dat dit een 
zaak is, waarover met betrokkenen -
huurders en verhuurders - overleg 
moet worden gepleegd. Zij komen het 
eerst in aanmerking voor dat overleg. 
Men kan niet zo maar, buiten hen om, 
die gedragsregels vaststellen. De heer 
De Beer vraagt zaken, waarvan hij 
moet weten, dat daaraan onmogelijk 
tegemoet kan worden gekomen. Wat 
in de nota is geformuleerd, is het voor-
nemen om tot dergelijke gedragsre-
gelste komen. Dit moet met betrokke-
nen uitgesproken worden. 
De heer Kombrink heeft opgemerkt, 
dat de onderzoeksresultaten van het 
w.b.o. pas in 1977 ter beschikking ko-
men. Deze opmerking is onjuist; in 
eerste termijn heb ik al opgemerkt, dat 
het vooronderzoek omtrent het wo-
ningbehoefte-onderzoek binnenkort 
zal zijn afgerond. Daarop aansluitend 
zal omstreeks mei 1975 het ook al ge-
noemde landelijke onderzoek worden 
gehouden. De resultaten daarvan zul-
len naar verwachting eind volgend 
jaar ter beschikking komen. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Kuntu 
zeggen wanneer de resultaten van de 
volkstelling-1971 voor de toetsing van 
het programma ter beschikking zullen 
zijn? 
Staatssecretaris Van Dam: Dat heb ik 
al in eerste termijn gezegd. Het zal on-
geveer medio 1975 zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Een aantal 
sprekers - ik denk aan de heer Tolman, 
mevrouw Salomons en de heer Schol-
ten - hebben gevraagd een nadere uit-
leg te geven van mijn opmerking over 
het eventueel gefaseerd invoeren van 
het klassestelsel. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Als de 
heer Van Dam het terrein van het on-
derzoek verlaat, wil ik nog een aanvul-
lende vraag stellen over het structuur-
onderzoek. Daaraan worden prioritei-
ten gegeven, maar die behoren mede 
vanuit de beleidssfeer ook te worden 
gegeven. Zijn de bewindslieden be-
reid, van hun kant de Kamer of de ka-
mercommissie te informeren over pri-
oriteiten, die zij in het kader van al die 
onderzoeken gesteld willen zien vanuit 
de beleidsbehoefte? 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is een zaak, waarvan 
ik vind dat wij moeten afwachten wat 
de beleidscommissie voor het struc-
tuuronderzoek op tafel zal leggen. In 
die beleidscommissie zitten ook verte-
genwoordigers van de overheid; deze 
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Staatssecretaris Van Dam 
zullen uiteraard een inbreng hebben, 
gericht op de prioriteiten zoals w i j die 
zien. Ik zie geen noodzaak, apart over 
de inbreng van onze vertegenwoordi-
gers in de beleidscommissie een mon-
deling overleg te hebben. Het lijkt mij 
veel zinniger, dit eens te hebben over 
de conclusies, die de beleidscommis-
sie naar aanleiding daarvan heeft ge-
trokken, maar dan de beleidscommis-
sie in haar geheel. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Als de 
Staatssecretaris zegt, dat hij geen 
noodzaak ziet om een mondel ing over-
leg te hebben of de Kamer op een an-
dere wijze te informeren, vind ik dat 
een onjuiste stell ingname. Het gaat 
om een gemeenschappelijke discussie 
over wat typisch vanuit de beleidsbe-
hoefte (van wat er moet gebeuren in 
de beleidssfeer) de prioriteiten van het 
kabinet zijn. Wij hebben er wel degelijk 
recht op te weten wat de inzet namens 
de bewindslieden in die beleidscorrv 
missie zal zijn. Waarom niet? 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik verzoek de heer Kom-
brink dit voorstel eens met de vaste ka-
mercommissie te bespreken. Ik hoor 
dan wel wat het oordeel van deze com-
missie erover is. 
De heer Tolman en anderen hebben 
gevraagd wat precies de strekking was 
van mijn opmerking overeen eventu-
ele gefaseerde invoering van het klas-
sestelsel. Dat is een gedachte, die 
leeft. Wij hebben een werkgroep, die 
de uitwerking van het klassestelsel 
moet bekijken. Daarbij is de vraag 
gesteld aan die werkgroep om op dit 
punt te adviseren. Ik zeg niet - als die 
indruk gisteren is gewekt wi l ik die 
graag wegnemen - dat wi j zullen ko-
men tot een dergelijke gefaseerde in-
voering. Daaraan zitten de kanten, die 
de heer Scholten naar voren heeft ge-
bracht, nl. dat het betekent dat voor 
een aantal woningen het klassestelsel 
later begint met de effecten, die daar-
aan vastzitten. Ik meen, dat dit moet 
worden overwogen. Ook op dit punt 
zal, met overlegging van het advies van 
die werkgroep, nader overleg met de 
Kamer plaatsvinden. De reden, waar-
om de gedachte is opgekomen, is niet 
dat wi j het zelf zo moei lijk zien en dat 
het daarom maar gefaseerd moet wor-
den ingevoerd. Het is een pureef f i -
ciency-reden. Het is in verband met 
het apparaat gemakkelijker, als men 
de werkzaamheden overeen bepaalde 
periode spreidt in plaats van dat men 
een personeelsbezetting moet kiezen 
die eens in de zoveel jaren in staat 
moet zijn die hele grote bulk te verwer-

ken. Men zou met een minder grote 
bezetting toe kunnen, als men de 
werkzaamheden zou kunnen spreiden. 
Deze gedachte is enkel en alleen opge-
komen uit deze efficiency-reden. 

De heer Tolman (C.H.U.): Uw laatste 
opmerking is alleen maareen bevesti-
ging van mijn vermoedens dat hier-
mee veel administratieve rompslomp 
is gemoeid. Als u zegt: Bij ons leven de 
gedachten, dan wi l ik vragen of deze 
gedachten over de vijf jaren leven bij 
u, of bij een meerderheid van de com-
missie die hiermee bezig is, of komen 
zij uit de lucht vallen? 

Staatssecretaris Van Dam: Die komen 
uiteraard niet uit de lucht vallen. Dit 
punt is in de adviesaanvrage aan de 
commissie mede vermeld. Het zal dui-
delijk zijn dat daarover is gesproken, 
maar er is geen eensgezind oordeel 
over. Deze kwestie hangt ook af van de 
datum, waarop het nieuwe systeem 
zal gaan gelden. Als wi j erin slagen het 
klaar te krijgen voor de huurverhoging 
van 1 april 1976, dan zal alles wel wat 
haastig moeten gaan. Dan zou er meer 
aanleiding zijn om tot spreiding te ko-
men. Over de vraag of dat over vijf ja-
ren zal moeten gebeuren of over een 
minder aantal jaren kunnen wi j nog 
praten. Als het later wordt ingevoerd, 
heeft iedereen gelegenheid om zich 
wat meer in te spelen op de nieuwe si-
tuatie. 
Ik wi l toch nog even ingaan op de in-
terruptie van de heer Tolman. Het zou 
naar mijn mening ook in het oude stel-
sel wenselijk zijn geweest, dat men 
niet tot een invoering ineens was ge-
komen, maar tot een gefaseerde in-
voering. Wij hebben de consequenties 
gezien van de invoering ineens, name-
lijk dat ik nu nog bezig ben met het 
vaststellen van de huren in het kader 
van de oude huurharmonisatie over de 
jaren 1972 en 1973. Dat is een heel dui-
delijk voorbeeld dat het stelsel op zich 
zelf niet slecht behoeft te zijn om toch 
uit efficiency-overwegingen een groot 
aantal bezwaren op te roepen. 

De heer Tolman (C.H.U.): Ik mag aan-
nemen dat de fasering als zodanig en 
de beslissing daarover mogeli jkerwij-
ze ook samenhangen met de uitslag 
van het woningbehoefte-onderzoek, 
dat volgend jaar pas zal worden afge-
sloten. Ik mag ook aannemen dat er 
een samenhang is met het al of niet in 
een bepaalde vorm gieten van een 
doorstromingsheff ing. Worden deze 
punten afzonderlijk beoordeeld? Dat 
lijkt mij haast niet mogelijk. 

Staatssecretaris Van Dam: De samen-
hang tussen de doorstromingsheff ing 

en het woningbehoefteonderzoek ligt 
helemaal niet voor de hand. Het is heel 
duidelijk, afgezien van deze twee za-
ken, dat er een scheve verhouding is, 
gezien de kwaliteit, tussen de verschil-
lende huren voor woningen. Dat is de 
reden voor de invoering van het klas-
sestelsel, waarover de gegevens be-
kend zijn. Ik zie geen enkele noodzaak 
om deze twee instrumenten te koppe-
len aan de invoering van het klasse-
stelsel. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Hebt u 
enig idee over de t i jd die u nodig hebt, 
voordat u nader overleg met de ka-
mercommissie kunt plegen? 

Staatssecretaris Van Dam: Daarover 
heb ik enig idee. Ik vraag de Kamer cle-
mentie, dat ik het niet precies op de 
maand kan zeggen. De planning zoals 
die op het ogenblik is, geeft aan dat het 
advies in april/mei zal zijn afgerond. 
Dat betekent dus dat wi j na die peri-
ode, aan de hand van het advies dat ik 
uiteraard aan de Kamer zal overleg-
gen, nader overleg kunnen hebben. 
Mevrouw Van der Heem heeft gezegd: 
Ik bedoel eigenlijk helemaal niet, dat 
men huurders moet verplichten om 
zich te organiseren; als zij maarwor-
den ingeschakeld als zij er zijn. Wat dat 
betreft kan ik haar geruststellen. Bij de 
klassenindeling zullen de huurders in-
dividueel worden betrokken, maarzi j 
zijn vrij zich te laten vertegenwoordi-
gen door degenen die zij zelf wi l len. 
Als dat dan organisaties van huurders 
zijn, dan heb ik daartegen geen enkel 
bezwaar. 
Ik kom nog even terug op de opmer-
kingen van de heer Nypels over de be-
tere relatie tussen de kwaliteit en de 
kosten bij individuele huursubsidie. Ik 
wi l hierover nader overleg plegen. Met 
de hier gemaakte opmerkingen, zoals 
die ook zijn neergelegd in de motie 
van de heer Nypels, zal ik bij het op-
stellen van de tabel zoveel mogelijk re-
kening houden. Daarbij zal ik probe-
ren, te komen tot een zo goed mogeli j -
ke afweging tussen hetgeen hij wi l en 
de centrale doelstelling van de nota, 
namelijk het verschaffen van een pas-
sende huisvesting van een goede kwa-
liteit aan iedereen, in relatie tot het in-
komen. De heer Scholten heeft zich 
aangesloten bij de vragen van de heer 
Nypels. Ik verzoek beide heren, te 
wachten op het mondel ing overleg 
hierover. Ik heb goed naar hen geluis-
terd. 
De heer Nooteboom heeft mij nog-
maals gevraagd welke normen zullen 
worden aangehouden bij het beoorde-
len van de vraag, of in een bepaalde si-
tuatie een woning als passend moet 
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worden beschouwd. Hij noemde daarbij 
aspecten als een goede kwaliteit van ' 
de woning, de samenstell ing van het 
gezin, sociale bindingen, de afstand 
tot het werk en nog enkele andere as-
pecten. Het ging zo snel, dat ik er niet 
zeker van ben of ik alles wel heb. 
Ik heb in eerste termijn reeds geant-
woord, dat ik het oordeel over hetgeen 
als een passende won ing moet wor-
den beschouwd gaarne aan de ge-
meente overlaat. Ik wi js er nog eens 
op, dat deze situatie al bestaat sinds de 
invoering van het huidige systeem van 
aanvullende subsidiëring en ook nooit 
problemen heeft opgeleverd. Ik voel er 
niets voor, een enorm ingewikkelde re-
geling te treffen, ten einde bij voor-
beeld met behulp van een sociolo-
gisch verantwoord puntensysteem so-
ciale bindingen te waarderen en on-
derling te vergeli jken, wanneer ner-
gens uit blijkt dat die regelingen ook 
noodzakelijk zijn. Juist bi jeen regeling 
als deze lijkt het mij gewenst, het ge-
heel zo eenvoudig mogeli jk te laten. 
Wat betreft de vraag van de heer Noote-
boom of nu in Nederland de gemid-
delde huurquote tien procent is, zoals 
in de nota wordt gesteld, wi l ik het vol-
gende antwoorden. In 1964,1967 en 
1970 zijn door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek op verzoek van het 
departement woningbehoefte-onder-
zoeken gehouden, die onder meer ge-
gevens opleverden ten aanzien van de 
relatie huur en inkomen, aangeduid 
met het begrip huurquote. Uit de 
CBS-cijfers kan worden berekend, dat 
in genoemde jaren de gemiddelde 
huurquote in procenten van het be-
schikbaar inkomen zoals dat door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek bij 
deze onderzoeken werd gedefinieerd 
schommelt rond de tien procent. 
Ik geef toe dat dit gegeven niet keihard 
is. De non-response met betrekking tot 
het inkomen was vrij hoog. Het zal de 
heer Nooteboom deugd doen, te ver-
nemen dat bij het thans in voorberei-
ding zijnde woningbehoefte-onder-
zoek met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek wordt onderzocht hoe de 
non-response zoveel mogelijk kan wor-
den teruggedrongen. Het ziet ernaar 
uit, dat de huurquote zal worden bere-
kend op basis van het belastbaar inko-
men. 

De heer Nooteboom heeft er voorts op 
gewezen, dat er verschil bestaat tus-
sen de woonlasten uitgedrukt in pro-
centen van de totale consumptieve be-
stedingen en de uit het w.b.o. te bere-
kenen gemiddelde huurquote. Ik meen 
dat beide cijfers, die zijn gebaseerd op 
CBS-gegevens, onvergelijkbaar zijn. Er 

zijn, zoals de heer Nooteboom ook 
aangeeft, in 'Cobouw' van 13 novem-
ber jongstleden allerlei definitiever-
schillen genoemd. Ook indien daar-
mee rekening wordt gehouden blijft er 
een verschil bestaan. Ik heb daarvoor 
geen bewijzen. Ik baseer mij dan ook 
liever op een cijfer dat zijn beperkin-
gen heeft, maar dat is gebaseerd op 
een CBS-onderzoek dat specifiek ge-
richt was op de volkshuisvesting, dan 
op een macro-economisch gegeven 
waarmee, als ik de huurquote moet 
differentiëren naar allerlei aspecten, ik 
niet uit de voeten kan. 

De heer Nooteboom (D'66): Mag iker-
aan herinneren, dat ik de vraag niet 
heb gesteld uit puur wetenschappeli j-
ke belangstell ing, maar om te kunnen 
nagaan op welke basis de budgettaire 
consequenties zijn berekend. Dan 
moeten wi j uitgaan van een berekend 
cijfer volqens de definitie van de 
Staatssecretaris. Dat isdusgerela-
teerd aan het belastbaar inkomen. In 
dat verband heb ik de vraag gesteld. 

Staatssecretaris Van Dam: Daar heeft 
de heer Nooteboom gelijk in. Het is in-
derdaad heel moeili jk, bij het invoeren 
van een nieuwe regeling exact te be-
palen welke precies de budgettaire 
consequenties zijn. Wij proberen dat 
zo verantwoord mogelijk te doen. Ik 
sluit niet uit, dat daarin uiteindelijk de 
nodige marges zullen zitten. Ik heb op 
dit moment echter geen betere gege-
vens om tot een beter resultaat te ko-
men. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gevraagd, of de 
Staatssecretaris een aanduiding kan 
geven van de onzekerheid daarover. Ik 
ben het volstrekt met hem eens, dat 
men bij een nieuwe maatregel geen 
exactheid kan eisen, zelfs niet een 
nauwkeurigheid tot op 10 min. Wij zijn 
echter nu ook bezig met de begroting 
te behandelen. Kan de Staatssecretaris 
aanduiden of de cijfers, die begroot 
zijn, plus of min 50% kunnen zijn van-
wege bij voorbeeld de non-response 
en vanwege de systematische verteke-
ning als gevolg van een onderschat-
t ing van het opgegeven inkomen. Dat 
laatste heeft de Staatssecretaris zelf 
genoemd. Is een percentage van 30 
voor deze laatste factor een redelijke? 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Een man, die gewend is 
zo exact te redeneren als de heer Noote-
boom, mag van mij toch niet verlan-

gen, dat ik zo uit de lucht een sprei-
dingspercentage zal geven over wat ik 
denk dat de marge zal zijn. Nogmaals, 
wij hebben dit zo verantwoord moge-

lijk berekend; het is duidelijk dat er 
verschillen uit kunnen komen. Ik ver-
wacht echter niet dat deze in de orde 
van grootte zullen l iggen, zoals de 
heer Nooteboom deze nu naar voren 
heeft gebracht. 
Mijnheer de Voorzitter! De vragen van 
de heer Scholten over het klassesys-
teem en de opmerkingen over de indi-
viduele huursubsidie heb ik reeds be-
antwoord bij andere punten. Hij heeft 
mij gezegd: Wie w ind zaait, zal stor-
men oogsten. Ik stel daartegenover: 
Het noodlot kan men niet ontlopen, 
maar wel overwinnen! 

De heer Scholten (A.R.P.): Ik wi l de 
Staatssecretaris er nog een meegeven. 
Gisteravond, naar huis ri jdend verzon 
ik nog een mooie voor u: Zij, die met 
tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 

Staatssecretaris Van Dam: Er ligt mij 
nu een geheel ander spreekwoord op 
de l ippen, maar ik vrees dat het mij 
dan voor de eerste maal zal overko-
men, dat iets van mi j uit het steno-
gram geschrapt moet worden, niet om-
dat het dan gaat om een schunnige op-
merking, maar. . . 

De heer Scholten (A.R.P.): Deelt u mij 
dat dan wel mee na de afloop van deze 
vergadering. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Zet het maar 
in de krant! 

Staatssecretaris Van Dam : om dit 
soort dingen te proberen, moet men 
over meer ervaring in deze Kamer be-
schikken dan ik op het ogenblik doe. 
De heer Drees heeft nog een aantal op-
merkingen gemaakt over de huisves-
t ing van de alleenstaanden. Ik heb het 
gevoel, dat hij nog steeds niet is bevre-
digd door de argumentatie, die daar-
voor is gegeven. Ik heb in eerste ter-
mijn al gezegd, dat het niet voor niks 
is, dat de Regering een aparte nota uit-
een heeft gezet. Als de heer Drees 
zegt, dat er iets wordt voorgesteld, dat 
nauwelijks wordt beargumenteerd, 
wijs ik hem erop dat deze nota daar-
voor ook niet bestemd is. Deze nota 
heeft dat onderdeel er nu juist uitge-
licht en aangekondigd, dat over deze 
zaak een aparte nota zal verschijnen. 
Dan komt deze fi losofie uitgebreid aan 
de orde. Ik wi l hierover wel enkele op-
merkingen maken. Uitgangspunt is 
een optimale woonsituat ie voor ieder-
een, dus inclusief de alleenstaanden. 

- De optimale woonsituatie is afhanke-
lijk van de subjectieve behoefte ener-
zijds en de maatschappelijke effecten 
en de meritaspecten anderzijds. Ik ver-
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wacht dat - dit lijkt mij ook het meest 
gewenst - de meeste alleenstaanden 
op eigen kracht in staat zullen zijn, hun 
woonbehoefte te bevredigen, als er 
tenminste voor voldoende produktie 
wordt gezorgd. Als er groepen zijn, die 
daarvoor een te laag inkomen hebben, 
moeten er maatregelen worden geno-
men, die ertoe leiden, dat ook dan het 
recht op wonen kan worden gereali-
seerd. Frustratie van de behoefte, van 
dat recht gebruik te maken, heeft ook 
de nodige maatschappelijke nadelen. 
Werkende jongeren wil len net zo goed 
dicht bij hun werk wonen en vermin-
deren dan juist de verkeersmobiliteit, 
hetgeen de heer Drees natuurlijk ook 
zal aanspreken. Men kan denken aan 
generatieconflicten, ziekteverzuim, 
enz. De heer Drees is sterker dan ik in 
het opsommen van dit soort effecten. 
Ik heb het gevoel dat zijn verzet zich in 
feite richt tegen individuele subsidies in 
het algemeen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is een misverstand. 
Verder ben ik blij dat er een aparte no-
ta komt. Ik kreeg de indruk dat reeds 
nu een fundamentele beslissing van 
het parlement werd gevraagd. Deze 
vond ik in alle opzichten onvoldoende 
onderbouwd. Als het hier gaat om een 
voorlopige aankondiging, ligt de zaak 
anders. 

Staatssecretaris Van Dam: In deze no-
ta wordt op dit punt geen enkele fun-
damentele beslissing gevraagd. Debe-
leidsmaatregelen voor de voorzienin-
gen voor de alleenstaanden zullen in 
de andere nota worden aangegeven. 
Deze zullen dan, naar ik hoop, in de Ka-
mer in discussie komen. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Spek heeft gevraagd, of er bij de 
doorstromingsheff ing een vergoeding 
voor de door de huurder aangebrachte 
verbeteringen zal worden gegeven. 
Als het tot wetgeving op dit pu nt komt, 
zal de vraag van de geachte afgevaar-
digde nader moeten worden bekeken bij 
het formuleren van de wetgeving. Ik 
wijs er echter op dat de nota spreekt 
over een eventuele vergoeding voor 
de door de huurder aangebrachte ver-
beteringen in het verband van een ge-
dwongen verhuizing, dus wanneer bij 
voorbeeld de eigenaar in zijn eigen 
huis wi l ten koste van de huurder. Uit 
deze algemene doelstell ing mag wor-
den afgeleid dat er bij doorstroming 
een dergelijke vergoeding niet zal wor-
den gegeven. 
De geachte afgevaardigde heeft ook 
over de privacy gesproken. Voor de 
heren De Beer en Van der Spek schijnt 

dit een tameli jk principiële zaak te zijn. 
In gevallen waar in mensen door om-
standigheden - zoals de heer Van der 
Spek veronderstelt - gedwongen zul-
len zijn hun inkomen aan de verhuur-
der op te geven - ik neem aan dat dit 
zich in een beperkt aantal gevallen zal 
voordoen - moet men dit nadeel afwe-
gen tegen de vertraging die voor allen 
zal ontstaan als dit systeem niet wordt 
gevolgd. Dat betekent dan dat ieder-
een maanden lang op zijn geld zal 
moeten wachten. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat bestri jd ik nu juist. Ik 
heb uitvoerig betoogd dat die maan-
denlange vertraging helemaal niet be-
hoeft op te t reden. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Wi j kunnen die discussie 
wel gaan herhalen. De heer De Beer 
denkt dat het mogeli jk is, via de belas-
t ingdienst, deze zaak te regelen. Men 
kan daar principiële bezwaren tegen 
aanvoeren. Die belastingdienst heeft 
eengeheel afwijkende taak. Er zijn ook 
praktische bezwaren; de dienst is al 
overbelast en bovendien werken de 
computers bij de belastingdienst niet 
sneller dan de computers bij volks-
huisvesting. Dat kenmerk hebben 
computers gemeen. Verrekening via 
de loonbelast ing, bij wijze van voor-
schot, is zeer t i jdrovend; vergelijkt u 
maar de beschikking in verband met 
de aftrek van hypotheek. Bovendien 
leidt het tot de noodzaak van herbere-
kening achteraf, hetgeen ook een 
rompslomp met zich brengt. Het zou 
onjuist zijn te denken dat de belasting-
dienst het inkomen van de lagere inko-
menstrekkerstoch al kent. De loonbe-
lastingkaarten arriveren er pas na af-
loop van het kalenderjaar en worden 
niet zonder meer gecumuleerd. Ik 
moet er ook op wijzen dat voor AOW-
ers daadwerkeli jk geen loonbelasting 
wordt ingehouden, zodat het inkomen 
daarvan dus achteraf bekend wordt . 
Andere sociale uitkeringen worden 
wel door de loonbelasting getroffen, 
maar een en ander zegt nog weinig 
over het inkomen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van vermogensinkomsten. 
Daarnaast is er dan nog het probleem 
van de bijstandtrekkers. Ik zie werkelijk 
geen mogel i jkheid om via de belasting-
dienst een systeem te ontwikkelen, 
waarbi j het geld net zo snel bij de huur-
ders terechtkomt als in het door ons 
voorgestelde systeem. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze woorden van de 
Staatssecretaris verbazen mij in hoge 
mate. 

De Voorzitter: Zal deze zaak ook nog 
aan de orde komen bij de behandeling 
van een te verwachten wet? 

Staatssecretaris Van Dam: Neen, mi jn-
heer de Voorzitter. 

DeheerDeBeerfV.V.D.) : Mijnheer de 
Voorzitter! Daar was ik al bang voor! 
De belastingdienst beschikt over alle 
gegevens die nodig zijn om de indivi-
duele huursubsidie te kunnen bereke-
nen, behalve de huur die de desbetref-
fende huurder moet betalen. Als dat 
nu wordt opgegeven, bi jvoorbeeld 
door middel van de werkgeversverkla-
ring en wat de mensen betreft die uit-
sluitend inkomstenbelasting betalen 
of een naheffing krijgen door middel 
van het inkomstenbelastingformulier -
dat betekent één vraagje extra op het 
aangifteformulier - dan kan de compu-
ter van de belastingdienst daarmede 
worden gevoed. Die hele zaak kan dan 
zonder extra moeite worden verre-
kend. 

Staatssecretaris Van Dam: En de men-
sen die niet werken? 

De heer De Beer (V.V.D.): Die moeten 
precies zoals in alle andere gevallen 
gebeurt met mensen die geen inkonv 
stenbelasting betalen, een soort T-bil-
jet invul len. Net zo goed als zij dat op 
het opgaveformulier moeten invullen 
bij hun huurbaas, moeten zij nu het-
zelfde biljet invullen en opsturen naar 
de belastingdienst. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardig-
de denkt dat dit administratief alle-
maal geregeld is iedere maand op het 
moment dat zij de huur moeten gaan 
betalen. 

De heer De Beer (V.V.D.): Dat gebeurt 
nu al. Iemand die rente moet betalen 
voor een eigen huis, kan dit ook al als 
voorberekening maandelijks afgetrok-
ken krijgen van zijn loonbelasting. Dat 
gebeurt op vri j grote schaal. Als dat 
kan, kan dit ook. 

Staatssecretaris Van Dam: Het door u 
genoemde voorbeeld zal echter ook 
veel t i jd vergen. Vaak is daarbij een 
herberekening noodzakelijk met alle 
rompslomp van dien. 

De heer De Beer (V.V.D.): Als die her-
berekening moet plaatsvinden, omdat 
blijkt dat iemand achteraf een ander 
inkomen heeft gehad, dan moet die 
ook plaatsvinden in het geval dat hij 
zijn inkomen aan de verhuurder heeft 
opgegeven. Dat maakt geen verschil. 
De Staatssecretaris moet nu geen be-
zwaren aanvoeren die zijn systeem 
evengoed gelden. 
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Staatssecretaris Van Dam: Ik heb het 
gevoel dat wi j nog ei ndeloos op deze 
manier kunnen voortgaan. Ik wi l er 
nog op wijzen dat het voor mij hele-
maal niet zeker is wat de huurders nu 
erger vinden, hun inkomen opgeven 
aan de verhuurder, of hun huur aan 
hun werkgever. Velen zullen tegen het 
laatste ook bezwaar hebben, zodat dat 
ook een aantasting van de privacy kan 
worden genoemd. Ik houd het erop dat 
onze regeling het best de belangen 
van de huurders dient. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l ten slotte 
nog ingaan op een aantal moties. 

De heer Nooteboom (D'66): Ik heb nog 
geen antwoord gehad op mijn vraag 
over de kwestie dat het afgelopen jaar 
als norm wordt genomen. Ik heb zoë-
ven de verdediging op de opmerking 
van de heer Van het Schip niet begre-
pen, omdat er in het antwoord op 
vraag 212 staat dat het inkomen van 
het afgelopen jaar als norm wordt ge-
nomen. 

Staatssecretaris Van Dam: Dat dient 
ter berekening van de individuele 
huursubsidies. Voor het vaststellen 
van de huurquotes is uitgegaan van de 
inkomens in 1975. Dat is een totaal an-
dere zaak. Dat heeft niets met elkaar te 
maken. Voor de berekening van de 
hoogte gaat men uit van het inkomen 
van het afgelopen jaar, plus een be-
paald percentage daarboven. 

De heer Nooteboom (D'66): Ik had niet 
in de antwoorden op de vragen gezien 
dat er sprake was van een percentage 
daarboven. Ik begrijp nu dat die cor-
rectie er komt. Dan ben ik tevreden. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l iets zeggen over 
de motie voorkomend op stuk num-
mer 7 van de heer Van het Schip over 
de huuradviescommissies. Tegen de 
inhoud daarvan heb ik geen bezwaar. 
Ik wi l alleen even wijzen op de formu-
lering van de laatste zin waar staat dat 
vertegenwoordigers van door de huur-
ders gevormde organisaties en comi-
tés deel uitmaken van de huuradvies-
commissies. Zoals het daar staat, lijkt 
het tameli jk categorisch, alsof het ook 
in alle omstandigheden moet. Het zou 
kunnen zijn dat vertegenwoordigers 
van die organisaties niet beschikbaar 
of aanwezig zijn, waardoor het toch 
zonder zal moeten worden gedaan. De 
intentie die de heer Van het Schip on-
der woorden brengt is ook de mijne. 
Ik kom dan toe aan de motie op stuk 
nummer 8 van het lid De Beer, over de 
regeling inzake de huurliberalisatie. 

Daarin wordt de Regering uitgeno-
digd, af te zien van het voornemen, 
een meldingsplicht en een maxime-
ringsbevoegdheid voor huur in te voe-
ren. Uit het feit dat de Regering daar-
over een wetsontwerp bij de Kamer 
heeft ingediend, zal het duidelijk zijn 
dat zij dit voornemen niet heeft. Het 
lijkt mij het beste dat deze zaak van-
middag aan de orde komt. In ieder ge-
val moet ik de Kamer aannemen van 
deze motie ontraden. 
De heren De Beer en Drees hebben 
een motie ingediend, voorkomend op 
stuk nummer 9 over de huurharmoni-
satie. Ik moet dit afwijzen. Het is niet 
aantoonbaar en ook niet aangetoond 
dat het nieuwe systeem slechter is dan 
het oude. Ik w i l de Kamer vragen op de 
uitwerking van het nieuwe systeem te 
wachten. 
De heer Nypels heeft een motie inge-
diend, voorkomend op stuk nummer 
12, over de individuele huursubsidie. 
Ik ben er al opingegaan. I kw i l dege -
achte afgevaardigde vragen zijn motie 
aan te houden tot daarover een mon-
deling overleg heeft plaatsgevonden. 
De motie van de heer Van het Schip, 
voorkomend op stuk nummer 13, 
moet ik afwijzen om twee redenen. 
Naar mijn opvatt ing is het ongewenst 
deze huurquote te hanteren in de ta-
bellen. Dat zou leiden tot een veel la-
gere huurquote dan thans het geval is. 
Dat is ook uit een oogpunt van Volks-
huisvestingsbeleid moeili jk te verdedi-
gen. Bovendien zullen de budgettaire 
consequenties zodanig zijn, dat zij op 
dit moment niet kunnen worden ge-
dragen. 
De motie-Cornelissen op stuk nr. 15, 
waarin hij vraagt, de doorstromings-
heffing in heroverweging te nemen, 
wordt uitgevoerd, zoals men uit mijn 
opmerkingen zal hebben begrepen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Die 
wordt uitgevoerd en de Minister zal 
daarbij uiteraard goed denken aan het 
kader van de overwegingen in die mo-
tie. 

Staatssecretaris Van Dam: Het spreekt 
vanzelf, dat ik bij heroverwegingen 
denk aan het kader, waarbinnen die 
plaatsvinden. De heer Cornelissen no-
digt de Regering uit, de voorgestelde 
doorstromingsregel ing in heroverwe-
ging te nemen. Ik heb de Kamer toege-
zegd dat ik dat zal doen. 

DeheerDeBeer(V.V.D.) : Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris weet, 
dat een dergelijke formuler ing in de 
Kamer gemeenlijk aanduidt, dat de 
Staatssecretaris die intrekt. Moeten wi j 

ook nu die betekenis aan de woorden 
van de Staatssecretaris hechten? 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Er is 
niets in te trekken. 

De heer De Beer (V.V.D.): Ik bedoel, dat 
de Staatssecretaris het voorstel in-
trekt, dat in de motie wordt aangeduid. 

De heer Van Mierlo (D'66): Dat is hele-
maal niet gebruikelijk. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! De interpretatie van de 
heer De Beer is niet juist. Ik heb het zo 
geformuleerd: die heroverweging zal 
ertoe moeten leiden, dat alle bezwaren 
nog eens op een rij worden gezet. Uit 
die nadere overweging zal moeten bli j-
ken, of en op welke wijze wi j tot voor-
stellen vooreen eventuele doorstro-
mingsheff ing zullen komen. 

De heer De Beer (V.V.D.): Zij is dus niet 
definitief van de baan? 

Staatssecretaris Van Dam: Of en zo ja, 
mijnheer De Beer. 

De heer De Beer (V.V.D.): Dat is duide-
lijk. 

Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Welke consequen-
ties heeft dit voor het standpu nt van 
de Staatssecretaris inzake een andere 
motie? Ik had het idee, dat er twee te-
genstri jdige moties waren. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb de moties keurig 
genummerd op een rij liggen en dat 
zal er ongetwi j feld toe leiden, dat ik 
ook aan de mot ie van de geachte afge-
vaard igdetoekom. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet toe-
zeggen, wat in de motie-Salomons op 
stuk nr. 23 word t gevraagd. Zij vraagt 
een specifieke toezegging van de Re-
gering met betrekking tot de inhoud 
van de doorstromingsheff ing. Men zal 
begrijpen - gelet op onze opstell ing 
tegenover de zaak - dat wi j met alle 
gemaakte opmerkingen rekening zul-
len houden en dat w i j mede aan de 
hand van de uitkomsten van het wo-
ningbehoefteonderzoek zullen bezien, 
voor welke categorieën woningen 
doorstroming het beste mogelijk zou 
kunnen zijn, zodat ik nu niet op voor-
hand kan toezeggen dat aan deze spe-
cifieke wens tegemoet kan worden ge-
komen. 
Mijnheer de Voorzitter! De vorige mo-
ties zullen door de Minister worden 
behandeld. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de Minister. Ik bepaal, dat in het ko-
mende half uur geen interrupties zul-
len zijn toegestaan. 
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Voorzitter 
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben nu gedebat-
teerd tot half twee. Bij de aanvang van 
de lunchpauze zal de commissie nog 
vergaderen. Het zal dus wel lang du-
ren, voordat wij aan de lunch toe zijn. 
Zou het daarom niet mogelijk zijn, nu 
reeds te schorsen? 
De Voorzitter: Het is een voortduren-
de wens van de Kamer dat tussen het 
slot van het antwoord van de Minister 
en het moment, waarop eventuele be-
slissingen moeten worden genomen, 
zoveel mogelijk tijd beschikbaar is om 
zich nader te kunnen beraden. 
Ik meen aan de wens van de Kamer te-
gemoet te komen - wij zijn trouwens 
om 11 uur begonnen - door de verga-
dering tot ongeveer 2 uur voort te zet-
ten. De Minister heeft mij namelijk 
medegedeeld dat hij ongeveer een 
half uur nodig heeft voor zijn ant-
woord. Men beschikt op die manier bij 
de aanvang van de pauze over het oor-
deel van de Minister over de moties. Ik 
dacht dat dit in het belang was van een 
goede gang van zaken. 

De heer De Beer (V.V.D.): Ikwiludan 
verzoeken, mijnheer de Voorzitter, de 
lunchpauze zo ruim toe te meten, dat 
rekening wordt gehouden met het feit, 
dat wij in de pauze moeten vergade-
ren. 
De Voorzitter: Ik zal de duur van de 
lunchpauze bepalen op één uur. 
De heer Kombrink (P.v.d.A.): U, mijn-
heer de Voorzitter, merkte op, dat geen 
interrupties meer mochten worden ge-
maakt. Naar aanleiding van die mede-
deling wil ik uitspreken, dat ik haar 
zeer betreur, omdat u wel toestond, 
dat tijdens het antwoord van de twee 
andere bewindslieden werd geïnter-
rumpeerd. Ik kan mij voorstellen, dat u 
interrumperen schaars wilt toestaan, 
maar ik vind het teleurstellend, dat u 
zegt: Tijdens het betoog van de Minis-
ter moeten geen interrupties meer 
worden geplaatst. 

De Voorzitter: Ik heb er kennis van ge-
nomen. Als u, mijnheer Kombrink, niet 
tevreden wordt gesteld door het ant-
woord van de Minister, kunt u om een 
derde termijn vragen. 
De heer Kombrink (P.v.d.A.): U lokt 
dan wel een derde termijn uit, mijn-
heer de Voorzitter. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zal proberen, in een half uur 
een groot aantal vragen te beantwoor-
den. 

De heer De Beer heeft op zijn gebruike-
lijke beeldende wijze in tweede termijn 
nog enkele vriendelijke woorden toe-
gevoegd aan de lof, die hij mij reeds in 
eerste termijn heeft toegezwaaid. Hij 
heeft mij vergeleken met een geblind-
doekte minister, die over de puinho-
pen van zijn beleid voortstrompelde. 
Hoe het ook zij, mijnheer de Voorzitter, 
ik wil die gang in ieder geval niet 
voortzetten met een beer als geleide-
hond. 
Ik zelf heb eerder het gevoel, dat ik in-
gesneeuwd ben door de brieven, die 
vele kamerleden in de laatste dagen 
hebben ontvangen en die zij nu bij wij-
ze van vraagpunt ter beantwoording 
op mijn tafel hebben geschud. Daarom 
zal ik een aantal punten in telegramstijl 
behandelen. 
Ik zal dit niet met tranen doen, ook al 
zal ik dan vreugde mogen oogsten. Ik 
heb nu eenmaal geen talent voor ver-
driet. Ondanks alle kritiek zullen wij 
blijmoedig proberen, alle vragen te be-
antwoorden. 
Thans kom ik in de eerste plaats op de 
ruimtelijke ordening. Door enkele le-
den is nogmaals opgevoerd het groei-
kernenbeleid. Hierbij denk ik met na-
me aan de vraag, welke groeikernen 
nu vast staan. Daaromtrent staat op 
het moment geen volledige reeks vast. 
De nota inzake de volkshuisvesting, 
door mijn voorganger opgesteld - dit 
is reeds door mij gezegd - vond ik een 
zeer waardevol stuk. Wij hebben erin 
menig opzicht op voortgebouwd. Er is 
echter nimmer een besluit genomen 
omtrent het aantal groeikernen, dat er-
in is genoemd. Dat besluit kan slechts 
in overleg met de Kamer vallen aan de 
hand van de verstedelijkingsnota. Wij 
allen kennen de problemen rond de 
vraag, of er al dan niet een stad in de 
Hoeksche Waard tot stand dient te ko-
men. Wij kennen de problemen rond 
de omvang van Purmerend. Slechts 
voor enkele groeikernen - in dezen 
noem ik als voorbeeld Zoetermeer en 
Nieuwegein - staat een voorspoedige 
ontwikkeling vast, aangezien er geen 
meningsverschillen over zijn. Op an-
dere punten is - in de memorie van 
toelichting is als voorbeeld Leusden 
genoemd - gerede twijfel. 
Thans kom ik op het verzetten van de 
bakens, wanneer planologische beslis-
singen, die zijn genomen, toch weer 
worden herzien en op de financiële ge-
volgen, die het voor bepaalde ge-
meenten kan hebben. Dit probleem is 
onderkend. Op het ogenblik wordt er 
door deskundigen een studie over ge-
maakt. De heer Fiévez mag er zich van 
verzekerd weten, dat ook ik het als een 
groot probleem voor de andere over-

heden beschouw en dat de rol, die het 
Rijk erbij kan spelen, op het ogenblik in 
studie is. Het is overigens lang niet 
eenvoudig, want een ieder zal zich re-
aliseren, dat de precedentwerking van 
bepaalde regelingen, vooral budget-
tair gezien enorm kan oplopen. 
Ook is gesproken over procedures op 
het gebied van de ruimtelijke ordening. 
Ik denk hierbij aan de verkorting van de 
termijnen, wijzigingen en anderszins in 
de procedures. De studie in dezen is vrij 
ver gevorderd. Wij zullen binnen een 
niet al te lange tijd voorstellen ter zake 
doen, maar ikteken hierbij opnieuw 
aan, dat deze geen inperking van het in-
spraakrecht van de burgers mogen be-
tekenen. 
Ik ben de heer Fiévez dankbaar voor zijn 
verduidelijking van zijn opmerkingen 
over datgene, wat hij als een groot eu-
vel beschouwt bij de inspraak, namelijk 
dat er ook mensen aan deelnemen, die 
er persoonlijk gewin aan willen ontle-
nen. Wij zullen dankbaar zijn voor con-
crete informatie, die ons op dat punt 
bereikt. Dan kunnen wij eens bestude-
ren de vraag, of er misschien iets tegen 
is te doen. Het zal niet eenvoudig zijn. 
De geachte afgevaardigde signaleerde 
een ernstig euvel. 
Ik ga nu over tot de vragen van de heer 
Scherpenhuizen terzake van de 
ruimtelijke ordening. Ik zeg nogmaals 
de Kamer toe, dat een tijdschema voor 
de behandeling van de nota's en voor-
al de structuurschema's zal worden 
opgenomen bij het definitieve beleids-
voornemen in de Oriënteringsnota. 
Wij hopen daarmee in maart te komen. 
Er is op dat punt een motie ingediend. 
Ik moet die - zo zegt men - beschou-
wen als een ondersteuning van het be-
leid, omdat het niet alleen van mij, 
maar ook van andere ministers af-
hangt of dat tijdschema zal worden ge-
maakt en ook zal worden aangehou-
den. Ik heb het gevoel dat ik, gezien de 
samenwerking met andere ministers 
op dit punt, die ondersteuning niet no-
dig heb. Er is bepaald geen sprake van 
pogingen, van welke zijde ook, om dit 
werk te vertragen. Integendeel, ik kan 
mij tevreden weten met de medewer-
king, die ik in dit werk krijg. 
Als opnieuw wordt gevraagd naar het 
beleid ter zake van de suburbanisatie, 
dan stel ik nog eens heel duidelijk dat 
het strakke beleid wordt gehandhaafd, 
onder aantekening van de noodzaak 
om het meer te nuanceren. De wijze 
van nuancering en de grondslag daar-
van zullen te vinden zijn in het herziene 
beleidsvoornemen in de Oriënterings-
nota. Daaraan werken wij op het ogen-
blik. De discussie kunnen wij dan daar-
over voeren. Ik ben altijd bereid - ik 
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Minister Gruijters 
heb dat al opgemerkt inzake Vinke-
veen en Limburg, maar dat geldt ook 
elders - om persoonlijk met de be-
stuurderen contact op te nemen om ad 
hoc te zien, of het strakke beleid van 
nu misschien tot ongewenste resulta-
ten leidt. Leden van deze Kamer die 
mij op bepaalde gevallen wijzen, kun-
nen erop rekenen dat ik daar persoon-
lijk op af zal gaan. 
De heer Van Rossum heeft opnieuw 
zijn visie op de kleine kernen gegeven. 
Ik heb goede nota genomen van zijn 
opmerking - dat is ook weer een van 
die nuanceringen waaraan behoefte is 
-dat 1% bevolkingsgroei nog niet 1% 
woningtoename betekent. Ik moet ook 
toegeven, dat het percentage van 1 op 
zich zelf al een weinig genuanceerd 
gegeven is. Men moet het echter zien 
als een grove richtlijn, als een eerste 
maatstaf voor de ernst waarmede wij 
het beleid willen voeren. Ik ben geluk-
kig te kunnen constateren, dat ook de 
heer Van Rossum met mij van mening 
is, dat wij in dat beleid moeten probe-
ren het dichtslibben van het landelijke 
gebied te voorkomen of, waar het ei-
genlijk al te ver is voortgeschreden, 
toch nog een halt toe te roepen. Nog-
maals, ik zeg hem een serieuze veran-
dering van de Oriënteringsnota op dat 
punt toe en ook een serieuze discussie 
over die verandering. 

De heer Van Rossum (S.G.P.): Maar 
het toewijzingsbeleid nü? 
Minister Gruijters: Ik wees er al op, dat 
ik meen te moeten constateren dat de 
geachte afgevaardigde gelijk heeft als 
hij zegt, dat 1 % bevolkingsgroei nog 
niet 1 % woningtoename betekent. Ik 
zal daaraan mijn conclusies verbinden. 
Wij zullen het straks in een breder ka-
der zetten, maar wij zullen nu al van 
geval tot geval bezien, of bijstelling 
nodig is. Vooralsnog blijf ik - dat wil ik 
nadrukkelijk onderstrepen - vasthou-
den aan een zeer strak beleid. Ik kan 
mij bijvoorbeeld moeilijk voorstellen, 
dat ik mijn aanvankelijke mening terza-
ke van Limburg, in de problemen 
waarvan ik mij vooral heb verdiept, 
mede gezien de middelen die wij Lim-
burg nu verschaffen tot het bouwen in 
de mijnstreek, zou herzien. Ik kan mij 
ook moeilijk voorstellen dat ik de over-
eenkomst met de provincie Utrecht ter 
zake van het plassengebied zou her-
zien, maar ik zeg nogmaals toe, dat ik 
mij persoonlijk op de hoogte zal gaan 
stellen en met de bestuurderen zal 
spreken. Mocht ik dan tot een ander in-
zicht komen, dan zal ik enige bijstelling 
tot stand brengen. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Ten 
aanzien van Limburg wil ik in het bij-
zonder nog opmerken, dat de bouw-
vakkers daar tijdelijk niet in Duitsland 
kunnen werken. 
Minister Gruijters: Ik heb in eerste ter-
mijn ook heel duidelijk gezegd, dat ik 
meer moeite met mijn beleid op dat 
punt heb, nu de werkloosheid daar zo 
groot is, maar dat ik niettemin meen, 
na afweging van de betrokken belan-
gen aan dat beleid vooralsnog te moe-
ten vasthouden. Het is moeilijk, maar 
men zal hebben te kiezen in dezen. Met 
vaagheid komen wij niet verder. Ik heb 
nog onlangs van mijn mening doen 
blijken aan de bestuurderen aldaar. 
Begrip betekent nog niet altijd, dat je 
aan wensen tegemoet komt, hoe pijn-
lijkdat ook kan zijn. 
De heer Giebels heeft nog gevraagd, 
wanneer de verschillende wijzigingen 
van de Wet op de ruimtelijke ordening, 
die zijn toegezegd, tot stand zullen ko-
men en of de voorstellen daartoe op 
korte termijn de Kamer zullen berei-
ken. De technische voorbereiding is 
gereed. Het overleg is nu op regerings-
niveau gaande. Ik kan geen exacte da-
tum noemen omdat, gezien de belan-
gen van zoveel departementen die 
hierbij betrokken zijn, men niet kan 
zeggen wanneer dit overleg zal zijn af-
gerond. Ik kan wel zeggen dat het 
voorspoedig verloopt en dat de term 
'binnenkort' niet overdreven is. 
De heer Giebels heeft voorts gevraagd 
naar een RPC-advies over het dijken-
programma met betrekking tot de ri-
vierendijken en de defensiedijken. Ook 
dit hoort in het interdepartementale 
overleg. Ik zal het daar inbrengen. Het 
lijkt mij - dit is mijn persoonlijke me-
ning - een goede suggestie, maar ik 
moet de tegenargumenten die er on-
getwijfeld zijn nog vernemen. 
Ik heb al gezegd, dat ik over de gewest-
wet in wording nu liever geen uitlatin-
gen doe. De Minister van Binnenland-
se Zaken is op dit punt de eerst verant-
woordelijke. Ik heb wél gezegd, dat ik 
zeer ingenomen ben met de wijze 
waarop met name het aspect van de 
ruimtelijke ordening en dus de Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Or-
dening met zijn deskundigen in die 
voorbereiding wordt betrokken. Dat 
hierbij niet alle gezichtspunten van mij 
zullen prevaleren, lijkt mij nogal duide-
lijk. Ik geloof dat ik buiten mijn boekje 
zou gaan, als ik hier die gezichts-
punten zou etaleren. Die horen op dit 
moment nog in het overleg tussen de 
bewindslieden thuis. 
Wat betreft de spreiding van onder-
wijs: niet alleen denk ik een bijdrage te 
gaan leveren uit een oogpunt van 

ruimtelijke ordening, maar er is ook al 
een intensief overleg met de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen. Dit 
is nu ook in het stadium dat wij, wat dit 
overleg betreft, een zekere procedure-
afspraak aan het maken zijn om dit 
overleg te reguleren, ten einde er het 
incidenteel karakter aan te ontnemen. 
Ik kan de heer Giebels over het ge-
bouw 'Westhaven' eigenlijk het beste 
een gesprek in de naaste toekomst 
toezeggen. Hij herinnert zich de zeer 
uitvoerige vragen, met nóg uitvoeriger 
antwoorden. Die hebben hem niet be-
vredigd. Ik vraag clementie als ik erop 
aandring dit niet nu te bespreken - dit 
zou ons zeker een half uur verder bren-
gen - maar straks nog eens samen 
door te praten. Ik behoef de heer Gie-
bels niet te wijzen op zijn recht als ka-
merlid dat hij dan weer heeft om de 
zaak in de openbaarheid te brengen 
als dit overleg niet bevredigend af-
loopt. Ik mag wel zeggen dat ik voor-
alsnog volledig achter de inhoud van 
de antwoorden op de schriftelijke vra-
gen sta. 
Wat betreft de kleine kernen heeft hij 
zeer terecht de opmerking gemaakt 
dat, als het gaat om beperking van de 
bouw, niet alleen het instrument van 
de contingentering van gesubsidieer-
de woningen zou moeten worden ge-
hanteerd, maar dat ook de vrije sector 
erin zou moeten worden betrokken. 
Ook dit is door deskundigen bestu-
deerd. Mijn aanvankelijk oordeel is, 
dat het bijzonder moeilijk is. Ik mag 
wel zeggen dat de uitkomst wat dit be-
treft negatief is. Ik denk dat het zal 
moeten gaan in de richting van een 
planologische kernbeslissing door 
middel van de verstedelijkingsnota en 
de oriënteringsnota en vervolgens de 
directe aanwijzingsbevoegdheid van 
de Minister inzake bestemmingsplan-
nen. Dit is een instrument waarover 
wij nu niet beschikken, maar dit lijkt 
mij de koninklijke weg, niet een verde-
re uitbreiding van de bouwcontingen-
tering. Ik heb dit laten nagaan. Het 
aanvankelijke oordeel is, dat dit niet de 
goede weg is wegens een hele reeks 
technische en juridische bezwaren. 
Mijnheer de Voorzitter! Het punt van 
eventueel te voeren apart overleg over 
de groeikernen. Als de Kamer het 
vraagt: dan 'ja', mijnheer de Voorzit-
ter. Het lijkt mij echter niet opportuun. 
De nota over verstedelijking bevindt 
zich in een ver gevorderd stadium van 
voorbereiding. De oriënteringsnota 
zegt er het nodige over. Deze discussie 
kan beter worden gevoerd in het totaal 
van het beleid. Het betreft nu ook weer 
niet zo'n apart stuk beleid dat wij de 
kwestie van de groeikernen uit het ge-
heel zouden kunnen lichten. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ik wijs er bo-
vendien op, dat een aantal groeiker-
nen waarover geen geschillen meer 
bestaan - ik noemde Nieuwegein en 
Zoetermeer - door het huidige beleid 
sterk worden gestimuleerd en dat w i j -
budgettair zowel als bestuurlijk - al het 
mogelijke eraan doen. Wat dit betreft, 
mag een voorspoedige verdere ont-
wikkeling worden verwacht. 
Daar waar nog geschilpunten over de 
ontwikkeling zijn, zullen zij ten slotte 
moeten worden opgelost in het totale 
kader van een nota inzake verstedelij-
king. Ik denk bijvoorbeeld aan Purmer-
end. Kwesties als die van het openbaar 
vervoer hangen hiermee samen. 
Ik heb hiermede eveneens geant-
woord op de vraag naar de Hem-
spoortunnel. De inzichten ter plaatse 
zijn — uit recente publikaties- bekend. 
Ik kan hierover nog geen uitspraak 
doen. De zaak is in discussie binnen de 
Regering. Wij bezien, of dit project 
wellicht naar voren kan worden ge-
schoven. 
Er is gesproken over Nieuwegein als 
proeftuin voor het verkeer. Ik heb de 
mening van deskundigen hierover ge-
vraagd. Ik teken hierbij aan, dat de ver-
keersstructuur van Nieuwegein - met 
vrije banen voor openbaar vervoer en 
voor ander verkeer - reeds goeddeels 
vastligt, bij voorbeeld in de wijk De Ba-
tau. Men zou zo'n proef eerder nemen 
in Almere, een stad op het nieuwe 
land. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Giebels 
heeft geïnformeerd naar de middelba-
re dagopleiding voor planologen. Ik zal 
het met de Ministervan Onderwijs be-
spreken. Ik spreek geen mening hier-
over uit, niet om bescheiden te zijn, 
maar omdat ik er te weinig van af weet 
om er interessante mededelingen over 
te kunnen doen. Met betrekking tot de 
adviezen van de RPC heb ik al gezegd, 
dat ik moet vasthouden aan het in eer-
ste termijn gegeven antwoord; de wet-
geving op dit gebied bevindt zich in 
een ver gevorderd stadium van voor-
bereiding. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Drees 
heeft gesproken over een ander punt 
van ruimtelijke ordening - zo zie ik in 
de eerste plaats zijn beschouwingen 
over het parkeervraagstuk - namelijk 
dat van het parkeren. Ik heb hem al 
eens gezegd, dat wij hierover in hoge 
mate gelijk denken. Naar mijn mening 
moet het leidend beginsel hierbij zijn, 
dat de kosten worden toegerekend aan 
de gebruiker van de stalling, parkeer-
gelegenheid, garage of hoe men het 
ook wil noemen. Men zou dit beginsel 

ook moeten doortrekken tot het pro-
bleem van de verdeling van parkeer-
gelegenheid, bij voorbeeld op en naast 
de wegen in binnensteden. Het zou 
ons in menig opzicht uit de problemen 
kunnen helpen. Ik moet zeggen, dat ik 
wat dit betreft een aanhanger ben van 
het profijtbeginsel. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer 
met genoegen, dat de heer Cornelis-
sen zich - evenals ik - aangetrokken 
voelt tot de gedachte van de indexle-
ningen. Ik ga dankbaar in op de sugges-
tie van de heer Nypels om hierover 
mondeling overleg te voeren. Ook hij 
heeft genoteerd, dat dan de Minister 
van Financiën het voortouw heeft. 

De heer Nypels (D'66): Niet het voor-
touw! Hij mag erbij aanwezig zijn, 
evenals u! 
Minister Gruijters: Goed, mijnheer de 
Voorzitter. Trouwens, als ik eenmaal 
aanwezig ben, wordt het moeilijk, het 
voortouw te houden Het komt 
wel in orde, denk ik. Het mondelinge 
overleg is bij dezen toegezegd. Wij zul-
len het op korte termijn organiseren. 
Omtrent de uitkomst ervan kan ik na-
tuurlijk — dit is inherent aan overleg -
geen toezeggingen doen. Ik onder-
streep nog eens - ik geloof dat dan de 
motie die daarover is ingediend, ook 
overbodig wordt - mijn toezegging 
om een garantiesysteem voor de aan-
koop van reeds eenmaal bewoond 
zijnde woningen - dat heet dan oude 
woningen, maar daar kunnen ook be-
trekkelijk nieuwe bij zijn - , als het 
wordt ingevoerd, meteen voor het he-
le land in te voeren. Ik laat dus de ge-
dachte los om daar planologisch ge-
bruik van te maken - daar kwam het 
op neer - ten einde een extra stimu-
lans te geven aan steden en groeiker-
nen. Ik dacht dat wij zeer binnenkort 
voldoende middelen krijgen om dat 
beleid richting te geven. Dit middel 
laat ik dan liever los ter wille van be-
vordering van het eigen-woningbezit 
in het algemeen. 
Wat betreft het eigen-woningbezit heb 
ik al opgemerkt - dat is ook weer ge-
bleken uit de opmerkingen in de Ka-
mer en de ingediende moties - , dat er 
een zekere controverse in de Kamer 
leeft in die zin, dat sommigen het ver-
moeden hebben dat de regelingen wat 
te veel doorslaan in de richting van be-
vordering van het eigen-woningbezit en 
dat anderen weer van mening zijn, dat 
dit eigen-woningbezit in bevordering 
tekort komt. 
Ik zou de Kamer al die moties willen af-
raden onder toezegging van een ver-
gelijkende studie, waarbij alle relevan-
te factoren zullen worden betrokken. 

Het resultaat zal dan aan de Kamer 
worden overgelegd. Mij lijkt het het 
beste, dat wij dan daarover mondeling 
overleg hebben of overleg op een wij-
ze, die de Kamer schikt. Daarna kun-
nen wij de maatregelen nemen, die op 
basis van dat stuk de meest geïndi-
ceerde lijken. Het beleid van de Rege-
ring is niet discrimineren tussen huur-
ders en eigenaars-bewoners, maar een 
meegaan met de wensen van het pu-
bliek, die wij van onze kant interprete-
ren als een duidelijk verlangen om ei-
gen-woning-bezit te verwerven. 
De heer Kombrink heeft nog gedebat-
teerd met de heer Cornelissen over de 
betekenis van de diverse noodpro-
gramma's. Ik ben in eerste termijn 
naar mijn mening voldoende ingegaan 
op het soort maatregelen, dat wij den-
ken te nemen en de maatregelen die 
wij genomen hebben. Ik kan op het 
ogenblik geen verdere toezeggingen 
doen. Wij hebben een financieel pro-
gramma op tafel gelegd, dat op het 
ogenblik wordt uitgewerkt. Het lijkt mij 
het beste dat die uitwerking, die in ja-
nuari komt, opnieuw onderwerp zal 
zijn van discussie, zo de Kamer dat 
wenst. 
De heer Van het Schip is met wat hij 
noemt de rechterzijde in debat getre-
den over de 8%. Hij heeft nog eens 
zijn suggesties onderstreept met be-
trekking tot de kostprijs, met name de 
factor b.t.w. daarin. Daarover hebben 
wij in de commissie en in eerste ter-
mijn, dacht ik, voldoende van gedach-
ten gewisseld. 
Over de woningbouw in de kernen -
de heer Van het Schip heeft met name 
Noord-Holland genoemd - heb ik mijn 
beleid al geschetst. Ik houd vast aan 
het strakke beleid. Ik ben gevoelig voor 
oplossingen ad hoc voordat wij er 
straks in maart ten principale weer 
over debatteren aan de hand van de bij-
gestelde oriënteringsnota. Voor indivi-
duele gevallen, waar kamerleden of 
anderen van mening zijn dat aandacht 
van de Minister geboden is, is die aan-
dacht van geval tot geval toegezegd. 
Als de heer Van het Schip zegt, dat hij 
voor een bepaalde gemeente in 
Noord-Holland die aandacht wil vra-
gen, dan is hij welkom. Dat is natuur-
lijk een beetje een open deur. Hij hoort 
altijd welkom te zijn en dat is hij ook. 
Maar ik onderstreep het op dit punt. 
Op een punt ben ik er wat de opmer-
kingen van de heer De Beer betreft niet 
helemaal uitgekomen. Hij heeft ge-
zegd aan de ene kant, dat sneller op de 
omstandigheden moet worden inge-
speeld door de premieregeling bij te 
stellen - dat is ook van andere kanten 
opgemerkt - , maar dat geldt ook voor 
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de objectsubsidies, waarbij de heer 
Van der Spek heeft gewezen op een 
geval in Zaandam. Ik zal dat als geval 
laten uitzoeken. Het was echter ook be-
doeld als een voorbeeld van een meer 
algemeen probleem. Dat algemene 
probleem onderken ik. Ik zal nog eens 
bezien, of wij het systeem kunnen ver-
anderen in de zin van een regelmatiger 
bijstelling. Ik wijs er wel op dat er 
straks met de dynamische kostprijscal-
culatie überhaupt meer flexibiliteit in 
het systeem is. 
Als de heer De Beer dan zegt dat de 
aanpassingen van de premies te 
schoksgewijs gaan, dan moet ik dat zo 
interpreteren dat hij eigenlijk streeft 
naar een soort glijdende schaal. Ja, wil 
hij snel aanpassen en zonder schok-
ken, dan kan dat alleen met een glij-
dende schaal, ik kan er niets anders van 
maken. Ik wijs hem er echter wel op 
dat hij dan nu, met de dalende rente-
stand, weer naar beneden aan het glij-
den zou zijn. 
Ik neem aan dat wij op dit punt in deze 
Kamer - ik veronderstel even een lan-
ger leven voor deze heren, hier achter 
de tafel, als bewindslieden - nog vaak 
zullen terugkomen. Dat is echter op 
het ogenblik mijn kijk op de zaak. Ik 
ben bereid de verschillende opmerkin-
gen die ertoe strekken meer regelmaat 
in de aanpassing te brengen, in studie 
te nemen. Ik wijs er echter wel op dat 
het dan ook wel eens aanpassingen 
naar beneden zouden kunnen zijn. 
Ik heb die rentestand nog eens laten 
nagaan. De heer De Beer had gelijk, op 
het moment dat hij interpelleerde was 
de rentestand een vol procent boven 
die van het begin van het jaar. Daarna 
is het nog een procent omhoog ge-
gaan. Wij zitten nu al weer een procent 
of iets meer onder die top. Ik heb er 
dan ook op gewezen dat bijstelling na-
tuurlijk aardig is, maar dat die bijstel-
lingen voor kortstondige fluctuaties, 
die je over korte tijd kunt krijgen, ook 
gevaren met zich brengen. Die mani-
festeren zich hier nu. 
Ik heb er nu natuurlijk niet zo veel 
moeite mee, gezien de toestand in de 
bouw, dat de premie nu wat hoog ligt. 
Over de hoofden van de kamerleden 
heen wil ik het publiek er nog eens op 
wijzen hoe aantrekkelijk de regeling op 
het ogenblik is en, bij wijze van 
STER-reclame, zeggen dat men er nu 
maar in moet stappen. 
De heer Van Rossum en anderen heb-
ben naar het bouwprogramma ge-
vraagd. Ik zeg toe dat zodra de invul-
ling van het vrij grote bedrag aan 
bouwwerken dat wij hebben aange-

kondigd, is gebeurd, ook het bouwpro-
gramma zal worden bijgesteld. Het-
zelfde zullen wij, maar dan op iets lan-
gere termijn, doen met de Verkenning 
tot en met 1978 die in de zomer is ver-
schenen. 
Naar aanleiding van opmerkingen van 
de heer Cornelissen moet ik er echter 
wel op wijzen dat het bouwprogram-
ma moeilijk vertrouwen kan geven aan 
de bouw. Men moet zich even realise-
ren dat dat programma ontstaan is in 
een tijd toen er beperkte financiële 
middelen waren en men precies wilde 
weten hoe die verdeeld werden bin-
nen de woningbouw die eigenlijk, naar 
het oordeel van de meesten, omvang-
rijker moest zijn. 
Wij zitten nu in een situatie dat zo'n 
programma gezien wordt als een taak-
stelling van wat je moet halen. Laten 
wij eerlijk zijn. Aan de bouwverenigin-
gen kunnen wij als overheid vrij veel 
doen, als de gemeentebesturen mee-
werken. Als zij echter niet willen, kun-
nen wij ze niet slaan. Uiteindelijk kun-
nen wij hen niet dwingen. Er is terecht 
ook nog zo iets als democratie. Die be-
stuurderen hebben hun eigen verant-
woordelijkheden. Als zij het op een ge-
geven moment met een project niet 
zien zitten, dan kunnen wij proberen 
hen te overtuigen, maar zij zijn niet de 
loopjongens van het Rijk of van de ge-
meenten. 
De premiebouw kunnen wij aantrekke-
lijk maken, maar ik ben nu ook weer 
niet van plan de huizen weg te geven. 
Er is op een gegeven ogenblik toch 
ook een eigen investering van het pu-
bliek nodigen de willigheid daartoe is 
in dagen van dalende conjunctuur nu 
eenmaal wat minder. 
Dan is er nog de vrije sector. Ik kan nog 
wel eens met de dokter praten of hij nu 
eindelijk eens zijn villa wil bouwen - ik 
heb de indruk dat hij er bemiddeld ge-
noeg voor is - maar men zal begrijpen 
dat ik hem niet kan dwingen. Dat pro-
gramma heeft sterk het karakter van 
een indicatieve planning. Het geeft aan 
wat de overheid graag zou willen en zij 
stimuleert in die richting. Dat stimule-
ren in die richting doen wij met de re-
gelingen en vooral met het nieuwe 
huur- en subsidiebeleid toch in heel 
sterke mate. 
Ik wil nog eens onderlijnen dat het 
nieuwe huur- en subsidiebeleid waar-
voor wij de steun van de Kamer vra-
gen, in hoge mate voor de totale wo-
ningbouw in al zijn facetten, eigendom 
en huur, goedkope en duurdere wo-
ningen, bevorderend werkt. 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Nu 
vergeet u opnieuw het instrument van 
de won i ngwetwon i ngen. 

Minister Gruijters: Ik ben begonnen 
met de woningwetwoningen. Wij han-
teren dat instrument. Ik heb echter ge-
zegd dat de bestuurderen van de ver-
schillende corporaties in hoge mate 
zelfstandig zijn, zeker bij de beslissing 
om een nieuw project te entameren. 
Als zij niet willen dan kunnen wij hen 
toch niet slaan. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Ze wil-
len wel hoor! 

Minister Gruijters: Ik heb uit recht-
streekse informatie de wetenschap dat 
in het afgelopen jaar een aantal be-
stuurders sterk heeft geaarzeld en het 
in een aantal gevallen ook heeft laten 
afweten. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Allicht, 
omdat u het zelf aan beperkingen heeft 
onderworpen. 
Minister Gruijters: Bijna het enige wat 
ik nog kan doen, mijnheer Van het 
Schip, is u vragen, bij mij het raam 
open te houden zodat ik het geld snel-
Ier naar buiten kan gooien. Er zijn na-
tuurlijk zekere beperkingen aan de fi-
nanciële bijdragen van het Rijk. Ik weet 
wel dat, als wij de sluizen volkomen 
opengooien, een ieder wel tot bouwen 
zal worden gebracht, maar er is ook 
nog zoiets als een afweging van priori-
teiten in de besteding van onze nati-
onale middelen. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Dus 
hebt u zelf de woningwetbouw afge-
remd. 
Minister Gruijters: Als u het zo inter-
preteert, mijnheer Van het Schip, krijgt 
u èn het laatste woord èn gelijk. 
Mijnheer de Voorzitter! Er is gevraagd 
naar omscholing van bouwvakarbei-
ders tot andere bekwaamheden in 
branches waarin wel vraag bestaat. 
Dat probleem moet mijns inziens aan 
de orde komen in de werkgelegen-
heidsnota. Men kan ons, dacht ik, pas 
in gebreke stellen als wij dat punt in 
die nota onvoldoende over het voet-
licht laten komen. Ik geloof niet, dat wij 
dit hier nu moeten behandelen. De 
daarover ingediende motie kan ik al-
leen maar beschouwen als een aan-
sporing op dat gebied. Gezien de door 
ons toegezegde aandacht meen ik dat 
zij overbodig mag heten. 
Wat de vakopleiding voor jongeren in 
de bouw betreft, moet er een behoor-
lijke structurele analyse worden ge-
maakt van de ontwikkeling in de bouw. 
Hieraan zijn wij nu bezig, maar zo'n 
analyse maak je niet in een vloek en 
een zucht. In het verdere verleden is 
dit punt verwaarloosd. Ik heb al aange-
geven waarom. In het jongste verle-
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den is dat onderzoek in het slop ge-
raakt door allerlei twisten. Die geschie-
denis behoef ik niet meer op te rakelen. 
Gelukkig hebben wij deze narigheid 
achter ons liggen. Ik ben blij met de 
van verschillende kanten betuigde in-
stemming met het begin dat nu met de 
analyse is gemaakt. Ik ben persoonlijk 
van mening dat er uiteindelijk na alle 
malheur, na al die tranen, toch vreug-
de is geoogst. In principe wil ik vast-
houden aan vakopleiding voor jonge-
ren voor de bouw. Als wij dat niet 
doen, hebben wij op een gegeven mo-
ment geen bouwvakarbeiders meer. 
Het is een kwantitatief probleem. Ze 
moeten er komen, maar wij vragen 
ons af hoeveel. Het is een probleem 
waarvan ik in alle bescheidenheid 
moet zeggen, dat ik het hier en nu niet 
kan oplossen omdat ons de gegevens 
ontbreken. 
De vermaning van de kant van de vak-
bonden begrijp ik best, maar ook die 
vakbonden - en dat zeggen ze gelukkig 
eerlijk-kunnen dit probleem niet 
kwantitatief benaderen, omdat zij de 
nodige gegevens missen. Zij zitten net 
zo goed als de overheid met hun neus 
op dat structuuronderzoek. Zij hebben 
er ook het hunne aan gedaan om te be-
vorderen, dat het op gang kwam. 
De heer Kombrink heeft mij een zeer 
indringende vraag gesteld over de 
aanpassing van de subsidietabellen. Ik 
wil vermijden dat hij daarover een der-
de termijn gaat aanvragen. Hij heeft 
gevraagd, of het wel correct is, in de 
particuliere verhuur de premies min-
der bij te stellen dan voor eigenaars-
bewoners. Wij menen van wel en heb-
ben dit gerechtvaardigd met een ver-
wijzing naar de regeling, die wij op ba-
sis van de Nota huur- en subsidiebe-
leid hopen in te voeren rond 1 juli. Bij 
invoering ontstaat een systeem waar-
bij de particuliere verhuur in een soort 
garantiesfeer komt. Er komt dan 
een rendementsgarantie, zoals de heer 
Nooteboom stelde. Eenmaal per tien 
jaar wordt afgerekend. Indien de aan-
geboden vooronderstellingen niet zijn 
gerealiseerd, wordt het tekort bijge-
past. Als er een overschot is - dit staat 
ook expliciet in de nota - wordt dat 
aan de betrokkene gelaten. Nu menen 
wij, dat dit betekent, dat de premiever-
huursfeer in moet groeien in het nieu-
we systeem en dat wij juist op dit mo-
ment niet die premies extra moeten 
opvoeren. Hier is sprake van een con-
centratie van middelen in de richting 
van de sociale woningbouw. Ik zeg dit 
ook aan het adres van de heer Van het 
Schip. Als ik wat badinerend zeg, dat 

wij het geld wel kunnen wegwerpen, 
wil het ook weer niet zeggen, dat wij 
menen, dat wij nog extra middelen 
voor de sociale woningbouw ter 
beschikking moeten stellen. Het vrij 
genereuze objectsubsidiebeleid - de 
heren Nooteboom en Nypels hebben 
hierop gewezen - voor de sociale wo-
ningbouw is een beleid, dat zich daar 
concentreert. In die zin is het toch weer 
een gerichte objectsubsidiëring. Wij 
menen - en dat is wat ik achter de op-
merkingen van de heer Kombrink hoor 
en daarom beantwoord ik hem zo uit-
voerig - dat die taak van de sociale 
woningbouw typisch die van decorpo-
raties is, hoewel wij anderen niet wil-
len uitsluiten. Het is echter niet hun 
taak om de wat duurdere woning-
bouw, die meer bij de particuliere be-
leggers thuishoort, te verzorgen. Ik 
ben er niet voor, dat de corporaties 
ook die taak op zich nemen. Ik vind dat 
een taak voor de particuliere, instituti-
onele beleggers. Vandaar, dat wij ook 
twee regimes hebben gecreëerd, 
waarvan het ene aanmerkelijk gene-
reuzer is dan het andere. Ik ben dus 
van mening, dat de corporaties moe-
ten bouwen in de sfeer van dewoning-
wetbouw, uitzonderingen daargelaten. 
Op dat terrein zullen wij voor hen de fi-
nanciële mogelijkheden scheppen, 
omdat dit zich concentreert op dege-
nen, die modale werknemer zijn of -
als het om inkomen gaat - minder dan 
dat. 

De opmerkingen van mevrouw Salo-
mons over het huurverhogingspercen-
tage geven mij aanleiding, haar de wij-
ze woorden van de heer Scholten in 
herinnering te brengen. Hij heeft in 
eerste termijn gezegd, dat het goed 
zou zijn als de tekst van de Minister 
snel beschikbaar zou komen, omdat 
deze dan nagelezen zou kunnen wor-
den. Hij heeft die tekst waarschijnlijk 
inmiddels nagelezen. Ik heb het ook 
gedaan en ik meen het bij die tekst te 
moeten laten. Ik heb om verwarring te 
voorkomen zo goed mogelijk en naar 
persoonlijk gevoelen redelijk duidelijk 
de zaken uiteengezet. Dat betreft dan 
het standpunt van de Regering. Het is 
direct ook een antwoord op de motie 
over de aansluiting van huren, bouw-
kosten en lonen. 

Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): Bete-
kent dit nu een tegenspreken van mijn 
argumentatie of niet? 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wilde deze discussie vermij-
den, door de geachte afgevaardigde te 
wijzen opeen passage uit mijn eerste 
termijn, waarvan ik meen dat deze dui-
delijk is. Als mevrouw Salomons 

meent, dat die passage niet duidelijk 
is, moet dat aanleiding geven tot een 
derde termijn. Ik heb die passage na-
gelezen en ik heb er niets aan toe te 
voegen. 
Mijnheer de Voorzitter! Met de heer 
Nypels - nu zie ik uit mijn aantekenin-
gen, dat het niet de heer Nooteboom 
was maar de heer Nypels; ik heb die 
twee betogen echter als een geheel 
willen waarderen - heb ik al gesproken 
over de kwestie van het rendement in 
de particuliere sfeer. Wij bieden inder-
daad een rendementsgarantie voor 
tien jaar op basis van het bouwjaar. 
Het gaat dus telkens om tien jaar voor 
elk project. Na tien jaar is de discussie 
weer vrij. Dit houdt natuurlijk niet in -
maar daarover zijn wij het wel eens, 
want wij hebben dit goed doordacht -
dat binnen dietermijn de huurverho-
gingen van jaar tot jaar gelijk moeten 
zijn. Dat behoeft helemaal niet het ge-
val te zijn. Die garantie is er juist om-
dat men noch op het stuk van de stij-
ging van de huren noch op het stuk 
van de stijging van bij voorbeeld de 
exploitatiekosten - de stijging van de 
huren zal de Kamer in de hand heb-
ben, want de huurverhogingen zullen 
bij wet worden geregeld - keiharde 
toezeggingen kan doen. Dat heeft men 
niet helemaal in de hand op het mo-
ment dat men de garantie geeft. Juist 
daarom is de garantie gegeven. Zou-
den alle vooronderstellingen uitko-
men, dan zou de uitkomst van de ga-
rantie per definitie volgens het 
systeem nul zijn. Het feit dat het een 
variabel flexibel systeem is, leidt ons 
ertoe er een bijbetaling aan te koppe-
len in de gevallen dat het er als gevolg 
van de ontwikkeling niet uitkomt. Als 
er meer is, mag men het houden. 
Het mondeling overleg inzake de in-
dexfinanciering is toegezegd. Ik meen 
dat de Staatssecretaris, waar het gaat 
om de individuele subsidies, een der-
gelijk overleg eveneens heeft toege-
zegd, alles op basis van een gelijk-
waardige regeling. Ik meen dat dit 
een principe is dat wij hier kunnen on-
de rsch rijven. 

De heer Nooteboom heeft nog eens 
een betoog gewijd aan de opvatting 
van de Regering omtrent de olievlek-
werking die hij meent te kunnen voor-
komen als het gaat om het invoeren 
van indexleningen in de bouw. Ik 
meen dat dit een van de hoofdthema's 
van ons mondeling overleg zal moeten 
zijn. 
Ik zou hetzelfde willen zeggen over de 
tijdelijke fiscale regelingen. Ik, als ja-
renlang belastingbetaler die zich inde-
ze regelingen nogal eens heeft ver-
diept, kijk als overigens niet zeer des-
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Minister Gruijters 
kundige nogal aan tegen de fiscale 
consequenties. Dit is ook een zaak 
voor het mondeling overleg. 
De heer Van der Spek heeft gevraagd, 
waarom de civiele verdedigingswer-
ken van 1 min. tot 5 min. zijn gestegen. 
Ik zal hem daarvan een specificatie 
met toelichting zenden. 
De heer Drees heeft het opnieuw voor 
de indexleningen opgenomen. Hij zal 
mij verontschuldigen als ik zeg, dat wij 
over zijn argumenten in het mondeling 
overleg zullen spreken. 
Over de stichtingskosten hebben wij al 
een debat gehad. Ik moge volstaan 
met hem, zonder hem in dit geval ge-
lijk te geven, in dezen het laatste 
woord te geven, omdat ik weet dat dit 
maar voor korte tijd zal zijn. Hierop ko-
men wij ongetwijfeld bij de hele wet-
geving voor het nieuwe huur- en sub-
sidiebeleid terug. Ik sprak al over de in-
voering per 1 juli. Met andere woor-
den, wij zullen in de komende tijd heel 
vaak met de Kamer moeten overleg-
gen over de hele reeks regelingen die 
ons voor ogen staat en die wij com-
pleet in het begin van 1977 afgerond in 
het Staatsblad willen hebben. 
Vervolgens wil ik op de moties ingaan. 
De heer Tolman veroordeelt in zijn 
motie (13 025, stuk nr. 6) de consump-
tiedwang en vindt dat naar aanleiding 
daarvan het hele beleid moet worden 
aangepast aan de adviezen van de 
Raad voor de Volkshuisvesting. Wij 
moeten aanneming van deze motie 
ontraden. 
Aangezien er mondeling overleg is 
toegezegd, neem ik aan dat de motie, 
voorkomende op stuk nr. 10 (13 025), 
zal worden aangehouden. 
Ik moet aanneming van de motie van 
de heer Van het Schip (13 025, stuk nr. 
13) ontraden. Ik heb alle begrip voor 
een poging om de huurverhoging klei-
nertedoen zijn, maar ik meen omstan-
dig uiteengezet te hebben dat 8% toch 
wel nodig is. 
In verband met de motie van de heer 
Tolman (12 600, hoofdstuk XI, nr. 14) 
merk ik op, dat wij hebben uiteengezet 
dat wij bezig zijn met de aanvullende 
bouwprogramma's uit te werken. In 
principe hebben wij het besluit al ge-
nomen. Tenzij de heer Tolman niet ge-
looft dat wij inderdaad met het uitwer-
ken bezig zijn, moet ik zeggen dat de 
motie mij overbodig voorkomt. 
De heer Van het Schip heeft op stuk 
13 025, nr. 17 een motie voorgesteld 
ter vervanging van motie nr. 11. Hoe-
wel er veranderingen zijn aange-
bracht, is mijn reactie dezelfde. De 
huurverhoging die daarin wordt ge-
vraagd is te gering. De motie moet ik 
ontraden. 

Wat betreft de motie op stuk 13 025, 
nr. 18 heb ik reeds gezegd dat een ver-
gelijkende studie van eigenaar-bewo-
ners en huurders de oplossing van het 
probleem dichterbij zou brengen. 
Een toezegging omtrent een studie als 
gevraagd in de motie op stuk 13 025, 
nr. 19 is reeds gedaan. De motie is 
daarmee overbodig. Ook is een toe-
zegging gedaan in de geest van motie 
nr. 20. Ik meen dat daarmee die motie 
eveneens overbodig is geworden. 
Met betrekking tot motie 13 025, nr. 21 
heb ik verwezen naar het in eerste ter-
mijn weergegeven regeringsstand-
punt. Ik moet wijzen op de nota van de 
Regering over de werkgelegenheid. Ik 
kan geen bezwaar maken tegen de in-
houd van de motie. Ik heb wel een toe-
zegging gedaan. 
De motie op stuk nr. 22 (12 100) van de 
heer Giebels inzake de RPC moet ik, 
aangezien zij vooruitloopt op de dis-
cussie die wij in de Kamer zullen voe-
ren, juist om der wille van de rechten 
van de Kamer, ontraden. Ik geloof dat 
het beter is, te discussiëren over de 
openbaarmaking van stukken aan de 
hand van een zeer binnenkort te ver-
schijnen wetsontwerp dan het hier te 
doen, waar het slechts betreft één 
soort van dergelijke stukken. De Ka-
mer zou zich op dit onderdeel wel eens 
kunnen laten verleiden tot een beslis-
sing die zij dan consequent moet door-
trekken naar het geheel, terwijl zij het 
geheel overziende eigenlijk die conse-
quentie niet zou willen trekken. Ik moet 
de motie ontraden, maar kijk daarbij 
meer naar de Kamer dan naar mijn ei-
gen opvattingen in dezen. 
Van de motie van de heer Scholten 
(13 100, nr. 23) heb ik al gezegd, dat 
het groeikernenbeleid goed loopt waar 
de beslissingen zijn gevallen. Op een 
aantal punten moeten nog beslissin-
gen worden genomen. Daartoe dient 
de Verstedelijkingsnota. Men denke 
maar weer aan de oplossing van de 
moeilijkheden van Purmerend. Ik on-
dervind de strekking van de motie van 
de heer Scholten als steun voor dat be-
leid. 
Wat betreft motie 13 025, stuk nr.22, 
meen ik dat het effect van een maxi-
mering van het inkomen bij het geven 
van garanties en subsidies in de bouw 
op zichzelf een rechtvaardige gedachte 
is. De werking ervan zal echter zo be-
perkt zijn, dat ik mij afvraag of deze 
verfijning tegenover de extra admini-
stratieve rompslomp die zij met zich 
brengt, nog te verdedigen is. Ik laat het 
oordeel over aan de Kamer. De Kamer 
beslist natuurlijk in het algemeen al, 
maar ik geef geen eigen sluitend oor-
deel. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 
De vergadering wordt te 14.20 uur ge-
schorst en te 15.20 uur hervat. 

Aan de orde is de eindstemming over 
het wetsontwerp Regels betreffende 
beroep op de Raad van State tegen 
overheidsbeschikkingen (Wet admini-
stratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen)(11 279). 
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat door de Regering, in overleg 
met de bijzondere commissie, alsnog 
een aantal wijzigingen is voorge-
steld. Deze nieuwvoorgestelde wijzi-
gingen (stuk nr. 41) zijn de volgende: 
In het in artikel I voorkomende artikel 3 
dienen in de eerste volzin te vervallen 
de woorden ,'inhoudende een weigering,'. 
In het in artikel I voorkomende artikel 
15 dient in het tweede lid, tweede vol-
zin, in plaats van 'het tweede lid van 
artikel 14'te worden gelezen: het der-
de lid van artikel 14. 
In artikel VII dient de aanduiding ' 1 . ' 
aan het begin te vervallen. 

Ik stel voor, onmiddellijk over de voor-
gestelde wijzigingen te beslissen. 
Daartoe wordt besloten. 
De voorgestelde wijzigingen en de ge-
wijzigde artikelen worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zon-
der stemming aangenomen. 
Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 
Aan de orde is de eindstemming over 
het wetsontwerp Wijziging van de Wet 
op de Raad van State en een aantal an-
dere wetten (11280). 
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat door de Regering, in over-
leg met de bijzondere commissie, als-
nog een aantal wijzigingen is voor-
gesteld. Deze nieuwvoorgestelde wijzi-
gingen (stuk nr. 21) zijn de volgende: 
In artikel I dienen de volgende wijzigin-
gen te worden aangebracht: 
Onderdeel W. In onderdeel W dient in 
plaats van 'artikel 58', 'Artikel 58a' en 
'Artikel 58b' te worden gelezen onder-
scheidenlijk: artikel 58a, Artikel 58b en 
Artikel 58c. 
Onderdeel DD. In het in onderdeel DD 
voorkomende artikel 68 dient in het 
zesde lid in plaats van 'verzoek om 
herziening'te worden gelezen: ver-
zoek om voorziening. 
In het in onderdeel DD voorkomende 
artikel 73 dient in het tweede lid in 
plaats van '58a' en '58b' te worden ge-
lezen onderscheidenlijk: 58b en 58c. 
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Voorzitter 

In het in onderdeel DD voorkomende 
artikel 77 dient in het vierde lid in 
plaats van '58b' te worden gelezen: 58c. 
In artikel II, tweede l id, dient na het in 
de derde regel voorkomende woord 
'voordracht ' een komma te worden ge-
plaatst. 
Ik merk nog op, dat in artikel XXII, on-
derdeel C, een drukfout is gemaakt. In 
plaats van 'voor de Waterstaat' moet 
worden gelezen: van de Waterstaat. 

Ik stel voor, onmiddell i jk over de voor-
gestelde wijzigingen te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorgestelde wijzigingen en de ge-
wijzigde artikelen worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zon-
der stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over: 
de motie-Meis c.s. om de Wet Werk-
loosheidsvoorziening zodanig te w i j -
zigen dat vrouwen en mannen dezelf-
de uitkering ontvangen (13031, nr. 13); 
de motie-Meis c.s. om het Buitenge-
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 van toepassing te verklaren op 
vrouweli jke werknemers in huishou-
delijke of persoonlijke diensten in de 
huishouding van private personen 
(13031, nr. 14); 
de motie-Van Gorkum c.s. betreffende 
een betere toerusting van de geweste-
lijke arbeidsbureaus (13100, Miljoe-
nennota, nr. 35); 
de motie-Meis c.s. over verhoging met 
f 400 min. van het in het kader van het 
werkgelegenheidsprogramma aange-
wezen bedrag (13100, hoofdstuk XV, 
nr. 13); 
de motie-Hartmeijer c.s. over meldings-

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wi l een omissie herstellen. 

Gisterenavond ben ik in de snelheid 
van de behandeling er niet meer aan 
toegekomen, nog iets te zeggen over 
de motie van de heer Van Gorkum op 
stuk nr. 35, waarin na de overweging 
aandrang op de Regering wordt uitge-
oefend, meer middelen ter beschik-
king te stellen van de Rijksgebouwen-
dienst voor noodzakelijke nieuw- en 
verbouw van gewestelijke arbeidsbu-
reaus. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is al i nde 
planning opgenomen. In hoeverre ver-
snelling tot stand kan worden ge-
bracht bij de vernieuwbouw, hangt af 
van de verdeling van de gelden uit de 
'werkgelegenheidspot' over de ver-
schillende departementen. Daaraan 
zal in ieder geval ook aandacht worden 
besteed. Dat geldt ook voor het twee-
de punt, namelijk de vraag om de per-
soneelsbezetting verder uit te breiden. 
Wi j denken met name aan versterking 
van de administratie om daartoe te ko-
men. Ik kan niet zeggen, of dat 10 % zal 
worden. Dat lijkt mij ook niet het meest 
relevante. 
Er is absoluut geen tekort aan gelden 
voor de om-, her- en bijscholing. Mocht 
het eventueel zo'n vaart lopen dat die 
gelden snel worden uitgeput, hetgeen 
niet erg waarschijnlijk lijkt, dan kan de 
zaak opnieuw worden bekeken. Er is 
echter geen tekort. 
Ik heb al een toezegging gedaan aan-
gaande de experimenten arbeidsbu-
reaus nieuwe stijl. 
Ik ben er wat huiverig voor, anderen in 
te schakelen bij de arbeidsbemidde-
l ing, maar er is wel overleg met CRM 
over verschillende alternatieven. 
Ik heb ook al toegezegd dat gelden 
voor wetenschappelijk onderzoek op 
dit terrein beschikbaar zijn gesteld. Dat 
doet mij derhalve concluderen, dat 
aan bijna alle verlangens in deze motie 
door mij tegemoet is gekomen. Ik laat 
het derhalve aan de heer Van Gorkum 
over, of het nu nog nodig is, deze mo-
tie in stemming te doen komen. 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn tweede 
opmerking heeft betrekking op de mo-
tie van de heer Meis op stuk nr. 14. Ik 
moet een correctie en een aanvull ing 
aanbrengen op hetgeen ik gisterena-
vond heb gezegd. De stand van zaken 
is dat in een wetsvoorstel, dat reeds de 
Ministerraad is gepasseerd, tegemoet 
gekomen is aan het verlangen dat de 
heer Meis in zijn motie naar voren 
heeft gebracht. Dit is mede gebeurd op 
basis van een daartoe strekkend SER-
advies, dat in die richting positief heeft 
geadviseerd. 
Na de discussie in de Ministerraad 
moeten echter nog enige verande-
ringen worden aangebracht in het 

wetsontwerp, waarna het aan de Raad 
van State kan worden toegezonden. Ik 
maak mij sterk, dat ik in dit geval ge-
makkelijk een termijn kan noemen, 
waarbinnen de Kamer het voorstel, in-
clusief het onderdeel dat de heer Meis 
in zijn motie heeft aangevoerd, kan 
verwachten, namelijk in elk geval in 
het eerste kwartaal van het volgend 
jaar. Ik meen dat een dergelijke uit-
drukkelijke toezegging een volledige 
honorering van de inhoud van motie 
van de heer Meis betekent en het voor 
hem gemakkelijk kan maken tot een 
conclusie te komen. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mi jn-
heer de Voorzitter! In de motie waarin 
wi j vragen, met name de activiteiten 
van de arbeidsbureaus meer armslag 
te geven, zijn de twee belangrijkste 
punten, de uitbreiding van de bouw 
van arbeidsbureaus en de uitbreiding 
van de personeelsbezetting van de ar-
beidsbureaus, nog niet volledig geho-
noreerd. 
Als de Ministertoezegt, dat op grote 
schaal plannen zullen worden ontwik-
keld om de bouw van arbeidsbureaus 
te st imuleren, dan zal dat punt wat ons 
betreft geen nadere uitspraak van de 
Kamer nodig maken. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat het twee-
de punt betreft, heb ik gesproken van 
een uitbreiding van 20 %. Ik heb in de 
motie neergelegd, dat in ieder geval 
voor het komend jaar het personeel 
met 10 % moet worden uitgebreid. Als 
de Minister bereid is, dit in zijn beleid 
op te nemen, dan is er voor ons aanlei-
ding, de motie terug te nemen. Voors-
hands hebben wi j echter nog niet de 
toezegging van de Minister, dat hij in-
derdaad op de door ons aangegeven 
schaal uitbreiding van nieuwbouw zal 
doen plaatsvinden en dat hij de perso-
neelsbezetting in ieder geval met 10 % 
wi l uitbreiden. Mochten dietoezeggin-
gen alsnog door de Minister worden 
gedaan, dan wil ik graag overwegen, 
de motie i n te trekken. 

De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Gehoord de toezegging 
van de Minister, waarvoor ik hem 
dankbaar ben, komt het mij voor, dat 
de motie overbodig is geworden. Ik 
trek haar dan ook bij deze in, mijnheer 
de Voorzitter. 

Aangezien de motie-Meis c.s. (13031, 
nr. 14) is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

plicht bij de gewestelijke arbeidsbu-
reaus van openstaande plaatsen in de 
bedrijven (13100, hoofdstuk XV, nr. 
14); 
de motie-Wierenga c.s. over de uitvoe-
ring van het werkgelegenheidspro-
gramma ten behoeve van de bouwsec-
tor groot f 600 min. (13 100, nr. 5). 

De Voorzitter: Op verzoek van de Mi-
nister stel ik voor, de beraadslaging 
over de motie-Van Gorkum c.s. 
(13100, Miljoenennota, nr. 35) en de 
motie-Meis c.s. (13031, nr. 14) te her-
openen. 

Daartoe wordt besloten. 
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DeheerHartmeijer (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik kan met een en-
kele opmerking volstaan. Ook wij me-
nen, dat personeelsuitbreiding bij de 
gewestelijke arbeidsbureaus noodza-
kelijk is om tot een behoorlijke aanpak 
te komen. Anders kan er niet goed 
worden gewerkt. Nu merken wij, dat, 
gezien het huidige peil, de achterstand 
te groot is en dat deze niet door een 
enkele man kan worden ingelopen. 
Het percentage van tien moet ons in-
ziens dan ook werkelijk worden ge-
handhaafd. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik bewonder natuurlijk de grote 
mate van deskundigheid van zowel de 
heer Van Gorkum, als de heer Hart-
meijer, die exact weet aan te tonen, dat, 
wanneer de bezetting maar met 10 % 
wordt uitgebreid, dan kan gebeuren 
hetgeen zij veronderstellen. 
Het is mijns inziens van dien aard, dat 
ik niet anders kan zeggen dan hetgeen 
ik reeds in eerste termijn heb gezegd, 
namelijk dat ik het aan mijn deskundi-
ge medewerkers overlaat, te doen, wat 
naar hun mening moet gebeuren. Dat 
is niet in procenten uitte drukken. 
Het is een kwestie van beschikbaarheid 
van deskundigheid. Bemiddelaars 
stampt men echt niet uit de grond; aan 
hun opleiding wordt veel zorg be-
steed, ook voor de komende periode. 
Het gaat er in het bijzonder om in de 
administratieve werkzaamheden, die 
moeten worden verricht, mede op 
grond van het feit, dat een aantal pro-
gramma's lopende is en dat straks nog 
enkele programma's in uitvoering ko-
men, verlichting te vinden. Ik vind het 
echter niet een kwestie, die men in 
procenten kan uitmeten; er moet een 
adequate en verantwoorde versterking 
voor komen. Het kan ook best een an-
der percentage zijn; misschien is het 
zelfs een hoger percentage. 
Aangezien ik niet iets wil toezeggen, 
wat ik niet exact in procenten kan 
waarmaken, kan ik dus niet aan het 
verlangen van de heer Van Gorkum 
c.s. tegemoet komen door te zeggen, 
dat het tien procent zal worden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Het lid Wierenga heeft 
mij verzocht de beraadslaging over 
zijn motie (13110, nr. 5) te heropenen. 
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer Wierenga (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn motie betreft de re-
gionale verdeling van het zogenoerrv 
de 600 min.-programma. De Minister 
heeft gisteren de verdeling bekend ge-
maakt in deze kamer. Ik meen, dat hij 
daarbij heeft gehandeld in de geest 
van deze motie. Dit is de reden, waar-
om ik mede namens de overige onder-
tekenaars kan verklaren, dat ik haar 
hierbij intrek. 

Aangezien de motie-Wierenga c.s. 
(13110, nr. 5) is ingetrokken, maakt zij 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 
De Voorzitter: Ik geef nu gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal een stemverklaring 
afleggen namens de fracties van de 
A.R.P., de C.H.U. en de K.V.P. 
Wat betreft de motie nr. 13 (wets-
ontwerp 13 031), zijn wij van mening, 
dat wij er in dit stadium geen behoefte 
aan hebben. De vermelde problema-
tiek is onderdeel van het advies van de 
adviescommissie-we rkloosheidsvoor-
ziening van de SER. Daarin zijn ver-
schillende denkbeelden met betrek-
king tot de opheffing van het onder-
scheid in uitkeringsrechten tussen ge-
huwde mannen en gehuwde vrouwen 
opgenomen. Het vraagstuk is niet los 
te zien van het totale vraagstuk van het 
kostwinnerschap. 
Nu is advies gevraagd aan de Sociaal-
Economische Raad. Wij willen dit ad-
vies graag afwachten. Op dit moment 
hebben wij dan ook geen behoefte aan 
deze motie. 
Thans kom ik op de motie, voorko-
mende op stuk nr. 35. Door de Minister 
is intussen een aantal maatregelen ge-
troffen om tot een meer optimaal func-
tioneren van de arbeidsbureaus te ko-
men. De Minister heeft nog een aantal 
maatregelen ter zake in het vooruit-
zicht gesteld. Wij hebben voldoende 
vertrouwen in de Minister, dat het be-
raad, dat aan de gang is, met spoed zal 
worden voortgezet. Als het aanleiding 
geeft tot verdergaande maatregelen, 
zullen deze ook worden getroffen. Uit 
dien hoofde hebben wij geen behoefte 
aan de motie. 
Thans wil ik enkele opmerkingen ma-
ken over de motie van collega Meis, 
stuk nr. 12. In onze drie fracties bestaat 
uitermate veel zorg over de werkloos-
heid. Wij hebben daarvan getuigenis 
afgelegd bij de algemene politieke be-
schouwingen, in openbare commissie-
vergaderingen, bij de bespreking van 
het dekkingsplan en de bijzondere 

maatregelen en bij de behandeling 
van de begrotingen van Economische 
Zaken en Sociale Zaken. Er is nu een 
aantal maatregelen genomen, waarvan 
een substantieel deel is bestemd voor 
aanvullende werken. Met name in de 
meeste getroffen gebieden. Op dit mo-
ment gaat onze aandacht vooral uit 
naar uitvoering van de maatregelen en 
de besteding van de gelden. Wij zullen 
een en ander kritisch volgen, ook om-
dat bij een aantal onzer ernstige twijfel 
is gerezen over de vraag, of de geno-
men direct gerichte maatregelen wel 
voldoende zijn. De Regering heeft toe-
gezegd, met nieuwe maatregelen te 
zullen komen indien zou blijken, dat de 
nu genomen maatregelen tekortschie-
ten. Na ampele overweging echter zijn 
onze fracties unaniem van mening, dat 
het niet juist is op dit moment al te be-
slissen over verdergaande maatrege-
len. Wij zullen dus tegen deze motie 
stemmen. 
Met betrekking tot de motie van colle-
ga Hartmeijer op stuk nr. 13 merk ik 
op, dat de Minister maatregelen heeft 
genomen om tot een beter functione-
ren te komen. Er zijn verdergaande 
maatregelen in het vooruitzicht 
gesteld. Wij willen de ontwikkeling 
daarvan kritisch volgen en in het licht 
van de resultaten te zijner tijd nagaan 
of het nemen van verdergaande maat-
regelen nodig is. Overigens heeft de 
Minister gisteren een aantal praktische 
bezwaren geuit tegen het in deze mo-
tie neergelegde verlangen, welke be-
zwaren wij onderschrijven, zodat wij 
ook tegen deze motie zullen stemmen. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie van de heer Meis 
(13 031, nr. 13) is ingediend in het ka-
der van de behandeling van de Wet 
gelijk loon mannen en vrouwen. Ik wil 
uitdrukkelijk uitspreken, dat wij van 
mening zijn dat ook op dit gebied 
maatregelen moeten worden geno-
men, die discriminatie wegnemen. Wij 
weten alleen niet - en wij betwijfelen 
het - of dat moet langs de weg die de 
heer Meis aangeeft. Nu de Minister 
heeft gesteld, dat in het kader van het 
kostwinnerschap ook naar een non-
discriminatoire regeling voor de WWV 
wordt gestreefd, achten wij deze motie 
niet noodzakelijk. Wij zullen er daarom 
onze steun niet aan geven. 
De motie van de heer Van Gorkum op 
stuk nr. 35 achten wij na de toelichting 
van de Minister overbodig. Ook ove-
rigens heeft de heer Van Gorkum hier-
aan in zijn laatste toelichting nog be-
paalde accenten toegevoegd, die wij 
niet kunnen ondersteunen. 
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Rietkerk 
De motie van de heer Hartmeijer zullen 
wi j evenmin steunen, omdat wi j met 
de Ministervan oordeel zijn dat de 
aanpak, die hij op dit punt voor ogen 
heeft, veel realistischer is dan het 
voorstel dat in deze motie is verwoord. 
Ten slotte moet ik zeggen dat ik, wat 
de motie van de heer Meis inzake het 
werkgelegenheidsprogamma betreft 
(stuk nr. 12), mij aansluit bij de woor-
den van de heer Van Zeil, hieraan nog 
toevoegende dat naar ons oordeel, als er 
al op dit punt wijzigingen zouden moe-
ten plaatsvinden, die meer in de rich-
t ing van structurele verbeteringen zou-
den moeten worden gezocht. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Wat de motie Van 
Gorkum betreft, heeft de Minister ge-
vraagd: 10%, hoe bepaal je dat? Het is 
wel duidelijk dat hij heeft gesteld, dat 
er personeel te kort is, vooral admini-
stratief. Ik geloof dat deze motie niet 
aangeeft, dat het specifiek 10% moet 
zijn. Dat percentage kan zelfs hoger 
liggen. Wij gaan echter toch van een 
min imum van 10% uit en daarom zul-
len wi j deze motie steunen. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is duidelijk dat 
wi j vóór de motie betreffende de WWV 
en het kostwinnerschap zullen stern-
men. Er ligt trouwens al een advies 
van een commissie van de SER, waar-
van de meerderheid het eens is met de 
mening, neergelegd in de motie van 
de heer Meis. Wij zijn vóór die motie. 
De motie inzake net werkgelegen-
heidsprogramma, waarbi j ervan wordt 
uitgegaan dat er minder gelden ter 
beschikking worden gesteld dan totaal 
in 1972 voor het noorden beschikbaar 
was, vinden wi j voorbarig. Zowel ge-
zien de verdeling van de 600 min. als 
gezien de verdeling van de gelden in 
'de voetnoot' zowel wat betreft de ge-
meenten als de grote projecten en de 
infrastructuur komt het bedrag onge-
veer overeen met het bedrag dat in 
1972 is besteed. Daarbij komt nog het 
effect van de plaatsingsbevorderende 
maatregelen. Wij vinden, mede gezien 
het feit dat de definitieve werkloos-
heidsnota nog moet komen, deze mo-
tie voorbarig en zullen daarom tegen 
stemmen. 

Demotie-Meisc.s. (13031, stuk nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N., de P.S.P., de P.P.R. en de 
P.v.d.A., alsmede de leden Noote-
boom en Beekmans vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Van Gorkum c.s. (13100, Mil-
joenennota, nr. 35) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
P.P.R., D'66, de C.P.N., de P.S.P. en de 
P.v.d.A., alsmede het lid Verbrugh 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Meis c.s. (13100, hoofdstuk 
XV, nr. 13) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Vaststelling van de begroting van het 
Bezitsvormingsfonds voor het dienst-
jaar1975(13100J). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over het amendement-De Beer c.s. 
(stuk nr. 6) op de in het Enig artikel ge-
noemde staat. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
C.P.N, vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Hartmeijer c.s. (13100, 
hoofdstuk XV, nr. 14) wordt bij zitten 
en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., D'66, de P.P.R., de C.P.N, 
en de P.S.P. vóór deze motie hebben 
gestemd. 
Ik stel aan de Kamer voor de navolgen-
de stukken voor kennisgeving aan te 
nemen: 

Verslag van een mondel ing overleg 
(12 600, hoofdstu k XV, n r. 16); 
Brief van de Minister van Sociale Za-
ken ten geleide van een nota inzake de 
representativiteit op sociaal-econo-
misch terrein (12053); 
Brief van de Minister van Sociale Za-
ken ten geleide van het rapport van de 
Interdepartementale Werkgroep Ou-
dere Ongeh uwde Vrouw (12 330); 
Brief van de Minister van Sociale Za-
ken inzake scholingsactiviteiten 
(12 600, hoofdstuk XV, nr. 17); 
Brief van de Minister van Sociale Za-
ken ten geleide van een overzicht van 
de stand van uitvoering van de lopende 
extra werk-gelegenheidsprogramma's 
p e r l oktober 1974(12 821, nrs. 2, 3 en 4); 
Brief van de Minister van Sociale Za-
ken ten geleide van de Interimnota in-
zake de bestrijding van de werkloos-
heid (13110); 
Brief van de Minister van Sociale Za-
ken over de stand van zaken met be-
trekking tot het overleg over het Cen-
traal Akkoord 1975 (13215); 
Brief van de Minister van Economi-
sche Zaken betreffende wijzigingen in 
enkele veronderstell ingen van het Cen-
traal Planbureau inzake de ramingen 
voor 1975 (13 100, Mil joenennota, nr. 26) 
Brief van de Minister-President, Minis-
ter van Algemene Zaken ten geleide 
van een nota, bevattende een samen-
stel van maatregelen, dat de Regering 
noodzakelijk acht op grond van de 
nieuwe gegevens omtrent de ontwik-
keling van de economie (13100, Mil-
joenennota, nr. 27). 
Daartoe wordt besloten. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik spreek opnieuw namens 
de fracties van de A.R.P., de C.H.U. en 
de K.V.P. 
Tijdens de besprekingen over het be-
zitsvormingsfondszi jn van onze kant 
verschillende suggesties gedaan om 
tot grotere mogelijkheden te komen 
voor de laagst- en de lagerbetaalden 
om te geraken tot het verwerven van 
een eigen woning. De Minister heeft 
hierover nader beraad toegezegd, als-
mede i nformatie aan de Kamer zodra 
het beraad is geëindigd. Wij wil len dit 
beraad gaarne afwachten. Wij hopen 
dat het spoedig zal kunnen worden ge-
houden. Uit dien hoofde hebben wi j 
geen behoefte aan het amendement, 
te meer niet, omdat de aangegeven 
dekking, vanuit de pot van 600 min. in-
middels is vervallen. 

De heer Vellenga (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook onze fractie zal te-
gen het amendement stemmen, niet 
omdat de dekking vervallen zou zijn, 
maar omdat zij moeilijk te halen is uit 
gelden waarvan wi j zojuist hebben 
vernomen, dat zij zijn besteed dan wel 
op korte termijn zullen worden be-
steed, op een veel effectievere wijze, 
wat het bevorderen van de werkgele-
genheid betreft, dan waarvan sprake is 
in de gedachtengang van de heer De 
Beer, zoals door hem verwoord bij de 
verdediging van zijn amendement. 
Naast de moeili jkheden inzake de 
overheveling, welke duidelijk zijn ge-
signaleerd, is er ook neg de toezegging 
van de Minister - waarop collega Van 
Zeil zojuist heeft gereageerd - dat een 
aantal modaliteiten nader zal worden 
bezien. 
Deze redenen tezamen zullen mijn 
fractie ertoe brengen, tegen het amen-
dement te stemmen. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zouden dit amende-
ment zeer gaarne steunen omdat wi j 

Tweede Kamer 
19december1974 Rijksbegroting 2226 



Nypels 
de gedachtengang van de indiener on-
dersteunen, met name omdat nog 
steeds een behoorlijke regeling ter be-
vordering van het eigen woningbezit 
voor de lagere inkomensgroepen ont-
breekt. Echter, op grond van de argu-
menten die door de Regeri ng zijn ge-
noemd - inzake het ontbreken van een 
dekking - kunnen wij helaas niet onze 
stem eraan geven. 
Het amendement-De Beer c.s. (13100 
J, nr. 6) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D. en de B.P., alsmede het lid 
Verbrugh vóór dit amendement heb-
ben gestemd. 
Het Enig artikel wordt zonder stem-
ming aangenomen. 
De beweegreden wordt zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 
Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 
het wetsontwerp Vaststelling van 
hoofdstuk XI (Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening) van de rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1975 
(13100); 
de Nota huur- en subsidiebeleid 
(13025). 
Hierbij zijn tevens aan de orde: 
de brief van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening be-
treffende een verkenning van de 
bouwproduktie in de periode 1974t/m 
1978(13 000); 
de voorgestelde moties. 
De Voorzitter: Van enkele kanten heeft 
mij het verzoek bereikt in derde ter-
mijn het woord te mogen voeren. 
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nog twee kleine 
puntjes met de Minister te vereffenen. 
Het betreft de meer frequente aanpas-
sing van de subsidies met name voor 
het eigen woningbezit. Ik heb geen 
glijdende schaal bepleit, ik heb het 
woord zelfs niet gebruikt. Het enige 
dat ik bepleit heb is een meer frequen-
te aanpassing, bij voorbeeld drie of 
vier keer per jaar in plaats van één keer 
per jaar. Ik heb uit de woorden van de 
Minister begrepen dat hij bereid is dat 
te bekijken. 

Het tweede punt betreft de optrekking 
van de subsidies voor het eigen wo-
ningbezit. In eerste instantie heb ik de 
Minister gevraagd of hij commentaar 
wilde leveren op de berekening in een 
hoofdartikel van het dagblad 'Cobouw' 
waaruit zou blijken dat de optrekking 
van de subsidies onvoldoende was. In 
tweede instantie heb ik hem dat ook 
gevraagd en ik heb er bij gezegd dat 
zelfs als die veertig miljoen, die nu nog 
in de werkgelegenheidspot zitten, erbij 
zouden worden geteld, het nog niet de 
voorgeschreden stijging van de kosten 
en de rentevoet bij zou houden, zelfs 
als wij in aanmerking nemen dat die 
rentevoet inmiddels weer wat is ge-
daald. 
Ook in tweede instantie heeft de Minis-
ter die vraag niet beantwoord en daar-
om stel ik deze nu in derde instan-
tie. Als zij dan nog niet beantwoord 
wordt, dan vraag ik een vierde instan-
tieaan. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitterl Nadat ik in eerste ter-
mijn een aantal vragen had gesteld 
over het verschil in aanpassing van de 
subsidietabellen van met name pre-
miekoop- en premiehuurwoningen en 
in eerste instantie van de Minister 
geen antwoord had gekregen, in twee-
de termijn die vraag heb herhaald en 
in tweede termijn wel een antwoord 
heb gekregen, moet ik zeggen dat dat 
antwoord mij alleen maar heeft ver-
ontrust. De stellingname van de Minis-
ter was dat de taak van de woning-
bouwcorporaties is gelegen in de soci-
ale sector. Op zich zal ik dat niet be-
strijden. Het is juist dat hun voornaam-
ste taak het bouwen van woningwet-
woningen is. De Minister meent echter 
ook dat zij zich eigenlijk niet zouden 
moeten bezighouden met de bouw 
van wat duurdere woningen en niet te 
veel zouden moeten opereren in de 
premiesfeer. Dat maakt een totaal 
planning van opzet en uitvoering 
voor uitbreidingsgebieden door wo-
ningbouwcorporaties tot een erg 
moeilijke zaak. 
Het verschil in premieaanpassing, zo-
lang het nieuwe huur- en subsidiesy-
steem nog niet is ingevoerd, vind ik een 
onjuiste zaak. Ik heb op dat punt van 
de Minister onvoldoende tegenargu-
menten vernomen. Gezien dit alles wil 
ik een motie indienen waarin wordt 
gevraagd per 1 januari de subsidieta-
bel voor premiehuurwoningen te her-
zien in samenhang met het wijzigen 
van het in de beschikking geldelijke 
steun aan particuliere huurwoningen 

voorgeschreven brutorendement. Op 
de datum dat het nieuwe huur- en sub-
sidiebeleid ingaat kan de zaak op-
nieuw worden bezien. Dat element kan 
dan in het mondeling overleg dat wij 
eind januari, begin februari hebben 
met de bewindslieden nader worden 
doorgesproken. 

De Voorzitter: Door de leden Kom-
brink en Van der Heem-Wagemakers 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

Motie 

'De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de be-
groting voor het departement van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning voor het dienstjaar 1975; 
constaterend, dat de aanpassing van 
de subsidietabellen per 1 oktober jl. 
het gevolg heeft gehad dat de bijdra-
gen voor het eerste jaar voor premie-
koopwoningen ongeveer vijf keer zo 
veel zijn verhoogd als voor premie-
huur- en woningwetwoningen ; 

van oordeel, dat daardoor met name 
een groot verschil in behandeling is 
ontstaan tussen de premiekoop- en de 
premiehuursector, terwijl beide secto-
ren in gelijke mate het effect van de 
rente- en kostenstijgingen ondervin-
den; 
overwegende, dat het lang niet overal 
eenvoudig is bestemmingsplannen 
die voorzien in de bouwproduktie van 
een bepaald percentage premiehuur-
woningen op korte termijn te wijzigen; 
van oordeel, dat ook in de sector van 
de premiehuurwoningen een verder 
inzakken van de bouw, zeker tot aan 
het moment van de invoering van het 
nieuwe huur- en subsidiebeleid, dient 
te worden voorkomen; 
nodigt de Regering uit per 1 januari 
a.s. de subsidietabel voor premiehuur-
woningen te herzien in samenhang 
met het wijzigen van het in de Beschik-
king geldelijke steun particuliere huur-
woningen voorgeschreven bruto-ren-
dement, 
en gaat over tot de orde van de dag.' 
Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil iets zeggen over de 
door mij ingediende motie, voorko-
mende op stuk nr. 6 van wetsontwerp 
13 025. Doordat de doorstroming mo-
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Tolman 
menteel van de baan is, is de alinea in 
mijn motie met betrekking tot de con-
sumptiedwang niet meer actueel. Ik 
wi l mi jn motie dan ook aanpassen aan 
de gewijzigde omstandigheden. 

De Voorzitter: Het lid Tolman heeft 
zijn motie (13025, nr. 6) in die zin ge-
wijzigd, dat zij thans luidt: 

Motie 

'De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de 
Nota huur- en subsidiebeleid; 

overwegende, dat deze beraadslagin-
gen nog geen duideli jk antwoord heb-
ben verschaft op de vraag of de voor-
stellen van het kabinet een adequaat 
antwoord geven met betrekking tot de 
volkshuisvestingsproblematiek; 

verzoekt het kabinet, zijn voorstellen 
nader te toetsen aan het nadepubl ica-
tie van de nota uitgebrachte advies van 
de Raad voor de Volkshuisvesting en 
de Kamer over de uitkomst daarvan 
nader te berichten, 

en gaat over tot de orde van de dag.'. 

DeheerNypels(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l iets zeggen met be-
trekking tot twee door mij en anderen 
ingediende moties. De Minister en 
Staatssecretaris Van Dam hebben mij 
verzocht, de moties, voorkomende op 
de stukken nrs. 10 en 12 van kamerstuk 
13 025, aan te houden totdat het mon-
delinge overleg is gevoerd over de 
twee in de moties aangegeven onder-
werpen. Ik w i l graag op dit verzoek in-
gaan. Op grond daarvan stel ik voor, 
vandaag beide moties van de agenda 
af te voeren. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de moties-
Nypelsc.s. (13 025, nrs. 10 en 12) van 
de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! In afwachting van het 
nadere mondelinge overleg is het nut-
t ig, dat de bevolking een klein beetje 
kan meedenken waarom het gaat, ook 
in gekwantificeerde zin. Journalisten 
doen daarvoor ook nu en dan hun best 
door vergeli jkingen te maken. Daarom 
vraag ik nu, nadat ik het heb gevraagd 
in eerste en in tweede termijn, in derde 
termijn of de bewindslieden kunnen 
zeggen welke vooronderstel l ingen, 
wat de loontrend en de prijstrend be-
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treft, zijn verwerkt in de diverse gege-
vens in de diverse tabellen b i jwets-
ontwerp 13 025. 

De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog even 
terugkomen op de kleine kernen. Ik wi l 
graag weten, welk beleid hij met de 
kleine kernen voorstaat. De memorie 
van toelichting is ten opzichte van de 
suburbane bebouwing nogal een hard 
stuk. Daarna hoor ik de Minister nogal 
duidelijk zeggen, dat hij de desbetref-
fende hoofdstukken in de Oriënte-
ringsnota gaat herschrijven. Op de 
vraag, welk beleid hij dan gaat voeren, 
geeft hij, naar mijn indruk, als ant-
woord : Een ad hoc beleid. Ik zie een ad 
hoc beleid eigenlijk niet zitten. Ik wi l 
graag weten, wat tussen nu en het uit-
brengen van de Oriënteringsnota door 
de Minister wordt gedaan. Zal, zoals 
dit in de memorie van toelichting 
wordt aangekondigd, een strak beleid 
worden gevoerd of is er nog een klein 
beetje levensadem voor de kleine ker-
nen? 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik heb nog twee 
punten. Het antwoord van de Staats-
secretaris, gegeven naar aanleiding 
van mi jn motie betreffende de huurad-
viescommissies, is zo duidelijk ge-
weest, dat ik kan zeggen dat voor min-
stens 90% overeenstemming is over 
wat de bedoelingen inzake de huurad-
viescorr missies zijn. Ik denk dan zowel 
aan de openbaarheid van de stukken 
en de vergaderingen als in beginsel de 
deelname van vertegenwoordigers uit 
de uit huurders gevormde organisa-
ties. Daarbij komt nog dat de resulta-
ten van de onderzoeken die op dat 
punt gaande zijn te zijner t i jd aan de 
Kamer zullen worden voorgelegd. Ik 
zie daarom geen reden, mijn motie op 
dit punt te handhaven. Ik trek deze dan 
ook in. 
Mijnheer de Voorzitter! Voorts hoop ik 
de Minister verkeerd te hebben ver-
staan, waar hij sprak over de functie 
van de woningbouwverenigingen. Ik 
verstond dat hij voor de woningbouw-
verenigingen alleen als taak zag het 
bouwen van woningwetwoningen. Ik 
zou graag wil len dat hij dit ontkent of 
bevestigt, want dit is een nogal belang-
rijke zaak, gezien de voortdurende 
beperking van het aantal woningwet-
woningen, dat van jaar tot jaar plaats-
vindt. Ik hoop dat ik hem verkeerd heb 
verstaan. Ik verneem gaarne een ver-
duideli jking hierover. 

Aangezien de motie-Van het Schip c.s. 
(13 025, nr. 7, herdruk) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van beraad-
slaging meer uit. 

Rijksbegroting 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik begin met een vraag, die door 
de heer Scherpenhuizen over de 
ruimteli jke ordening is gesteld. Hij 
heeft mij goed begrepen, als hij zegt 
dat w i j het definitieve beleidsvoorne-
men in de oriënteringsnota ter zake 
van de kleine kernen nader gaan uit-
werken. Wij zullen bij die gelegenheid 
daarover discussiëren. Ik heb daarna 
niet gesproken over een ad hoc beleid. 
Ik heb in antwoord op vragen van de 
heren Fiévez en Van Rossum gesteld, 
dat ik ad hoc, dus per geval, zou be-
zien, of voor bepaalde kleine kernen al 
iets moet worden gedaan in de vorm 
van toewijzing van extra contingenten 
woningwetwoningen of premiewonin-
gen, want daar gaat het om. 

De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): Dat 
is een beleid van geval tot geval, maar 
geen kleine kernenbeleid. 

Minister Gruijters: Dat is het uitdrukke-
lijk niet, want daarover gaan wi j nog 
praten, tenzij u zegt, dat de Kamer hier-
over niet meer behoeft te spreken en 
dat ik dit verder kan gaan regelen. Ik 
meen niet dat dit laatste het geval is. Ik 
heb toegezegd, dat wi j hierover samen 
gaan praten. In afwachting daarvan wi l 
ik in bepaalde gevallen wel soelaas bie-
den, als daarvoor reden is, maar ik 
houd vast aan het strakke beleid van 
nu. 
Wat de bouw betreft, heeft de heer De 
Beer gezegd, dat hij bedoeld het bij-
voorbeeld vier maal per jaar aanpas-
sen van de premieregelingen. Het is 
nu dus duidelijk wat hij heeft bedoeld. 
Ik ben hem dankbaar voor het toelich-
ten van zijn bedoeling. Het antwoord 
heeft hij al gehad, zoals hij zelf al zei. 
Zijn opmerking was dus niet zozeer be-
doeld om mij een antwoord te ontlok-
ken als wel om zijn bedoelingen nog 
wat te verduideli jken. Ik begrijp, dat 
een derde termijn ook die zin kan heb-
ben. 

De heer De Beer (V.V.D.): Omdat het 
niet per interruptie kon. 

Minister Gruijters: Ik begrijp het. Wat 
'Cobouw' betreft, heeft hij ook al een 
antwoord gehad zonder dat ik 'Co-
bouw' zelf heb genoemd. Ik heb heel 
uitdrukkelijk opgemerkt dat de rente 
inmiddels weer is gedaald. Daarmede 
is het gelijk van 'Cobouw' dat bij ren-
testijging aanwezig zou zijn, weer ver-
dwenen. De moeil i jkheid, waarmede 
wij zitten bij het aanpassen van pre-
mies is, dat wi j op een gegeven mo-
mentde premies wel omhoog kunnen 
laten gaan, maar dat wi j ze ook omlaag 
zouden moeten laten gaan als bepaal-
de kostenfactoren, zoals de rente, da-
len. 
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Minister Gruijters 

Ik dacht, dat wi j intussen met de rege-
ling van 1 oktober heel goed zitten als 
wi j de rente nu bekijken en een verge-
lijking maken met de stand van zaken 
en de premies aan het begin van het 
jaar. Daarom heb ik gezegd, dat het nu 
waarschijnlijk gunstig is om erin te 
stappen. 

De heer De Beer (V.V.D.): Ik kan dat, 
mijnheer de Voorzitter, tot mijn spijt 
niet met de Minister eens zijn. 
In de berekening van 'Cobouw' kwam 
een zodanig verschil naar voren tus-
sen wat de premies waren en wat zij 
zouden moeten zijn, dat zelfs die gerin-
ge daling van de rente die wi j nu ach-
ter de rug hebben dat effect niet onge-
daan maakt. Afgezien 

Minister Gruijters: Nou en of. De rente 
zit nu anderhalf procent onder het 
max imum van dit jaar. 

De heer De Beer (V.V.D.): daarvan 
mogen wi j in elk geval verwachten dat 
in de naaste toekomst de stichtingskos-
ten weer gaan sti jgen. Als wi j nu quitte 
spelen, zijn de premies in elk geval niet 
voldoende voor de situatie van midden 
volgend jaar. 

Minister Gruijters: Samenvattend be-
grijp ik dat u betoogt, dat 'Cobouw' zo 
niet nu dan toch wel in de toekomst 
best gelijk zou kunnen kri jgen. Ik be-
twijfel dat, maar acht het niet onmoge-
lijk. 
De motie van de heer Tolman is na wi j -
ziging simpelweg een motie geworden 
waarin wordt gevraagd: Richt u naar 
het advies van de Raad voor de Volks-
huisvesting. Wi j hebben al gezegd, dat 
wij dat op sommige punten wel en op 
andere punten niet doen. Wij hebben 
dat omstandig verdedigd. Ook na deze 
wijziging moet ik de aanvaarding van 
deze motie ontraden. 
De heer Nooteboom heeft cijfers ge-
vraagd. Ik meen dat het voor de loon-
trend 12% is, maar ik kan hem wat de 
prijstrend betreft niet exact antwoor-
den. Het lijkt mij beter dat ik hem dit 
nog heden op schrift laat bezorgen. 
Hij wi l immers graag ook de cijfers 
achter de komma exact hebben. 

De heer Nooteboom (D'66): Ik heb niet 
gevraagd om exactheid. Met één getal 
zonder komma ben ik al tevreden. 

Minister Gruijters: De cijfers zijn 12 en 
9,5, maar dan pakt u mij ongetwijfeld 
achter de komma om het zo maar eens 
te noemen. 

De heer Nooteboom (D'66): Dank. 

Minister Gruijters: Ik begrijp, dat ook 
de heer Nooteboom royaal kan zijn 
achter de komma. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de be-
langrijke vraag van de heer Kombrink 
in tweede termi jn al beantwoord. Die 
vraag is nu in een motie geresulteerd. 
Om meer dan een reden moet ik de 
aanvaarding van die motie sterk ontra-
den. 
Ik beaam, dat mijn stelling i s - de heer 
Van het Schip vroeg ernaar - dat de 
woningbouwverenigingen sociale wo-
ningbouw dienen te realiseren en dat 
zij dus in het nieuwe systeem bij voor-
keur in de woningwetsector moeten 
bouwen. Dat wi l niet zeggen dat er niet 
in bepaalde gevallen uitzonderingen 
kunnen worden gemaakt. Dat zou bij 
voorbeeld best kunnen voorkomen als 
het erg moeili jk is om de uitvoering 
van een bestemmingsplan te wijzigen. 
De stelling van de heer Van het Schip, 
dat er niet voldoende contingenten 
zijn, gaat niet op. Indien het waar was, 
zou het beleid ertoe strekken de con-
t ingentering te verruimen. Dat bete-
kent dat wi j dan in de sfeer van de wo-
ningwetbouw bli jven. Mijn stelling is 
dus, afgezien van de mogeli jkheid van 
enkele uitzonderingen, juist door de 
heer Van het Schip verstaan. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Ik 
moet u erop wijzen - en ga nu uit van 
de cijfers, die u bij de begroting voor 
1975 heeft g j n o e m d en die ik eerder in 
het debat heb vergeleken met de cij-
fers van voorgaande jaren - dat er al 
een aanzienlijke daling is opgetreden 
in het aantal woningwetwoningen, 
ook in het percentage van het totale 
produkt. Ik vind wat u nu stelt dan ook 
een slechte benadering. 

Minister Gruijters: Dat u dat vindt stelt 
mij teleur, meneer Van het Sch'p, om-
dat ik liever ook uw instemming had. Ik 
wi l mijn stelling echter wel met het 
volgende argument verdedigen. Deto-
tale omvang van de woningbouw is 
achteruitgegaan en gaat nog achteruit, 
sneller dan het plan was. Nu is het 
noodzakelijk een evenwichtige verde-
ling te scheppen naar de grote soorten 
n ieuwbouwwoningen. Er zijn de 
sociale woningbouw, d.w.z. de wo-
ningwetbouw, de premieverhuur-
bouw, de premiebouw voor eige-
naars-bewoners en de vrije sector. Wij 
constateren, dat wi j met de aantallen 
die wi j ter beschikking van de sociale 
sector stellen ruim in het jasje zitten. 

Het is moeili jk gebleken, de won ing-
bouwverenigingen zover te krijgen het 
hele contingent te gebruiken. 
In die situatie zie ik geen reden, het con-
tingent te vergroten. Ik zie evenmin 
reden, de woningbouwcorporat ies 
te laten bouwen in de premiesec-
tor, uitzonderingen daargelaten. 
Mocht blijken dat de behoefte aan 
woningwetwoningen toeneemt, 
hetgeen kan voorkomen als gevolg 
van de individuele subsidiëring 
volgens het nieuwe huur- en subsi-
diebeleid, en vervolgens, dat het 
plafond van de woningwetbouw te 
laag is, dan ben ik er eerder voor in 
overleg met de Kamer - want het is 
een begrot ingskwest ie-dat pla-
fond op te krikken, eerder dan de 
woningbouwverenigingen in dat 
geval naar de premiesector te stu-
ren. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Dat 
laatste zijn wi j roerend eens, want ik 
ben alti jd tegen de daling van het aan-
tal woningwetwoningen geweest. 

Minister Gruijters: Dan zijn wi j het 
toch over het beleid eens. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Waar-
schijnlijk zal het bouwprogramma 
1975, dat wi j in januari kri jgen, een na-
der inzicht geven. 

Minister Gruijters: Dat zal inderdaad 
een nader i nzicht geven hoe wi j den-
ken dat de aantallen over de categorie-
en moeten worden verdeeld. Ik zeg 
nogmaals dat, mocht blijken dat er een 
tekort is in de sociale sector, ik vind dat 
dit moet worden opgevangen door 
meer woningwetwoningen en niet 
door meer premiewoningen. Dat is 
mijn eerste bezwaar tegen de motie 
van de heer Kombrink. 
Mijn tweede bezwaar is dat de motie 
ertoe tendeert, de beleggers die bou-
wen voor de premieverhuur geld toe 
te spelen dat zij voor het behalen van 
een goed rendement naar onze bere-
keningen niet nodig hebben. Wanneer 
de woningcorporaties uit het premie-
contingent bouwen worden zij daartoe 
in staat gesteld door extra premies. De 
beleggers zouden daarvan onnodig 
mee profiteren. Het grootste aantal 
premieverhuurwoningen wordt ge-
bouwd door die beleggers. 
Het derde argument tegen de motie is, 
dat wi j in de Nota Huur- en subsidiebe-
leid hebben aangekondigd, per 1 juli of 
op een datum die tot stand komt na 
overleg met de Kamer en alle passen-
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de procedures, voorde premiever-
huursector een garantiebeleid te gaan 
voeren. Wij richten de objectsubsidies 
vooral op de sociale woningbouw. Als 
ik dan de premies in de verhuursector 
weer tot die datum ga bijstellen, is de 
sprong naar het nieuwe beleid te 
groot. In de circulaire vindt men, dat 
een van de argumenten voor het ver-
schil tussen premie-eigenaarsbouw en 
premieverhuurbouw per 1 oktober is 
het voorkomen van die sprong. 
Als ik die drie argumenten samen 
neem, vind ik het argument van de be-
stemmingsplannen bepaald veel te 
zwak om hier doorheen te breken. Ik 
ben bovendien van mening, dat een 
goed gemeentebestuur er best in zal 
slagen, in een bestemmingsplan waar-
in een verdeling is gemaakt tussen wo-
ningwetbouwen premiebouw die niet 
blijkt te kloppen die verhouding tijdig 
te veranderen. Mocht dat niet geluk-
ken, dan zal dat gemeentebestuur er 
best in slagen, onder de aantrekkelijke 
voorwaarden die wij bieden, particu-
liere beleggers ertoe te brengen, in de 
premiesector te bouwen. 
Samenvattend moet ik de motie met 
de meeste klem ontraden als niet pas-
send in het toekomstig beleid en als op 
zichzelf ondeugdelijk. Ik kan de indie-
ner dan ook geen enkele toezegging 
doen van de kant van de Regering om-
trent de uitvoering ervan. 
In boek 13 100 vers 12 stelt de heer De 
Beer voor, het beleid af te keuren. Na 
onze verdediging meen ik dat men ons 
daarmee geen recht doet. Wij moeten 
die motie dan ook afraden. 
Dan is er motie 13 100, nr. 15. Ik heb de 
heer Cornelissen toegezegd het bouw-
progamma 1975 te zullen inzenden 
wanneer de verdeling van het extra 
programma in januari gedetailleerd 
bekend is. Ik heb toegezegd de verken-
ning 1974-1978 te zullen bijstellen. 
Daarvoor is wat meer werk nodig, dus 
dat zal wel enige weken daarna ko-
men. 
De heer Cornelissen vraagt om een 
pakket noodzakelijke maatregelen. Ik 
heb een hele reeks maatregelen op ta-
fel gelegd. Ik begrijp dat de heer Cor-
nelissen mij nog een steuntje in de rug 
wil geven. Laten wij het dan maar zo 
beschouwen. 
In motie nr. 16(13 100) gaat het over 
procesplanning. Ik moet de heer 
Scherpenhuizen voorhouden dat ik het 
'spoorboekje' heb toegezegd. Ik zal dat 
inzenden tegelijk met het definitieve 
beleidsvoornemen, het eerste deel 
van de Derde nota over de ruimtelijke 
ordening, ook wel geheten de Oriënte-

ringsnota. Ik voldoe graag aan zijn ver-
zoek. Ik vraag hem of hij zijn motie nu 
nog zinnig acht. 
De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik acht mijn 
motie nr. 16 nog steeds zinvol. Ik vind 
het natuurlijk prettig dat de Minister 
een toezegging doet. Anderzijds heeft 
de Minister in zijn betoog duidelijk ge-
schetst, dat met het oog op de relaties 
met andere departementen het aan-
houden van een tijdschema niet altijd 
even gemakkelijk is. Toch zal er een 
stuk moeten komen, waarin niet alleen 
een tijdschema is opgenomen, maar 
ook de relatielijnen onderweg daar-
heen. Wij weten dan wat wij de komen-
de maanden en jaren kunnen verwach-
ten, waar het een op het ander inhaakt 
enz. Dat dit er komt in de vorm die de 
Kamer zich blijkens de motie tot dus-
verre heeft voorgesteld, althans zoals 
de ondertekenaars dat hebben gedaan, 
is mij nog niet volkomen duidelijk. 

Minister Gruijters: Nu begrijp ik dat ei-
genlijk over mijn hoofd heen mijn col-
lega's gepord worden. De solidariteit 
gebiedt mij dan toch, de motie te ont-
raden. 

De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): De 
Minister hecht er nu een andere inter-
pretatie aan. Het is niet om te dwin-
gen, maar juist om de beleidslijnen en 
de verbindingslijnen naar andere de-
partementen bloot te leggen. Er zijn 
een aantal onderwerpen die verband 
houden met de Oriënteringsnota. 
Waar is de exacte oorsprong? Wat 
komt van de zijsporen om in de hoofd-
trein te worden geladen? De Minister 
heeft net zo goed als wij belang bij een 
goed lopende trein. Daarom hoop ik 
dat de Kamer de motie zal aannemen. 

Minister Gruijters: Ik heb juist in eerste 
en tweede termijn betoogd, dat ik over 
de samenwerking met de collega's op 
dat punt niet te klagen heb. Ik kan nu 
niet zeggen dat ik de motie als een 
vorn van steun beschouw. Ik moet de 
motie ontraden. 
De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): De 
Minister heeft mij op dit punt toch ver-
keerd begrepen. Ik wil heel duidelijk de 
relaties die er zijn zien, gewoon om de 
inhoud van de trein te kunnnen ver-
kennen. 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! In de ogen van sommigen is een 
uitputtende discussie alleen maar een 
discussie waari n zij het laatste woord 
hebben. Ik zal het dan maar aan de 
heer Scherpenhuizen gunnen. 
De heer Scherpenhuizen heeft ook een 
motie ingediend op stuk 13100, nr. 17, 

waarin hij zijn verontrusting uitspreekt 
over de lange duur van de bestem-
mingsplanprocedures. Ik deel die ver-
ontrusting, maar wij werken aan een 
verbetering. Het is niet eenvoudig en 
ik kan mij voorstellen dat de geachte 
afgevaardigde deze motie handhaaft, 
omdat ik niet exact kan toezeggen wan-
neer die verbetering zal komen. 

De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is nu een 
van die dingen die je met een trein-
boekje ook niet kan overkomen. 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Met betrekking tot de suburbani-
satie heeft de heer Scherpenhuizen 
een motie ingediend op stuk 13 100, 
nr. 18. Wij hebben zoeven over dit 
punt van gedachten gewisseld. Mijn 
beleid is bekend en ik houd daaraan 
vast; ondertussen het huidige strakke 
beleid nuancerend via een discussie 
hier die wordt gevoerd aan de hand 
van een herzien gedeelte van de Oriën-
teringsnota, waarbij ik bereid blijf, op 
verzoek op te draven tot het treffen 
van regelingen ad hoc. 
Wat de motie-De Beer betreft, 13 100, 
nr. 19, waarin wordt verzocht de subsi-
dies die de Regering voor 1 juli 1975 
niet meer zal herzien, in heroverwe-
ging nemen, heb ik hem al toegezegd 
dat ik zal nadenken over de mogelijk-
heid om vaker bij te stellen. Wij heb-
ben al gesproken over de voor- en na-
delen. Ik kan op dit punt geen toezeg-
ging doen, voordat de zaak grondig is 
bekeken; het hangt ook van de huidige 
omstandigheden af, maar ik geef toe, 
dat ze in deze bewegelijke tijd weer 
snel kunnen veranderen, maar ze ge-
ven althans geen aanleiding tot een 
bijstelling op dit moment. 
Wat de motie betreft van de heren Van 
Scherpenhuizen en Van Rossumten 
aanzien van de kleine kernen, moet ik 
opmerken dat ik mijn beleid op dit 
punt uiteen heb gezet. Ik geef toe dat 
het een genuanceerde motie is. Niette-
min hecht ik eraan tot dit soort conclu-
sies, als wij daar al toe komen, pas te 
konen na discussie over de Oriënte-
ringsnota. Ik zou de indieners met 
klem willen verzoeken, nog eens na te 
gaan of zij aan deze motie wel willen 
vasthouden, want het brengt bij wijze 
van ouverture een stuk muziek dat een 
apotheose zou behoren te zijn. 
Wat de motie-Kombrink betreft, ben ik 
op die scholingskwestie al uitvoerig in-
gegaan. Ik zou de geachte afgevaar 
digde in overweging willen geven, dit 
punt vast te houden totdat wij de dis-
cussie over de werkgelegenheidsnota 
hebben gehad. Ik neem de opmerking 
in ieder geval mee, dat hetgeen in deze 
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motie staat, in de werkgelegen heids-
nota zeker aandacht moet krijgen. 
De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp dat de Minis-
terer geen inhoudelijke bezwaren te-
gen heeft. Hij heeft namelijk eerder ge-
zegd dat hij dit als een prikkel be-
schouwde voor het beleid dat tot stand 
moet worden gebracht. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Als men aankondigt dat men 
een samenhangend geheel van beleid 
zal presenteren, dan stelt men er prijs 
op dat te doen als een geheel na am-
pele overweging en dan die discussie 
te hebben en die discussie niet te bela-
den met een motie vooraf. Dit is ook al 
weer zo'n apotheose op de verkeerde 
plaats. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat gerichte programma 
waarom in de motie wordt gevraagd, 
komt in de vervolgnota over de werk-
gelegenheid aan de orde? 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik ben niet de enige die daarover 
te beslissen heeft. Ik vind het verzoek 
om het eri n op te nemen heel redelijk 
en ook ik ben van mening dat het erin 
behandeld behoort te worden. Ik geef 
de geachte afgevaardigde in overwe-
ging om de motie aan te houden; wei-
licht zou hij zich kunnen vinden in de 
wijsheid die de heren van D'66 hier ten-
toon hebben gespreid. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Wijsheid, ook die van de 
Minister, spreekt mij altijd aan. Ik zal alle 
parlementaire technieken die er zijn ten 
aanzien van moties nog eens de revue 
laten passeren. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Giebels heeft gesproken 
over openbaarmaking van opvattin-
gen van de Rijks Planologische Dienst. 
Mirabele dictu, daarop heb ik wel gere-
ageerd. Dat stuk zat wel in de andere 
serie. Het was een vers dat in het ver-
keerde boek was geraakt. 
De motie van de heer Scholten is am-
pel besproken, ook die over de basis-
akkoorden. 
Ik meen nu, met excuus voor de wat 
onregelmatige behandeling, over alle 
moties een samenvattend oordeel ge-
geven te hebben. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
er behoefte aan een vierde termijn. Ik 
stel voor, daartoe de gelegenheid te 
geven. 

De heer Van Rossum (S.G.P.):Mijn-
heer de Voorzitter! Mede namens de 
mede-ondertekenaar, verzoek ik, nu 
wij kennis hebben genomen van het 
standpunt van de Minister, de motie te 
mogen aanhouden. Waar er knelpun-

ten zijn, is de Minister bereid in inci-
dentele gevallen er iets aan te doen. 
Wij willen met de motie thans de Mi-
nister niet voor de voeten lopen en 
hem nu niet in stemming brengen. Wij 
verzoeken, deze motie nu van de agen-
da te doen afvoeren. Als de Minister 
met een beleid betreffende de kleine 
kernen zal komen, kan de motie weer 
in behandeling worden genomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het ver-
zoek van het lid Van Rossum zijn motie 
(13100, hoofdstuk XI, nr. 20) van de 
agenda af te voeren, te voldoen. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister ontraadt 
sterk het aannemen van mijn motie, 
waarin een gedachtengang is neerge-
legd die ik in eerste termijn al heb 
geuit. Die eerste termijn besloot de Mi-
nister met de opmerking dat alle geda-
ne suggesties waarop hij niet had ge-
reageerd, in positieve zin door hem in 
het beleid zouden worden meegeno-
men. Ik moet hierbij dan toch spreken 
van een onzorgvuldigheid van de kant 
van de Minister. Ik vind het namelijk 
onzorgvuldig dat hij dit niet in eerste 
termijn heeft besproken. 
Ik wil een aantal argumenten tegen-
over die van de Minister stellen. In 
1970 bedroeg de verhouding tussen 
premie-huurwoningen bijwoning-
bouwverenigingenen particuliere wo-
ningen 1 : 3. Over de maanden janu-
ari-september 1974 is dat 1 : 8, een 
duidelijke verslechtering. Mij isgeble-
ken dat het brutorendement, waar-
onder op dit ogenblik premie-huurwo-
ningen door corporaties zouden kun-
nen worden gebouwd ternauwernood 
voldoende is, of zelfs onvoldoende om 
de kapitaalslasten te dekken, waardoor 
de Nationale Woningraad, woning-
bouwcorporaties die deze woningen 
zouden willen bouwen, ontraadt om ze 
te bouwen. In feite komt het argument 
van de Minister erop neer dat hij alleen 
in uitzonderingsgevallen die bouw wil 
toestaan. Hij ziet kennelijk de premie-
huursector en de garantiesector niet 
meer weggelegd voor woningbouw-
corporaties. Dat betekent dat een inte-
grale planopzet en-uitvoering, in het 
kader waarvan een gedifferentieerde 
wijkopbouw mogelijk wordt, extra 
wordt bemoeilijkt. 

Ik wijs erop dat daarmee in feite de 
stelling van Hamersma en Kempen in 
een artikel in het orgaan van de Nati-
onale Woningraad, betreffende het feit 
dat de garantiesector niets meer zou 
inhouden, wordt bevestigd. Als het ar-
gument van de Minister is dat het bru-
torendement voor de institutionele be-
leggers wel voldoende is, dan moet ik 
hem om een nadere becijfering op dat 
punt vragen. Ik wijs op de verschillen-
de posities waarin de corporaties zou-
den kunnen verkeren. 
Uit de circulaire die op 10 oktober aan 
de gemeenten is verstuurd, blijkt dat 
overleg zou worden gevoerd over aan-
gepaste financiering en garanties. Ik 
neem aan dat dit pas onder het nieuwe 
systeem zal gaan werken per 1 juli. Als 
in die situatie bouw in deze sector ook 
voor corporaties mogelijk is, dan kan 
er geen bezwaar zijn tegen het extra 
optrekken van de subsidietabel per 1 
januari tot invoering van het nieuwe 
systeem, omdat het dan toch vloeiend 
kan doorlopen. Is dit niet het geval, 
dan zal het tot consequentie hebben 
dat de garantiesector niet meer is weg-
gelegd voor de woningbouwcorpora-
ties. Daarop zullen wij dan in het mon-
deling overleg nader ingaan, in de 
hoop dat de Kamer onze motie toch zal 
aanvaarden. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zal niet reageren 
op het betoog van de heer Kombrink. 
Gelet op de toezegging die de Minister 
heeft gedaan aan de fracties van de 
K.V.P., de C.H.U. en de A.R.P. ten aan-
zien van de bevordering van het eigen 
woningbezit, wil ik de twee door mij 
op dit stuk ingediende moties terugne-
men, omdat de Minister deze gaat uit-
voeren. 

Aangezien de moties-J. N. Scholten 
c.s. (13 025, nrs. 19en 20) zijn ingetrok-
ken, maken zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb geen nieuwe argumenten 
van de heer Kombrink gehoord. Ik heb 
in eerste termijn zijn argumenten al 
bestreden. Om elk misverstand te ver-
mijden wil ik er nog eens de nadruk 
opleggen, dat de woningcorporaties 
voor de sociale woningbouw, waaraan 
behoefte is, alle middelen tot hun 
beschikking moeten krijgen. Die mid-
delen dienen in de sfeer van de Wo-
ningwette liggen, uitzonderingen 
daargelaten - dat heeft de heer Kom-
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brink goed begrepen - mede om pla-
nologische redenen. Dat is echter nog 
geen reden om de premietabellen bij 
te stellen. 
Tot mijn verbijstering moet ik consta-
teren dat de heer Kombrink als conse-
quentievan hetgeen hij nu wil, nietan-
ders kan worden gezien dan als de be-
pleiter van de beleggersbelangen. Ik 
vind het een belangrijk pleidooi dat in 
deze Kamer gehoord dient te worden, 
maar ik begrijp er niets van, dat ik het 
van die kant en speciaal van hem te 
horen krijg. 
Samenvattend kan ik wel zeggen dat 
er geen enkel uitzicht bestaat op uit-
voering van zijn motie. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

In behandeling komt artikel I. 
De Voorzitter'. Ik stel voor, dit artikel 
te behandelen volgens de met Arabi-
sche cijfers aangeduide artikelen. 
Daartoe wordt besloten. 
De aanhef van het artikel en de artike-
len 1 tot en met 76 worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zon-
der stemming aangenomen. 
Beraadslaging over artikel 77. 

De heer De Beer (V.V.D.):Mijnheer de 
Voorzitter! Uit een antwoord op een 
van de schriftelijke vragen is gebleken, 
dat in dit artikel een bedrag van 9 min. 
is opgenomen voor de aanleg van 
technostations voor de rijksverkeers-
inspectie. Minister Westerterp, die 
ook een vinger in de pap heeft in deze 
zaak, heeft beloofd bij het desbetref-
fende wetsontwerp inzake de periodie-
ke keuring van motorrijtuigen, dat de 
ontwikkeling en de verdere uitbouw 
van technostations zal worden ge-
staakt. De voorbereidingen zouden wel 
doorgaan, maar voorshands zou de 
ontwikkeling worden afgeremd, in af-
wachting van het nader te bepalen be-
leid. Waarvoor dienen nu deze 9 min.? 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer De Beer vraagt naar de 
bekende weg voor zover het de ont-
kenning betreft. Dat bedrag zal waar-
schijnlijk niet voor de stations worden 
gebruikt. 
Wanneer mij formeel het bericht van 
de Minister van Verkeer en Waterstaat 
bereikt - ik kan dat natuurlijk uitlokken 
- dat de zaak niet doorgaat, dan zal de 
begroting op passende wijze worden 
bijgesteld. In de huidige situatie van 

de werkgelegenheid zal de heer De 
Beer het met mij eens zijn, dat het ver-
moeden gewettigd is dat wij voor die 
gelden, zeker in de bouw, een andere 
aanwending zullen vinden, als wij het 
daarover met deze Kamer eens kun-
nen worden 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Krijgen wij 
berichten van de Minister, waaruit 
blijkt, hoe het zal worden gedaan? 
Minister Gruijters: Het volgt ongetwij-
feld de normale procedure, namelijk 
via een begrotingswijziging. 
De heer De Beer (V.V.D.): Natuurlijk, 
maar misschien wordt er niet mee ge-
wacht tot meer posten aan de orde 
zijn. Het gaat erom, dat wij het zo snel 
mogelijk voor ons krijgen. 
Minister Gruijters: Er is natuurlijk alle 
belang bij, mijnheer de Voorzitter, het 
snel te doen. 
DeheerDeBeer(V.V.D.): ik zeg de Mi-
nister dank, mijnheer de Voorzitter. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
Artikel 77 wordt zonder stemming aan-
genomen. 
De artikelen 78 en 79 worden achter-
eenvolgens zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 
Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen II tot en met V en de be-
weegreden worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder sterrv 
ming aangenomen. 
Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor: 
de Brief van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening ten 
geleide van de Nota Volkshuisvesting 
(11784); 
de Brief van de Minister-President, Mi-
nister van Algemene Zaken, over de 
coördinatie op het terrein van de 
ruimtelijke ordening en de milieuhy-
giëne(11 539); 
de Brief van de Ministervan Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening over 
verkenning van de bouwproduktiein 
de periode 1974 t/m 1978(13000), 
voor kennisgeving aan te nemen. 
Daartoe wordt besloten. 
De vergadering wordt te 16.37 uur ge-
schorst en te 16.43 uur hervat. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Invoering van een plicht 
tot melding van huurverhogingen 
voor woonruimte en van een be-

voegdheid tot het instellen van een 
maximum daarvoor (Wet huurprijs-
ontwikkeling woonruimte) (13 202). 
De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor, hierbij tevens te betrekken de be-
raadslaging over de artikelen en de 
daarop voorgestelde amendementen. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Waar gaat het om bij de-
ze interimwet, die de Regering wil in-
voeren voor de periode tot en met 31 
december 1976? Dat is het verlenen 
van de bevoegdheid aan de centrale 
overheid om in de in beginsel vrije 
huurprijsvorming in te grijpen in geval 
van een buitensporige huurontwikke-
ling van betekenende omvang. 
Ik wil beginnen met enkele opmerkin-
gen over datgene, waarover wij het 
met de Staatssecretaris eens zijn. Dat 
is allereerst de mededeling van de 
Staatssecretaris in de memorie van 
antwoord: 
'Men beoordele het wetsontwerp op 
zakelijk gronden en uitgaande van de 
vraag of het door de daaraan verbon-
den motivering kan worden gedra-
gen.' 
Ik ga ervan uit, dat de Staatssecretaris 
ook vandaag er nog zo over denkt. Ik 
hoor graag zijn bevestiging, want zo-
als u weet, mijnheer de Voorzitter, 
houden wij niet - ik heb dat ook al bij 
het debat over de Oosterschelde ge-
zegd - van rammelende staatssecreta-
rissen. 
Het tweede punt is, dat wij vandaag 
spreken overeen interimwet en dat 
met een anvaarding of verwerping 
hiervan geen uitspraak wordt gedaan 
over het gewenste wettelijk kader voor 
het in de toekomst te voeren huurbe-
leid. 
Het derde punt, waarin wij ons kunnen 
vinden, is de positieve opstelling van 
de Staatssecretaris tegenover een in 
beginsel vrije huurprijsvorming en ook 
zijn mededeling, dat het zijn voorne-
men is de huurprijsvorming in begin-
sel over te laten aan huurders en ver-
huurders. 
Het vierde punt is, dat wij met de 
Staatssecretaris van mening zijn dat 
ongerechtvaardigde huurverhogingen 
moeten worden voorkomen. Vandaag 
is het discussiepunt dan ook niet het 
voorkomen van buitensporige huur-
verhogingen, maar de vraag of daar-
voor een zwaar middel als de meldings-
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plicht met daaraan gekoppeld de be-
voegdheid van de Minister om een 
maximum te stellen nodig is. De meer-
derheid van de Raad voor de Volks-
huisvesting is van oordeel, dat dit 
wetsontwerp dermate overwegende 
bezwaren oproept, dat de invoering er-
van dient te worden ontraden. Dat is 
een advies van een uitgebreid advies-
college, dat een soort van dwars-
doorsnedevan onzevolkshuisves-
tingswereld is, een advies dus dat er 
niet om liegt. 
Ik wil daarom de Staatssecretaris vra-
gen, nog eens uitvoerig in te gaan op 
de bezwaren van de Raad voorde 
Volkshuisvesting tegen hetwets-
ontwerp, met het verzoek daarbij eens 
duidelijk over het voetlicht te brengen, 
welke argumenten de Regering heeft 
voor haar verwachting dat er reëel ge-
vaar bestaat voor buitensporige huur-
ontwikkelingen van betekenende om-
vang. 
Mag ik de Staatssecretaris ook vragen, 
commentaar te geven op de recente 
uitlatingen van de hem welbekende 
professor Van den Doel, die onlangs 
sprak van 'conservatieve en paterna-
listische, bevoogdende voorstellen 
voor de mondigheid van de huurder'? 
Wil de Staatssecretaris hierbij ook be-
trekken zijn mededeling in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
dat hij de bestaande bescherming van 
de huurder tegen onredelijke huurver-
hoging voldoende acht, voor zover het 
gaat om huurders wier sociale positie 
met zich brengt, dat zij van die moge-
lijkheid gebruik maken? 
Ligt het niet veel meer voor de hand 
op deze lijn verder te werken, als er 
aanleiding is voor aanvullende maat-
regelen? Temeer daar de Regering tot 
ons genoegen heeft aangekondigd 
met alle kracht de mondigheid van de 
huurders te zullen versterken. Hiermee 
kom ik aan een belangrijk punt. 
Is er aanleiding voor aanvullende 
maatregelen? De Staatssecretaris 
heeft in de stukken zélf gezegd, dat hij 
niet over voldoende gegevens be-
schikt om die vraag te beantwoorden 
en dat hij daarom juist de meldings-
plicht wil invoeren om die gegevens 
boven water te krijgen. Eén ding staat 
vast: dit zou betekenen kans op een 
nieuwe administratieve rompslomp 
van formaat. Dit achten wij een groot 
bezwaar. Immers, de meldingen zullen 
niet alleen geregistreerd moeten wor-
den, maar ook geanalyseerd door de 
huuradviescommissies, om na te gaan 
of ze buitensporige huurverhogingen 
betreffen. Wil de Staatssecretaris eens 

trachten een schatting te geven van 
wat ons en vooral de huuradviescom-
missies op dit punt boven het hoofd 
hangt? 
Hoe is nu de situatie in ons land op de 
woningmarkt? Wij kennen een z.g. ge-
liberaliseerd gebied en een niet-gelibe-
raliseerd gebied. In het geliberaliseerde 
gebied, d.i. heel globaal gesproken het 
oosten, het zuiden en het noorden van 
het land, is sprake van een globaal 
evenwicht op de woningmarkt. De vele 
leegstaande woningen zijn hiervan 
een illustratie. De huurontwikkeling in 
het geliberaliseerde gebied is in het al-
gemeen achtergebleven bij die in de 
rest van het land. Met andere woor-
den: de huren zijn daar minder geste-
gen. Het niet-geliberaliseerde gebied 
is voornamelijk het testen van het 
land, de randstad zo u wilt. Het is dui-
delijk dat daar nog belangrijke naar-
den van woningnood zitten. Denk 
maar aan de grote steden. Vrees voor 
buitensporige huurverhogingen al-
daar is, gelet op die woningnood, be-
grijpelijk. Daar staat tegenover dat in 
dit gebied voor het overgrote deel van 
de woningen nog een strakke huur-
prijsbeheersing geldt. Deze huurprijs-
beheersing geldt daar voor ca. 97 % 
van de woningen. De vraag is of men 
voor de overige huurwoningen, ca. 
3% van de woningen, wat moet doen. 

MevrouwSalomonsfP.v.d.A.): Hebt u 
het nu alleen een over de grote steden 
over de gehele randstad? U noemde ze 
zojuist tegelijk. Dan gaat die 97% be-
paald niet op, want er is ook Noord-
Holland bij. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Een zeer 
juiste interruptie! Het percentage dat 
ik genoemd heb, dat overigens niet 
van mij is, slaat op het gehele gebied. 
Ik erken graag mét mevrouw Salo-
mons dat de verdeling binnen een deel 
van dit gebied bepaald hiervan kan en 
zal afwijken. Ik heb de cijfers dan ook 
uitsluitend gebruikt om een illustratie 
te geven van de omvang van het aan-
tal woningen waarvoor de problema-
tiek geldt. 
Wij willen dan ook de Staatssecretaris 
vragen met overtuigende argumenten 
te komen. Wij zijn bereid daarnaar te 
luisteren. Wij zullen aan de hand nier-
van ons standpunt bepalen. 
Ik kom nu weer terug bij het geliberali-
seerde gebied, het overgrote deel van 
het land. In dit deel van het land kan 
voor ongeveer 39% van alle wonin-
gen, dus iets meer dan een derde, een 
huurprijs vrij tussen partijen worden 
overeengekomen. Ik wil wijzen op de 
situatie aldaar: een globaal evenwicht 
op de woningmarkt, met op sommige 
plaatsen een aanzienlijke leegstand. 

Uiteraard geldt ook in dit gebied, dat 
de huurder wettelijke mogelijkheden 
heeft om bezwaar te maken tegen on-
redelijke huurverhogingen. 
Ik wil ook wijzen op de ervaringen in 
hetzelfde deel van het land, toen de li-
beralisatie na vele jaren van huurprijs-
beheersing werd ingesteld en de door 
velen voorspelde algemene explosie 
van de huren gelukkig is uitgebleven. 
Dit betekent niet, dat er op sommige 
plaatsen destijds geen ongerechtvaar-
digde huurverhogingen zijn voorge-
vallen. Men kan zich dan ook afvragen 
of dit nu, na één jaar van huurprijsbe-
heersing niet opnieuw kan gebeuren. 
Het is natuurlijk moeilijk op dit punt 
voorspellingen te doen, zeker vanaf 
het Binnenhof. Ik meen dat dit nog het 
best beoordeeld kan worden door de 
plaatselijke overheden, de gemeente-
besturen. Bij ons is dan ook de vraag 
gerezen, of niet de mogelijkheid moet 
worden gecreëerd, in het geliberali-
seerde gebied de wet van toepassi ng 
te verklaren indien het betrokken ge-
meentebestuur daarom verzoekt, bij-
voorbeeld na overleg met de betrok-
ken huuradviescommissie. Hiermede 
zou tevens de administratieve 'rim-
ram', die de voorstellen van de Rege-
ring betekenen, kunnen worden be-
perkt. Men laat de verantwoordelijk-
heid bij de betrokken partijen, maar er 
ontstaat toch een mogelijkheid om in 
'gevaarlijke' gemeenten een extra vei-
ligheid tegen ontsporingen in te voe-
ren, door middel van deze wet. 
Bij het opgaan van deze weg, mijnheer 
de Voorzitter, kom ik geheel in het 
voetspoor van de Woonruimtewet, 
waarbij immers - op voorstel van deze 
Regering - eenzelfde mogelijkheid is 
geschapen. 
Ik wil nu een enkele opmerking maken 
over het percentage, waarboven moet 
worden gemeld c.q. kan worden inge-
grepen. De norm hiervoor moet naar 
onze mening zijn: de grens waarboven 
het vermoeden van ontsporingen ge-
rechtvaardigd is. Ik zie niet in, waarom 
deze grens het percentage van de jaar-
lijkse huurverhoging is. Waarom is bij-
voorbeeld niet het percentage van de 
inflatie genomen? Ik zou de Staats-
secretaris willen vragen, op dit punt 
met een harde, zakelijke, duidelijke 
redenering te komen. 
Mijnheer de Voorzitter! Samenvattend 
zou ik de Regering willen vragen, nog 
eens goed te argumenteren, waarom 
deze zware bevoegdheid nodig is. Als 
zij hierin slaagt, willen wij medewer-
ken om deze wet, eventueel aange-
past, in te voeren voor het niet-gelibe-
raliseerde gebied en voor de rest van 
het land de mogelijkheid te openen 
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van invoering als de betrokken ge-
meentebesturen daarom vragen. Ik wi l 
de Regering daarom adviseren wijzi-
gingen van deze strekking te overwe-
gen. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Voor een groot 
aantal woningen kunnen de huren op 
het ogenblik vri j worden overeengeko-
men tussen verhuurder en huurder. 
Het betreft een aantal woningen in het 
niet-geliberaliseerde deel van de rand-
stad en de woningen in het geliberali-
seerde gebied, voor zover zij niet val-
len onder wetteli jke bepalingen op 
grond waarvan de huur wordt vastge-
steld. Dit betreft vooral de woningen 
van corporaties en gemeenten. Kan de 
Staatssecretaris mededelen, om hoe-
veel woningen het per saldo gaat? 
Mijnheer de Voorzitter! De betreffende 
woningen werden vri jgegeven - geli-
beraliseerd - omdat evenwicht op de 
woningmarkt was ontstaan. Huurder 
en verhuurder konden het in deze situ-
atie zelf wel uitzoeken en als dat niet 
lukte, zou de rechter het verlossende 
woord spreken. Het laatste is soms 
echter iets minder simpel dan het 
wordt voorgesteld. Er gaat nogal wat 
onaangenaams aan vooraf, voordat 
partijen ten slotte voor de rechter 
staan. De huurder en de verhuurder 
konden het niet eens worden omdat 
de huurder de huurverhoging te hoog 
vond. De verhuurder w i l als regel de 
huurder helemaal niet kwijt, maar hij 
wi l wel een hogere huur. Onder het 
huidige recht kan hij dit alleen maar 
bereiken door de huur op te zeggen. 
De huurder moet dan aan de rechter 
vragen om verlenging van de huur, 
waarbij ten slotte de hoogte van de 
huur aan de orde komt. Het is een mijl 
op zeven, mijnheer de Voorzitter, en 
vooral een oneigenlijk middel, want 
het ging er niet om, de huurder te lo-
zen, doch om meer huur. 
Hierbij komt, dat veel mensen beducht 
zijn voor huuropzegging. Terecht, 
mijnheer de Voorzitter. Het huis is veel 
meer dan een economisch goed, zeker 
voor oudere mensen. Als regel zijn die 
minder mobiel. Velen hebben ook een 
drempel te overwinnen als het om de 
rechter gaat. 

Het gevaar is dan ook aanwezig, dat 
mensen uit angst hun woning uit te 
moeten, toegeven, ook aan onredelijke 
huurverhogingen, waarbi j de onrede-
lijkheid ook kan liggen in een abrupte 
sti jging. 

Om deze redenen heb ik bij herhaling 
gepleit voor een aanpassing van het 
huurrecht. Dat is door deze bewinds-
man ook toegezegd. Ik dring er nog 
eens op aan voortvarend te werk te 
gaan. Kan hij mij wat over de termi j-
nen mededelen? 
De thans voorgestelde wet brengt 
voor individuele ontsporingen geen 
oplossing. Immers, alleen wanneer er 
zich een betekenende ontwikkeling 
voordoet van ongerechtvaardigde 
huurverhogingen, kan er worden inge-
grepen via het maximum. Wanneer zal 
een dergelijk max imum weer worden 
losgelaten, nadat het is ingevoerd? 
Met welk instrument denkt de Staats-
secretaris dat ti jdstip te bepalen? 
Vervolgens zou ik het op prijs stellen 
als de twee begrippen 'betekenende 
ontwikkel ing' en 'ongerechtvaardigde 
huurverhoging' door de bewindsman 
nader werden omli jnd. Het gaat hier 
ten slotte om de centrale criteria, die 
de Kamer ook zal moeten hanteren bij 
de beoordel ing van het beleid, als 
straks het max imum wordt toegepast, 
de bevoegdheid wordt gebruikt. 
Voorts zou ik de Staatssecretaris wi l -
len vragen of er ook via de AROB be-
roep mogelijk is op een door hem ge-
nomen beslissing ten aanzien van een 
maximum. 
Een centrale vraag is: Is deze wet nu 
nodig en gewenst? 
De globale cijfers wijzen - dit is te voor 
en te na door iedereen betoogd - niet 
op een huuropdri jv ing in het gelibera-
liseerd gebied. Integendeel. In die zin 
is de liberalisatie geslaagd. Ik moet de 
Staatssecretaris echter toegeven, dat 
de beschikbare cijfers globaal zijn en 
geen inzicht verschaffen in de regiona 
Ie of gemeentelijke differentiaties. Wa1 
gemiddeld goed is, kan per deel ver-
keerd zitten. 
De Staatssecretaris vraagt eigenlijk 
om het voordeel van de twi j fe l , wan-
neer hij zegt dat er onvoldoende gege 
vens voorhanden zijn om te beoorde-
len of er in het geliberaliseerde gebiec 
een buitensporige huurprijsontwikke-
l ingzal optreden en dat juist daarom 
de wet moet worden ingevoerd. 
Kan hij overigens situaties schetsen, 
die doen denken aan een schaarste-
markt zoals thans nog in de randstad 
en in delen van het laatst geliberali-
seerd gebied? Ongetwijfeld heeft hij 
enkele beeldende mogelijkheden bij 
de hand. 
De invoering van deze wet heeft het 
kabinet reeds bij zijn eerste optreden 
aangekondigd. Als bijzondere argu-
menten zijn daar nog bijgekomen het 
aflopen van de Machtigingswet en het 
aanstaande huurregime. 

Het eerste argument laat zich horen, 
dunkt m i j ; het tweede bepaald niet. Ik 
heb dat in het voorlopig verslag ook 
uitvoerig bestreden en in de memorie 
van antwoord is de bewindsman daar 
op niet meer teruggekomen. In dit ge-
val constateer ik: Wie zwijgt, stemt 
toe. 
Indien de Staatssecretaris op blz. 10 
van de memorie van toelichting zegt 
dat hij ook in het geliberaliseerde ge-
bied een trendmatige huurverhoging 
van 8% redelijk acht, zal het hem na al-
les wat ik hierover deze week heb 
gezegd bij een ander onderwerp, niet 
verbazen dat ik een trendmatige huur-
verhoging van ten minste 9% redelijk 
acht. 
Wil de Staatssecretaris in dit verband 
nog eens ingaan op de ontwikkeling 
van de inflatie in relatie met het huur-
niveau? 
Nog een enkele concrete vraag. Ziet de 
Staatssecretaris de mogelijkheden van 
de huuradviescommissies niet erg 
optimistisch? Het zou bepaald verve-
lend zijn, indien de wet straks niet uit-
voerbaar zou blijken te zijn. Gaarne 
van zijn kant een gedegen antwoord 
op dit punt. 
Hoe zal het nu precies gaan in enkele 
van de laatst geliberaliseerde gebie-
den in de kop van Noord-Holland? Ik 
geloof dat er weinig twijfel over be-
staat in ons land, dat wi j daar met de l i-
beralisatie wel ongeveer op dat mo-
ment het uiterste punt hadden bereikt. 
Wordt het cijfer 8, als dat gehandhaafd 
blijft, daar nu direct ingevoerd en 
waarom? De Staatssecretaris heeft in 
de memorie van antwoord al het een 
en ander daarover gezegd, maar ik zou 
nu toch nog een mondelinge toelich-
ting wil len hebben. 
Waarom wordt dat cijfer 8 aangehou-
den? Vindt hij dat ook een juiste toe-
passing van de wet, omdat per slot 
van rekening nog geen meldingen 
hebben plaatsgevonden en de wet al-
leen kan worden toegepast na meldin-
gen die door de huuradviescommis-
sies moeten worden geanalyseerd en 
becommentarieerd. 
Hoe zullen de uitzonderingen van arti-
kel 3, lid 3, in de praktijk tot stand ko-
men? Op vragen van ons heeft de 
Staatssecretaris geantwoord dat deze 
uitzonderingen bepaald zullen worden 
door het object, het huis zelf. Ik heb 
daar goede nota van genomen. 
Uit de memorie van antwoord blijkt 
dat de wet niet zal ingaan op 1 januari 
aanstaande, maar op een later t i jdstip. 
Ook de fractie van de Partij van de Ar-
beid heeft hierover vragen gesteld. 
Past dit nu wel in de gedachtengang 
die aan deze wet ten grondslag ligt? 
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Op deze wijze ontstaat er immers een 
groot gat in de mazen van de voorge-
stelde wet. 
Mijn fractie beschouwt deze wet als 
een interimwet, vooreen periode 
waarin de nieuwe huurprijzenwet nog 
niet tot stand is gekomen. Het is zeer 
de vraag of in het nieuwe recht de 
thans voorgestelde instrumenten wel 
nodig zijn. 
Ik wiI de bewi ndsman in dit verband 
nog eens vragen naar de termijnen 
met betrekking tot de nieuwe huurprij-
zenwet. Ik dring er bij hem op aan om, 
als deze zaak meer ten principale in die 
nieuwe wet wordt opgelost, deze niet 
dogmatisch, maar vooral praktisch te 
benaderen. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen ik een paar jaar gele-
den in Tsjecho-Slowakije op vakantie 
was, vroeg een Tsjech mij eens: 'weet 
je de definitie van het socialisme?' Ik 
wist het niet en hij zei:' Het socialisme 
is een systeem, dat een oplossing 
vindt voor alle problemen die door het 
socialisme zelf zijn opgeroepen!' 
Aan dat grapje moest ik denken toen ik 
dit wetsontwerp zag. De memorie van 
antwoord van dit wetsontwerp zegt 
namelijk heel duidelijk dat de Staats-
secretaris bevreesd is dat, omdat de 
Machtigingswet op 1 januari 1975 ein-
digt, zich daarna ongehoorde huurver-
hogingen zullen voordoen. Wij moe-
ten dit wetsontwerp dan ook zien als 
een verlengstukje van de Machtigings-
wet. De Staatssecretaris heeft zelf 
het tijdelijk karakter van dit wets-
ontwerp benadrukt en het wets-
ontwerp duidelijk naar voren gebracht 
als een verzacht regime van de Machti-
gingswet. Hieruit blijkt weer dat wan-
neer je eenmaal in het ijzeren gareel 
moet lopen van een centralistisch soci-
alistisch systeem het heel moeilijk is er 
weer uit te stappen. De V.V.D. heeft 
zich indertijd tegen de Machtigingswet 
verzet en het is dus niet meer dan lo-
gisch dat wij ons ook tegen dit wets-
ontwerp verzetten. 
De Staatssecretaris is, volgens ons, 
bang zich aan koud water te branden. 
Zijn beleid doet een beetje denken aan 
dat van een commissaris van politie 
die bang is dat op heel veel rustige 
kruispunten in de stad verkeersonge-
lukken gaan gebeuren en nu overal 
maar vast een agent neerzet 'voor het 
geval dat'. Het gevolg is natuurlijk dat 
hij in een mum van tijd al zijn perso-
neel kwijt is en aan belangrijker en ur-

genter taken in zijn beleid niet toe-
komt. Ik ben bang, dat het nu op het 
Ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening ook zo gaat. Hoe 
meer de Staatssecretaris wil gaan con-
troleren en beheersen dat niet tot de 
meeste dringende zaken behoort, hoe 
meer de aandacht zal verslappen en 
hoe minder mankracht beschikbaar zal 
zijn ter behandeling van de werkelijk 
fundamentele problemen, die er op 
zijn ministerie liggen, zoals de vraag 
hoe wij het aantal werklozen kunnen 
doen afnemen en de vraag, hoe wij 
meer huizen naar behoefte kunnen 
bouwen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
nog een ander bezwaar tegen het 
wetsontwerp en wel het volgende. Ik 
heb al gezegd, dat de Staatssecretaris 
nadrukkelijk het tijdelijke karakter van 
het wetsontwerp heeft onderlijnd. Mij 
bekruipt het gevoel dat de Staatssecre-
taris via het achterdeurtje van de tijde-
lijkheid van die wet toch een principië-
le beslissing van de Kamer wil uitlok-
ken over de vraag, of de huurliberali-
satie definitief om zeep moet worden 
gebracht. De Staatssecretaris weet, 
dat de huurliberalisatie altijd een punt 
van de confessionele partijen is ge-
weest, die nu dit kabinet moeten gedo-
gen, en trouwens ook van de V.V.D. Hij 
begrijpt natuurlijk wel dat een recht-
streeks voorstel om de huurharmoni-
satie de nek om te draaien bij die con-
fessionele partijen moeilijk zal aanko-
men. Het zou ook feitelijk onjuist zijn 
omdat de huurliberalisatie goed heeft 
gewerkt. Door de bank genomen zijn 
er in het land geen grote ongelukken 
gebeurd. De cijfers tonen dat aan. Na-
tuurlijkzijnerwel enkele uitzonderin-
gen op. De Staatssecretaris heeft ken-
nelijk gedacht: Ik kan natuurlijk niet 
met een definitief ontwerp komen, 
maar laat ik het maar met een tijdelijk 
ontwerp proberen, dan wordt het 
overstapje naar een definitief onge-
daan maken van de huurliberalisatie 
ten minste wat gemakkelijker. 

MevrouwSalomons(P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! De heer De Beer 
zegt, dat er geen ongelukken zijn ge-
beurd. Een van de weinige dingen, 
waarover iedereen het eens was, was 
de constatering dat er geen cijfers wa-
ren. Heeft de heer De Beer misschien 
cijfers? Zo ja, dan zou ik die graag ter 
wille van een goede besluitvorming 
vernemen. 
De heer De Beer (V.V.D.): Ik beschik 
over twee cijfers, die allebei van de Mi-
nister afkomstig zijn. Een voor u on-
verdachte bron zou ik zeggen. Voor mij 
ook trouwens. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Zelfs 
uw harde cijfers zou ik accepteren. 
De heer De Beer (V.V.D.): Het eerste 
cijfer is al eerder geciteerd. Dat heeft 
betrekking op het feit dat de gemiddel-
de huurstijging in de geliberaliseerde 
gebieden kleiner is geweest dan in de 
niet-geliberaliseerde gebieden. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): U heeft 
er rekening mee gehouden, dat daarbij 
ook bekend is dat 
De heer De Beer (V.V.D.): Ik ben nu be-
zig u op een interruptie te antwoorden. 
Als u mij niet eens het antwoord op 
een interruptie laat uitspreken wordt 
de discussie wel erg moeilijk. 
Ik herhaal dat het eerste punt is dat de 
gemiddelde huurstijging in de gelibe-
raliseerde gebieden lager is geweest 
dan de huurstijging in de niet-gelibera-
liseerde gebieden. 
Mijn tweede gegeven is afkomstig uit 
het stuk 'Huur- en woonruimtebeleid . 
op korte termijn.' Daarin staat dat is 
gebleken dat in de laatste acht maan-
den in de geliberaliseerde gebieden 
gemiddeld per gemeente 10 gevallen 
bij de kantonrechter terecht zijn geko-
men die betrekking hebben op huurge-
schillen. Een deel daarvan heeft, maar 
dat is niet geregistreerd, natuurlijk niet 
eens betrekking op huurverhogingen. 
Er zijn ook gevallen bij die betrekking 
hebben op geschillen over het gebruik 
van een erf of over de woonruimte. 
Zelfs al zouden het allemaal geschillen 
in verband met de huurhoogtezijn dan 
nog zijn gemiddeld tien gevallen per 
gemeente in een periode van acht 
maanden bepaald niet verontrustend 
te noemen. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): In to-
taal waren het 22290 gevallen, zoals in 
de memorie van antwoord staat. 
De heer De Beer (V.V.D.): Ja, in het ge-
hele land over een reeks van jaren. 
Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Het zijn 
wel allemaal gevallen van mensen die 
een zodanige huurverhoging opge-
legd hebben gekregen, dat zij zelfs 
naar de kantonrechter zijn gegaan en 
dat terwijl die drempel aanzienlijk is. 
Bovendien vergeet u natuurlijk dat in 
de geliberaliseerde gebieden.... 
De heer De Beer (V.V.D.): Een groot 
aantal mensen is door de kantonrech-
ter in het ongelijk gesteld. 
Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Dat 
weet u niet. 
De heer De Beer (V.V.D.): Dat staat ook 
in die statistieken. Kijkt u ze maar na. 
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Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): In die 
tien gevallen van u wel maar in het to-
taal van 22 290 gevallen niet. 

De heer De Beer (V.V.D.): Kijkt u de sta-
tistieken maar na die de Staatssecre-
taris... 
Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): Ik wil 
die statistieken best nakijken, maar 
De Voorzitter: Het lijkt mij toe, dat de 
gedachtenwisseling niet erg geregeld 
is. Wij zijn pas bezig met de eerste ter-
mijn en mevrouw Salomons krijgt nog 
het woord. 
Ik verzoek u, meneer De Beer, uw be-
toog voort te zetten. 
De heer De Beer (V.V.D.): Natuurlijk 
mijnheer de Voorzitter. Uit de gege-
vens, die de Staatssecretaris heeft ver-
strekt, blijkt, dat in een groot aantal ge-
vallen, die bij de kantonrechter aan-
hangig zijn gemaakt, de huurverho-
ging gelet op de beslissing van de 
rechter, terecht was. 
Dat geeft niet. Natuurlijk heeft ieder-
een het recht, een geschil uitte lokken. 
Dat is het punt helemaal niet. Het punt 
is wèl dat, wanneer in de periode van 
acht maanden per gemeente ongeveer 
10 mensen naar de kantonrechter lo-
pen, het voor mij een aanduiding is, 
dat er geen catastrofale dingen gebeu-
ren. Wij constateren dan ook dat er 
heus niet zulke grote ongelukken zijn 
gebeurd. 
Ik heb de indruk, zoals ik reeds zei, dat 
de Staatssecretaris via het achter-
deurtje van de tijdelijkheid van de wet -
een eventuele aanvaarding door de 
confessionele partijen wordt door die 
tijdelijkheid wat gemakkelijker gemaakt 
- een definitieve beslissing wil uitlok-
ken over dit principiële punt. Dit is een 
kenmerk van deze Regering, zou je 
haast zeggen. Ik herinner mij, dat de Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne op een gegeven ogenblik ook 
een wetsontwerp heeft ingediend, dat 
een tijdelijk karakter had, nl. inzake de 
fluoridering. Ook toen werd getracht 
via het tijdelijke karakter van het wets-
ontwerp in feite een principiële zaak te 
beslissen. Ik heb het gevoel, dat dit 
thans ook het geval is. 
Ik verwacht niet, dat de confessionele 
partijen daarin zullen trappen. Ik ver-
wacht, dat zij dit wetsontwerp zullen 
beoordelen niet alleen vanwege de tij-
delijkheid, maar ook vanwege de im-
pliciete betekenis ervan, nl. dat als dit 
wetsontwerp wordt aangenomen een 
stuk van het beleid, dat zij jarenlang 
samen met de V.V.D. hebben verde-
digd, los wordt gelaten. De heer Rool-
vink zou daarmee met zijn lood-om-
oud-ijzer theorie ongelijk krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte wil 
ik nog iets zeggen over de procedure. 
Dit wetsontwerp is op het allerlaatste 
moment bij de Kamer ingediend. Er 
moest haastje-repje een voorlopig ver-
slag komen. De stukken, die tussen de 
Staatssecretaris en de Kamer werden 
gewisseld, gingen allemaal perex-
presse; het gebeurde allemaal op ge-
typte kladjes. Wij hebben op die ma-
nier de zaak moeten beoordelen. Ik 
merk op dat, toen werd voorgesteld, 
dit wetsontwerp nog voor het kerstre-
ces af te doen, de V.V.D.-fractie zich 
daartegen heeft verzet. Wij menen, dat 
de Regering deze kwestie al lang had 
zien aankomen; het wetsontwerp 
heeft een aantal maanden bij de Raad 
van State gelegen. Men had haar ge-
rust op een eerder tijdstip bij de Kamer 
mogen indienen. Toen de Staatssecre-
taris de dead-line van 1 januari zag, 
had hij ervoor moeten zorgen, dat de 
procedure eerder was begonnen en 
dat de zaak eerder bij de Kamer terecht 
was gekomen. Wij maken ernstig be-
zwaar tegen de gevolgde handelwijze, 
te meer omdat het hierbij om een 
wetsontwerp gaat, dat nogal van prin-
cipiële betekenis is, en omdat wij het 
gelijktijdig hebben moeten behande-
len met een aantal andere zaken op het 
gebied van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening. 
Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij 
gespeten, dat de meerderheid van de 
Kamer besloot, dit wetsontwerp op de-
ze manier af te doen. Men heeft zich la-
ten gebruiken als loopjongen voor het 
kabinet. Zelfs alleen al om die reden 
zouden wij tegen dit wetsontwerp zijn. 

DeheerVanRossum(S.G.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij hebben hier te 
doen met een interim-wet, die wel op 
zeer korte termijn door deze Kamer 
moet worden afgehandeld, omdat de 
Machtigingswet per 1 januari a.s. af-
loopt. Nochtans gaat het om een wets-
ontwerp met een nogal duidelijk prin-
cipiële inslag. Het gaat heel duidelijk 
over de verhouding van de burger tot 
de overheid. Als ik spreek over 'bur-
ger' denk ik zowel aan de huurder als 
aan de verhuurder. Beiden mogen im-
mers rekenen op een zekere bescher-
ming van de zijde van de overheid. De-
ze verhouding wordt in dit wets-
ontwerp geregeld. Het mag er aan de 
ene kant nooit toe leiden, dat de vrij-
heid al te zeer wordt beperkt, terwijl 
aan de andere kant moet worden ge-
tracht, excessen te bestrijden en niet te 
paternalistisch op te treden. 
Tot op heden is nooit aangetoond -
langzamerhand zijn daarover heel wat 

stukken gewisseld - dat excessen 
plaatsvinden. Er wordt alleen ge-
vraagd om bevoegdheden 'voor het 
geval dat' de huren buiten het spoor 
gaan lopen. Het spoor moet dan echter 
wel eerst door de wetgever - Regering 
en parlement-worden aangelegd. 
Met dat spoor zijn wij nu bezig. Ik 
meen dat hierbij principieel gezien eni-
ge moeilijkheden tevoorschijn komen. 
Wij zijn er nooit erg voor geweest dat 
de overheid alle rechten kreeg om zelf 
in afwijking van de marktwaarde de 
prijs van de grond te gaan bepalen. Ik 
meen dat ook de overheid niet in afwij-
king van de marktwaarde de huren 
moet gaan vastleggen. De liberalisatie 
is in een groot aantal provincies inge-
voerd, omdat in die provincies de 
schaarste was weggewerkt. Ik meen 
dat dit in het algemeen ook goed heeft 
gewerkt. 
Nu moet er een meldingssysteem ko-
men van huurverhogingen die de acht 
procent te boven gaan. In de stukken is 
aan de Staatssecretaris gevraagd om 
een analytische motivering op grond 
van vaste lasten, exploitatiekosten 
enz., ten einde te weten te komen hoe 
hij aan die acht procent is gekomen. 
Heel nadrukkelijk is om een analyti-
sche berekening gevraagd en niet om 
een uitvoerige beschouwing, zodat wij 
zouden kunnen nagaan hoe hij zakelijk 
aan dit percentage komt. Als de 
Staatssecretaris gaat rekenen, dan 
wordt het eigenlijk toch weer een be-
schouwing. Als ik het nareken komt hij 
uit op 11 è 12% kostenstijging. Als dat 
zo is, dan worden misschien wel de 
huurders beschermd, maar de ver-
huurders bepaald niet. Ik heb dan toch 
met het evenwicht wel enige moeite. 
Moet de Staatssecretaris niet tot de 
conclusie komen, dat het gerechtvaar-
digd is om de huurverhoging in alge-
mene lijn soms wat groter te doen 
zijn? Het is duidelijk dat er ook belang-
rijke afwijkingen naar beneden kun-
nen zijn. Er is natuurlijk een vrij grote 
variatie. Voor oudere huisjes met wei-
nig kapitaalslasten komt men op een 
lagere huur. Er zijn ook exceptionele 
gevallen, waarvoor tot een hogere 
huur gekomen kan worden. Daartus-
sen moet een marge zitten. De Staats-
secretaris zegt dan: Daar zit een marge 
in, want er is een maximum. Gevraagd 
is wat er bij de kantonrechter aanhan-
gig is gemaakt. De Staatssecretaris 
antwoordt daarop: Wat aanhangig is 
gemaakt is niet erg belangrijk, omdat 
de kantonrechter nooit iets onrecht-
vaardig vaststelt. Dat is natuurlijk niet 
gevraagd. De kantonrechter zal wel 
onafhankelijk wezen. In ieder geval 
geeft het aantal aanhangig gemaakte 
procedures enige indicatie. De nood-

Tweede Kamer 
19december1974 Huurverhogingen 2236 



Van Rossum 
zaak, laat staan de gewenstheid van dit 
wetsontwerp, heeft onze fractie nog 
niet kunnen ontdekken. Wij hebben 
grote bezwaren tegen de administra-
tieve maatregelen die nodig en zeer 
tijdrovend en dus kostbaar zullen zijn, 
en tegen de gefixeerdheid op 8%. 
De maximeringsbevoegdheid betreft 
duidelijk een politieke beslissing. De 
Staatssecretaris heeft evenals ik ge-
hoord wat de heer Kombrink daarover 
in Utrecht heeft beweerd. De Staats-
secretarisen ik hebben beiden onder 
dat gehoor gezeten. De Staatssecre-
taris heeft zich misschien wat meer 
vermaakt in deze opstelling dan ik. Ik 
heb mij er niet in vermaakt, omdat ik 
het nogal een politiek gekleurde zaak 
vond, waarin de achtergrond van dit 
wetsontwerp duidelijk tot uitdrukking 
kwam. Daarvoor is natuurlijk de 
Staatssecretaris niet verantwoordelijk; 
de heer Kombrink sprak aldaar voor 
zichzelf. Hij heeft echter wel heel dui-
delijk gezegd dat de P.v.d.A. dit wets-
ontwerp niet zakelijk, maar politiek be-
naderde. 
De Staatssecretaris zegt nu: Wij gaan 
het zakelijk benaderen. Ik kan de zake-
lijkheid er niet in vinden, vooral niet 
als ik het wetsontwerp ga vergelijken 
met het advies van de Raad voor de 
Volkshuisvesting, een onafhankelijk li-
chaam, welk advies zich heel duidelijk 
tegen het wetsontwerp richt. 
Wij moeten in dit verband onderscheid 
maken tussen het geliberaliseerde en 
het niet-geliberaliseerde gebied. Vol-
gens de cijfers van de Staatssecretaris 
gaat het in het niet-geliberaliseerde 
gebied om slechts 3% van dewonin-
gen. 
De Minister heeft vandaag in deze Ka-
mer gezegd dat er in vele delen van 
het land een groot verlangen naar ei-
gen woningen is. In dit verband kun-
nen wij dan praten over de verhouding 
tussen eigenaren-bewoners en huur-
ders. Daarover hebben wij keurige cij-
fers, zij het vaag en indicatief, van de 
Staatssecretaris gehad. De eigenaren-
bewoners maken gemiddeld 35% van 
het totaal aantal bewoners uit. Waar 
zitten dan de problemen? Wij moeten 
dan eens even naar de provincies kij-
ken. Wij hadden gevraagd naar cijfers 
per gemeente, maar dat was zoveel 
werk dat de Staatssecretaris deze ge-
gevens niet tijdig kon overleggen. Hij 
heeft wel de cijfers per provincie over-
gelegd. Ik heb die cijfers voor hem uit-
gesplitst en er een klein staatje van ge-
maakt. Ik verzoek u, mijnheer de Voor-
zitter, dit staatje als noot in de Hande-
lingen te doen opnemen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat de Ka-
mer geen bezwaar heeft tegen het 
doen opnemen van een noot in de 
Handelingen5. 
(Opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie) 
De heer Van Rossum (S.G.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Dit staatje is zeer il-
lustratief. In Nederland zijn er gemid-
deld 35% eigenaar-bewoners. Het 
complement daarvan zijn de huurders. 
Als men het staatje bekijkt, dan sprin-
gen er twee provincies geweldig uit, 
namelijk de twee provincies in het 
westen des lands, waar slechts een 
kwart van het totaal eigenaren-bewo-
ners zijn. In de andere gebieden is er 
namelijk een communicerend vat. Als 
men te veel huur moet betalen, pro-
beert men een eigen woning te krij-
gen. Dat is op het platteland heel ge-
woon en daarom had ik zo graag ook 
een overzicht naar de grootte van de 
gemeente gehad. Daardoor wordt die 
huur op het platteland nooit exorbitant 
hoog. Als men bij wijze van spreken al 
teveel gesneden wordt, probeert men 
op de een of andere manier - in die ge-
bieden zijn dikwijls nog wel goedkope-
re huisjes te krijgen - in het andere 
vlak terecht te komen. Er is een natuur-
lijke rem aanwezig. Die cijfers kan men 
duidelijk uit het staatje halen. Men kan 
dan zien dat er een aantal provincies 
zijn die een hoog percentage eigen 
woningbezit hebben. Zeeland heeft bij 
voorbeeld 52%. Er blijven natuurlijk 
altijd een groot aantal huurders, maar 
die wonen ook daar voor een groot ge-
deelte in de steden. In de kleine kernen 
is het probleem bepaald niet groot, 
dus daarvoor hebben wij die wet niet 
nodig. 

MevrouwSalomons(P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Houdt de geachte 
afgevaardigde ook rekening met het 
reële probleem dat zich bij voorbeeld 
erg sterk in Noord-Holland heeft voor-
gedaan en ook buiten de grote kernen, 
dat eigen woningbezit wordt bevor-
derd door het feit dat men de zittende 
huurder uit zijn woning jaagt door ex-
cessieve huurprijzen te vragen - dat 
willen wij juist met deze wet voorko-
men - en vervolgens de woning leeg 
verkoopt. Die praktijk neemt op dit mo-
ment zelfs in de grote steden hand 
over hand toe. Daarom is ons inziens 
die matiging nodig. 
De heer Van Rossum (S.G.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Als het niet gelibe-
raliseerd gebied is zijn er middelen te-
gen, dus dat behoeft niet zo erg te zijn. 
Inderdaad zijn erin het geliberaliseer-
de gebied in de kop van Noord-
Holland enige problemen geweest, 

dat was ook mij bekend. 
Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik herinner mij, dat 
de heer Van den Doel in het verleden 
dat soort problemen ook in Zeeland 
nogal overtuigend heeft kunnen aan-
tonen. 

De heer Van Rossum (S.G.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik denk dat dat toch 
meer exceptionele gevallen waren. Ik 
kan niet ontkennen dat zij wel eens 
voorkomen, maar ook daar zijn nog 
wel andere middelen voor te vinden, 
en het is zeer de vraag of die met deze 
wet op te lossen zijn. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Het zijn juist altijd 
de bejaarden en de minst weerbaren 
en dat is nu het vervelende. Die excep-
tionele gevallen betreffen altijd dege-
nen, waarvan redelijkerwijze te ver-
wachten is dat zij niet naar de kanton-
rechter durven te gaan maar voor wie 
de verhuizing meestal fataal is. 

De heer Van Rossum (S.G.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik moet de geachte 
afgevaardigde zeggen dat zij in dit vlak 
wellicht wat minder werkzaam is, 
maar ik heb er wel enige ervaring mee, 
dat kerken en welzijnsinstellingen in 
zulke gevallen nogal eens de helpende 
hand bieden, zonder dat er een rechter 
of een minister aan te pas komt, waar-
bij men dan vaak nog wel tot redelijke 
oplossingen komt. Ik kan niet zeggen 
dat ik daarvoor nu zo erg bang ben. Ik 
heb bepaald niet de neiging om de 
moeilijkheden daar te overdrijven. De 
moeilijkheden zitten in de grote ste-
den, wellicht in enkele groeikernen, 
maar de meeste daarvan bevinden 
zich ook in het westen des lands en 
dan zie ik dat er nog een wetgeving is 
die de Staatssecretaris nog wel moge-
lijkheden biedt; de huuradviesconv 
missies zijn daar bepaald nog niet af-
geschaft en ze zijn vaak goed geëqui-
peerd. Wellicht moet hier en daar wat 
extra mankracht worden toegevoegd, 
welnu dat is mogelijk. In de geliberali-
seerde gebieden bestaat daaraan nau-
welijks behoefte. Als die behoefte wel 
bestaat, dan kan het gemeentelijk 
waarschijnlijk het beste worden opge-
lost in enkele steden, indien de ge-
meenten - dat is ook de suggestie van 
de heer Cornelissen geweest - daarbij 
worden ingeschakeld. Dat is een mo-
gelijke tussenoplossing. Om nu deze 
zaak voor het gehele land te gaan re-
gelen, hetgeen volmaakt overbodig is, 
alleen maar omdat het waarschijnlijk 
wel eens zou kunnen gebeuren, 
gaat mij veel te ver. Ik zie ook de in-
vloed hiervan op het huurniveau niet 
zo erg, want die invloed zou gemid-
deld gezien ver achter de feiten aan lo-
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pen. Er is best wat te doen aan excepti-
onele gevallen. In de schriftelijke stuk-
ken is al tot uitdrukking gekomen dat ik 
tegen een strijdverhouding tussen 
huurders en verhuurders ben, en die 
wordt hiermede gekweekt. Wij roepen 
een kunstmatige tegenstelling optus-
sen huurders en verhuurders, die ik 
bepaald niet wil. Die polarisatie wil ik 
juist tegengaan. Daarom zie ik het uit-
gesproken als een politiek wets-
ontwerp dat onze instemming moeilijk 
kan verkrijgen. 
Er zijn cijfers ter inzage gelegd die ik 
in een staatje verwerkt heb, die ove-
rigens niet kloppen met de bijlage bij 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag. Daarin staan 2,7 min. huurhui-
zen in Nederland. Als ik de getallen in 
het staatje optel, dan kom ik maar aan 
2,46 min. Moet ik daaruit afleiden dat 
de cijfers die in de volkstelling zitten 
reeds sterk verouderd zullen zijn als zij 
zullen verschijnen? 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! D'66 is sinds jaar en dag 
voorstander geweest van een beleid, 
gericht op huurliberalisatie. Op grond 
daarvan hebben wij verschillende 
voorgaande kabinetten op vrijwel alle 
punten ten aanzien van het huurlibera-
lisatiebeleid gesteund, zij het dat wij 
een voorbehoud hebben gemaakt ten 
aanzien van de laatste liberalisatie-
maatregelen in het westen van het 
land. Als voorstanders van een zo 
groot mogelijke huurliberalisatie zijn 
wij toch ook voorstander van dit wets-
ontwerp. Op grond van deze instelling 
willen wij ons speciaal richten tot de-
genen in de Kamer die in het verleden 
het liberalisatiebeleid van de Regering 
hebben gesteund, waarbij ik in het bij-
zonder aan de christen "democratische 
fracties denk. Ik wil op hen speciaal 
een beroep doen, omdat wij in het ver-
leden regelmatig op deze onderwer-
pen dezelfde kijk hebben gehad, om dit 
wetsontwerp te steunen. 
Ik wil trachten om uitte leggen waar-
om wij dit standpunt hebben. Ik stel 
voorop dat de beschikbare cijfers over 
de huurontwikkeling in de geliberali-
seerda gebieden op zichzelf in het al-
gemeen geen reden geven tot zorg. 
Dat is door verschillende sprekers be-
toogd. Wij moeten er wel rekening 
mee houden dat een volledig inzicht in 
de werkelijke ontwikkeling ontbreekt. 
Met name doel ik hierbij op de sprei-
ding van de hoge en lage huurverho-
gingen. Er is sprake van enig inzicht in 
de ontwikkeling, maar dat betekent niet 
dat wij thans een volledig beeld heb-
ben. 

Ook als wij dit als uitgangspunt nemen 
dan is daarmee in onze ogen nog hele-
maal geen enkel oordeel gefundeerd 
over de vraag of dit wetsontwerp op 
zichzelf op zijn plaats is. 
De feitelijke huurontwikkeling van de 
afgelopen jaren in de geliberaliseerde 
gebieden is namelijk op zichzelf niet 
beslissend met betrekking tot de vraag 
of de bevoegdheid tot huurmaxime-
ring aan de overheid moet worden ge-
geven. Wij moeten goed bedenken dat 
wetten in het algemeen niet worden 
gemaakt om dingen die goed lopen te 
regelen, maar om ervan gebruik te 
kunnen maken als het ergens fout 
loopt. Het gaat bij dit wetsontwerp om 
de vraag of gegarandeerd kan worden 
dat de huurontwikkeling in de toe-
komst in de verschillende geliberali-
seerde gebieden verantwoord blijft. 
Hoewel ik hoop en verwacht dat in ve-
le gevallen geen huurmisstanden zul-
len voorkomen, met name als er een 
behoorlijke reserve op de woning-
markt bestaat, heb ik geen enkele ze-
kerheid, dat geen ongemotiveerde 
huurverhogingen zullen voorkomen. 
Om die reden is onzes inziens de in-
voering van de bevoegdheid tot maxi-
mering van huurverhogingen voor de 
Regering gewenst. 
Wij moeten daarbij uitdrukkelijk een 
onderscheid maken tussen het verle-
nen van de maximeringsbevoegdheid 
en het hanteren ervan. In de memorie 
van antwoord staat terecht, dat de be-
voegdheid, als de feitelijke huuront-
wikkeling daartoe geen aanleiding 
geeft, ook niet zal worden gehanteerd. 
Wij pleiten ongetwijfeld met velen in 
deze Kamer voor een zo gering moge-
lijk gebruik van de bevoegdheid die de 
Regering vraagt. 

DeheerDeBeerfV.V.D.): DeheerNy-
pels spreekt dan een wijs woord. Heeft 
hij echter enig idee omtrent het ant-
woord op de vraag, wanneer deze Re-
gering een huurverhoging ongemoti-
veerd zal vinden? Heeft hij in de me-
morie van toelichting of in de gewis-
selde stukken daarvoor enige aanwij-
zing kunnen vinden? Ik niet. 

De heer Nypels (D'66): In de memorie 
van toelichting en in de memorie van 
antwoord is over de intenties van de 
Regering wel degelijk het een en ander 
te vinden. Dat geeft ons dan ook geen 
enkele aanleiding, op grond daarvan 
uit te maken, of dit wetsontwerp ge-
wenst is. 
Ik wijs er nogmaals op, dat wij uitdruk-
kelijk een scherp onderscheid moeten 
maken tussen de vraag, of de Regering 
die bevoegdheid moet hebben - daar-
op heeft dit wetsontwerp betrekking -
en de vraag, of de Regering die be-

voegdheid moet gaan hanteren. In de 
memorie van antwoord is er terecht op 
gewezen dat over het gebruik van de 
bevoegdheid op zichzelf nog discussie 
met de Regering mogelijk is. De Rege-
ring zal aankondigen, wanneer zij die 
bevoegdheid zal gebruiken. Daarna 
kan overleg plaatsvinden met de Ka-
mer en dat kan leiden tot verzoeken, 
moties om een ander beleid te voeren. 
Die zaken zijn voor ons dus duidelijk 
gescheiden. 

De heer De Beer (V.V.D.): Hetgeen de 
heer Nypels zegt, is natuurlijk theore-
tisch juist, maar het probleem is, dat 
de Kamer wel een motie kan aanne-
men om bepaalde maatregelen van de 
Staatssecretaris te ontraden, maar dat 
de Regering zo'n motie naast zich neer 
kan leggen. 

De heer Nypels (D'66): Dat is natuurlijk 
het geval met vele uitvoeringsmaatre-
gelen van wetten. In onze ogen is de 
maximeringsbevoegdheid op zichzelf 
wenselijk. Dat is ook logisch, als wij 
een vergelijking maken met andere 
goederen of diensten in ons land. Die 
vallen onder de Prijzenwet. Die bevat 
verschillende bevoegdheden voor het 
ingrijpen in de prijsvorming. Het is vol-
strekt onlogisch, de Regering de be-
voegdheid te geven, in te grijpen in de 
prijzen van allerlei goederen zoals 
voedsel, kleding, televisietoestellen, 
bedverwarmers en andere nuttige of 
onnuttige goederen en dat niet te doen 
ten aanzien van de huur van wonin-
gen, die nota bene een eerste levens-
f ahoefte zijn. Het is dan ook in onze 
ogen volstrekt logisch en verant-
woord, in Nederland te komen tot een 
algemeen stelsel, waarin de overheid 
kan ingrijpen. Uiteraard moet het in-
grijpen zelf zoveel mogelijk beperkt 
blijven. Wij staan ook niet te trappelen 
om de Prijzenwet te pas en te onpas 
toe te passen. De Regering heeft ech-
ter terecht de mogelijkheid, op ver-
schillende manieren tot beïnvloeding 
van de prijzen te komen. Het is echter 
volstrekt onlogisch, bij de prijs van 
zo'n belangrijk goed als de woning, 
een uitzondering te maken. 
Wij hebben vanaf 1967 gepleit voor 
een huurliberalisatiebeleid, maar in fe-
bruari 1968 heb ik de Regering ge-
vraagd, te overwegen, die huren juist 
onder de werking van de Prijzenwet te 
brengen of onder de werking van een 
soortgelijke wet. Dat is voor mij een 
detail. Het gaat er in ieder geval om 
dat wij ervoor moeten zorgen, dat de 
Regering de prijzen van alle goederen 
en diensten in ons land kan beïnvloe-
den wanneer daarvoor aanleiding be-
staat. Dat is voor mij een doorslagge-
vende reden, de christen-democrati-
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Nypels 
sche fracties te vragen, dit wets-
ontwerp te ondersteunen. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mijn-
heer de Voorzitter! Er moest een mo-
ment komen, waarop via een wet een 
einde zou worden gemaakt aan de li-
beralisatie. Dat was voor ons een van-
zelfsprekende zaak. Het aan de orde 
zijnde wetsontwerp valt samen met 
het beëindigen van de Machtigings-
wet. Er is dus sprake van een soort toe-
valligheid, omdat anders met ingang 
van 1 januari a.s. de liberalisatie-
oude'stijl onverkort van kracht zou blij-
ven. Het is dus een soort noodwet. 
Omdat het wetsontwerp, dat voor ons 
ligt, onzes inziens niet voldoet aan de 
eis 'ongedaan maken van de liberalisa-
tie', hebben wij tijdens de schriftelijke 
behandeling voorgesteld, voor de geli-
beraliseerde gebieden en de gelibera-
liseerde woningen elders tot de invoe-
ring van een systeem van huurverho-
ging over te gaan van nul tot maxi-
maal6% met zwaardere voorwaarden 
dan ooit inzake het onderhoud en der-
gelijke, waaraan een eigenaar moet 
voldoen om voor enige huurverhoging 
toestemming te krijgen. Wij moeten 
vaststellen, dat de bewindslieden dit 
niet wilden. Het wetsontwerp voldoet 
dan ook niet aan de door ons gestelde 
eisen op het gebied van het ongedaan 
maken van de liberalisatie. 
De verhoging van de huren met 8% 
wordt in het wetsontwerp zodanig be-
handeld, dat het in wezen kan worden 
beschouwd als een minimale verho-
ging, die voor de desbetreffende ge-
bieden en woningen zal moeten gel-
den. Dat alleen ai is geen reden voor 
degenen, die aan de rechterzijde zit-
ten, - zij worden thans alleen door de 
heren De Beer en Tolman vertegen-
woordigd - over het onderhavige 
wetsontwerp ontevreden te zijn. 
Er komt een meldingsplicht voor ver-
hogingen van meer dan 8%, maar dit 
gaat gepaard met het recht tot maxime 
ring van bepaalde gebieden en derge-
lijke. 
Daartegen keren zich de rechtse partij-
en, alsof het gaat om een aantasting 
van de liberalisatie. Wij menen, dat er 
niet zo erg veel reden voor deze partij-
en is, zich er ongerust over te maken. 
De maximering en de individuele toe-
passing ervan zijn zodanig toegelicht, 
dat blijkt, dat alleen buitensporige 
overschrijdingen voor ingrijpen in 
aanmerking komen. Als een jurist ver-
klaart de bewindsman nog eensten 
overvloede de gesloten contracten tot 

een heilig goed. Het gaat zijns inziens 
om een vrijwillige overeenkomst, waar 
men van de zijde van de overheid niet 
aan mag komen. Het heet volgens de 
wet een vrijwillige overeenkomst, 
wanneer beide partijen hun handteke-
ning hebben gezet maar dan toch bij 
woningschaarste, het ontbreken van 
passende of passend te achten woon-
ruimteen bij verhuizingen herinrich-
ting, die hoge kosten met zich bren-
gen. Mijnheer de Voorzitter! Aan deze 
contractuele overeenkomsten tillen wij 
helemaal niet zo zwaar. In vele geval-
len zijn ze namelijk eenzijdig opgelegd. 
De bewindsman is voorstander van 
vrijwillige overeenkomsten en gelet op 
datgene, wat wij over de contracten 
hebben gezegd, menen wij, dat het 
moeilijk is, te spreken van vrijwillig-
heid. Het gaat in het merendeel van de 
gevallen namelijk om ongelijke onder-
handelingspartners. 
De maximering en de individuele vast-
stelling. Onzerzijds is gevraagd naar 
het wat, waar en hoeveel. Deze vraag 
is ook van andere zijde gesteld. Men 
baseerde zich daarbij echter op andere 
overwegingen dan wij hebben ge-
daan. Die vraag is wel heel vaag beant-
woord, zo vaag dat wij vrezen dat de 
toestemming voor grotere en grote 
verhogingen regel zal zijn en ingrijpen 
uitzondering. Als wij dat zeggen, ontle-
nen wij dat aan de memorie van ant-
woordopblz. 11, waar dit nog eens 
nadrukkelijk en zorgvuldig wordt ge-
formuleerd: 
'De bevoegdheid daartoe is uitdrukke-
lijk voorbehouden voor het geval zich 
in betekenende mate een buitenspori-
ge huurprijsontwikkeling voordoet.'. 
Voor dat 'in betekenende mate' en dat 
'buitensporige' worden geen grenzen 
aangegeven. Wij vragen ons dan ook 
af, of met dit wetsontwerp de liberali-
satie wordt afgeschaft of ook maar be-
perkt. Het huurbeleid krijgt namelijk in 
die gebieden een impuls van 8%. Er is 
wel een meldingsplicht, maar wanneer 
wordt ingegrepen is zeer de vraag. De 
rechtse partijen mogen nu wel onver-
bloemde liberalisatie eisen, een ande-
re vraag is hoe de huurders deze wet-
geving zullen aanvaarden. Zij zullen 
die zeker niet aanvaarden als zijnde 
een afschaffing van de liberalisatie. 
De conclusie van onze kant is dan ook: 
indien de liberalisatie niet wordt afge-
schaft, indien de Regering meent met 
deze wet te moeten volstaan om welke 
reden dan ook, waarop ik nu niet zal in-
gaan, dan moeten er toch nog wel aan-
vullingen en toelichtingen op dit wetje 
komen. Dan dient toch de huurder dui-
delijk aan de weet te komen, aan welke 
normen de bewindsman denkt, wan-

neer hij spreekt over grotere huurver-
hogingen dan 8%. Dan dienen bepaal-
de gebieden - en die kunnen ook wor-
den aangewezen - zeker voor maxime-
ring in aanmerking te komen. Ik ga de-
ze gebieden niet aanduiden; zij zijn 
naar mijn gevoel wel bij de Staats-
secretaris bekend. 
Wij vinden dat dan ook de huurder het 
recht moet hebben om grotere verho-
gingen dan 8% bij de Ministerte mei-
den. Men kan antwoorden: Dat is niet 
nodig, want die meldingsplicht be-
staat. Ja, maar er is geen wezenlijke 
sanctie op. De enige sanctie, die de 
wet kent, is - dat moet de huurder dan 
maar weer heel goed weten - dat de 
huurder niet eerder verplicht is te beta-
len dan nadat de bewindsman daar-
over een uitspraak heeft gedaan. Wij 
vinden dus dat recht om te melden een 
belangrijk onderdeel van deze zaak. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Van het Schip 
vergist zich. Het is niet alleen in het ge-
val dat een maximering plaatsvindt. 
Als de verhuurder een huurverhoging 
boven de 8% niet heeft gemeld, zal de 
huurder die hogere huur niet verschul-
digdzijn. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Dat 
weet ik, maar dat moet die huurder 
dan wel donders goed weten. De 
Staatssecretaris zal met mij uit de 
praktijk weten, dat dit heel vaak niet 
het geval is. Je zou kunnen zeggen: De 
sanctie bij de meldingsplicht is, dat de 
huurder niet verplicht is te betalen, al-
vorens... enz. Dat is waar, maar ik zou 
toch graag aan die huurder het recht 
toekennen om, wanneer voorstellen 
worden gedaan tot een verhoging van 
meer dan 8%, zich reeds tot de huur-
adviescommissie te wenden. 
Naar mijn mening moet de huurder 
overal weten, dat het dreigen met 
huuropzeggingen - en dat gebeurt 
nogal eens - om tot een nieuwe, 'vrij-
willige' overeenkomst te komen, van 
geen enkele waarde is, zolang de be-
windsman hierover geen beslissing 
heeft genomen. Ons standpunt is dus, 
dat wij liefst een duidelijk besluit had-
den gezien, dat leidde tot afschaffing 
van de liberalisatie, zoals wij dat heb-
ben weergegeven in ons voorstel inza-
ke maximaal 6%. Wil deze wet bij de 
hantering toch wat waarde krijgen, 
dan zullen de dingen die wij hebben 
genoemd daaraan toch minstens moe-
ten worden toegevoegd of daarnaast 
heel duidelijk moeten worden om-
schreven en bekend gemaakt. 
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De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! De totstandkoming van dit 
wetsontwerp is bepaald niet over ro-
zen gegaan. De noodzakelijkheid van 
deze wet is met vele vraagtekens om-
geven. Wetten kunnen ook moeili jk in-
gevoerd of gehandhaafd blijven als ze 
vermoedeli jk niet in het rechtsbewust-
zijn van het volk leven. Dit moet ook bij 
de invoering van dit wetsontwerp wor-
den overwogen. 
Wat de C.H.U. aangaat, is er in zekere 
zin sprake van een herhaling van de 
discussie van de afgelopen dagen. Wij 
wil len een en ander nog eens kort sa-
menvatten. In de naoorlogse periode 
was er een regime van huurprijsbe-
heersing nodig, gezien het grote wo-
ningtekort. Iets wat schaars is, is of 
wordt automatisch duurder. Er zou 
dus sprake kunnen zijn van onaan-
vaardbare pri jsopdri jving; een ontwik-
keling opg rond van deze abnormale 
omstandigheden moet worden voor-
komen. Een ontwikkeling naar een 
normale situatie, evenwicht in vraag 
en aanbod, is reden geweest om de 
huurprijsbeheersing op te heffen. Te-
recht! Het grootste deel van het land is 
nu geliberaliseerd. Op het moment dat 
er misstanden, die men zou kunnen 
aanduiden met 'buitensporige huur-
verhogingen' zich in het algemeen 
zouden voordoen, zou dit een reden 
zijn om weer prijsbeheersende maat-
regelen in te voeren. In dat geval zou 
de C.H.U. deze maatregelen steunen. 
Nu echter niet gebleken is dat er spra-
ke is van een dergelijke ontwikkeling, 
staan wi j afwijzend tegenover dit wets-
ontwerp. 
Het wetsontwerp is, wat de terminolo-
gie aangaat, wel wat gekuist. Buiten-
sporig is buiten spoor gezet. In artikel 
3 wordt nu gesproken van: een beteke-
nende ontwikkeling van de huurprijs. 
Welke redenen heeft de Minister om te 
veronderstellen dat er sprake zal zijn 
van ongewenste ontwikkelingen? Mag 
uit de ervaring in de geliberaliseerde 
gebieden niet worden afgeleid, dat er 
sprake is van redelijke verhoudingen 
tussen huurder en verhuurder? Het 
mag als logisch worden aanvaard, dat 
het wetteli jke percentage huur ook als 
norm zal gelden voor alle gebieden. 
Waarom twijfelt de Staatssecretaris 
hieraan? Het moet niet uitgesloten 
worden geacht dat in bepaalde geval-
len op goede gronden en in goed over-
leg tussen huurder en verhuurder een 
hoger percentage zal worden afge-
sproken. Acht de Staatssecretaris het 
dan redelijk om ongenuanceerd in te 
grijpen door de maximeringsbevoegd-
heid per gemeente te laten gelden? 

Ik mag aannemen dat ik de Staats-
secretaris goed heb begrepen uit de 
schriftelijke voorbereiding, als ik zeg 
dat in gevallen waarin geen maxime-
ringsbesluit is uitgevaardigd automa-
tisch na het verstrijken van de geiden-
de termijn de huurverhoging ingaat, 
ook wat een eventueel hoger percenta-
ge betreft, met ingang van de datum 
na de melding. 

MevrouwSalomons(P.v.d.A.) : Mi jn-
heer de Voorzitter! Wij zijn verheugd 
over de indiening van dit ontwerp en 
ook - dat wi l ik ditmaal graag zeggen 
- over de medewerking van de meer-
derheid van mijn collegae om nog tot 
een zo snelle behandeling van dit ont-
werp te komen, vóór het reces. 
De in dit ontwerp gecreëerde mogelijk-
heid tot ingrijpen in geval van een ex-
cessieve ontwikkeling lijkt ons in de 
huidige situatie waarin dreigt dat men 
in geliberaliseerd gebied een voor-
schotje gaat nemen op de situatie die 
in het nieuwe beleid zal ontstaan, ui-
terst noodzakelijk. Ik denk dan met na-
me aan die situatie die gewijzigd zal 
zijn totdat er in het toekomstige huur-
en subsidiebeleid een aanzienlijk bete-
re rechtsbescherming van de huurder 
zal zijn, die gepaard zal gaan met de in-
voering van het klassensysteem. Het 
risico zou nu levensgroot aanwezig 
zijn - zónder deze wet - dat op de val-
reep een aantal (met name minder 
weerbare) huurders met grote verho-
gingen zou worden bedreigd, in sa-
menhang met een onvolkomen rechts-
bescherming. Daarom lijkt het ons 
noodzakelijk, een instrumenttecreë-
ren - zoals het geval is i n het onderha-
vige wetsontwerp - waarbi j de Minis-
ter de vinger aan de pols kan houden, 
hetgeen, naar wi j hopen, ook preven-
tief zal werken. Deze preventieve wer-
king zal echter alleen dan effectief zijn, 
wanneer er ook een vorm van sanctie 
is, zodat kan worden ingegrepen. Deze 
sanctie - de maximeringsbevoegdheid 
- is in onze ogen een essentieel ele-
ment, aangezien op basis hiervan kan 
worden ingegrepen, wanneer men bij 
afweging tot de conclusie komt, dat 
zich in een bepaalde regio betekenen-
de ongerechtvaardigde ontwikkelin-
gen hebben voorgedaan. 
Wij hebben met grote voldoening ken-
nig genomen van de benadering van 
de bewindsman in de memorie van 
antwoord, waarin hij zegt, dat niet al-
leen op het aantal van de verhogingen 
en de hoogte ervan op zichzelf zal wor-
den gelet, maar dat ook de situatie op 
de woningmarkt c.q. deelmarkt in 

ogenschouw moet worden genomen. 
Wij nemen aan, dat dit betekent, dat 
extra dil igentiezal worden betracht 
ten aanzien van de meest recent geli-
beraliseerde gebieden, zoals 
Noord-Holland. 
Voorkomen moet worden, dat reeds 
vele overeenkomsten volkomen zullen 
zijn geworden alvorens maximering 
mogelijk is. Wi j achten het dan ook 
noodzakelijk, dat met name in schaar-
stegebieden - juist gezien het nog on-
voltooid zijn van de u i tbouw van het 
sociaal huurrecht - niet alleen beroep 
op de kantonrechter kan worden ge-
daan (een rechter die nu eenmaal bij 
vele huurders nog altijd schrik inboe-
zemt; het is een stap die men pas in 
het uiterste geval doet) doch dat er ook 
een maximeringsbevoegdheid zal zijn. 
Explosieve ontwikkelingen kunnen 
zich met name nu gaan voordoen na 
één jaar van beheersing van de huur-
prijzen en met het vooruitzicht dat 
men na enige t i jd zal worden inge-
schaald in een klasse, waarbij een 
wezenlijke overeenstemming tussen 
huurprijs en kwaliteit van de woning 
tot stand zal worden gebracht. Wij me-
nen dan ook, dat nu een mogeli jkheid 
tot ingrijpen zou moeten worden ge-
schapen, met name om niet in een la-
tere situatie, bij de indeling in klassen, 
te worden geconfronteerd met vele 
scheef-getrokken situaties, waaraan 
dan weer met heel veel moeite door 
harmonisatie, naar beneden toe, te 
ontkomen zou zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Dat deze vrees 
niet ten onrechte bestaat, kan ik toe-
lichten aan de hand van een aantal 
voorbeelden van de laatste maanden, 
waarbi j reeds nu aanzienlijke verho-
gingen - van meer dan 30 % - wor-
den aangekondigd voor het moment, 
waarop het Besluit huurpri jsmatiging 
op basis van de Machtigingswet af-
loopt. 
Wij constateren, dat juist in de schaar-
stegebieden het risico blijft bestaan, 
dat partijen niet tot melding overgaan. 
Wij vinden daarom de sanctie, waar-
van in dit wetsontwerp sprake is, zeer 
minimaal. Alleen wanneer men later 
spijt krijgt van zijn betaling, ondanks 
het feit dat geen melding is gedaan, 
dan zou de teveel betaalde huur (als er 
later een maximer ing komt) kunnen 
worden teruggevorderd. Zou een har-
dere oplossing mogelijk zijn? In ieder 
geval lijkt het ons uitermate noodzake-
lijk — zoals al in de memorie van ant-
woord is aangestipt - dat ook de huur-
der weet, dat al dan niet een melding 
heeft plaatsgevonden, en bovendien, 
dat er een redelijke termijn zal zijn tus-
sen melding en de eventuele invoe-
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r ing, later, van de maximeringsbe-
voegdheid. Ik kom hierop terug bij de 
behandeling van de artikelen. 
Bovendien vrezen wi j , dat - dit is het 
bezwaar van dit wetsontwerp - in ex-
cessieve gevallen (als het incidentele 
gevallen zijn) nog in het geheel niet 
zou kunnen worden ingegrepen. Ik heb 
het al gezegd: Er zullen nog steeds ge-
vallen zijn dat juist de minst weerbare 
huurders (want het sociale huurrecht 
is nog niet uitgebouwd) toch nog weer 
het slachtoffer kunnen worden, zonder 
dat de Minister enige mogeli jkheid zou 
hebben om in te gri jpen. Hij moet im-
mers eerst betekenende ontwikkelin-
gen geconstateerd hebben. 
Daarom is deze wet opzi jn minst tot 
een nieuwe huurprijzenwet en de w i j -
ziging van het Burgerlijk Wetboek voor 
ons het uiterste min imum, waarbi j wi j 
voor het constateren van het stijgings-
percentage, een landelijk percentage 
gelijk aan de trend, dus 8 %, het meest 
wenselijke en in dezen het enig moge-
lijke achten. Er moet niet opnieuw een 
verschil ontstaan tussen een percenta-
ge in geliberaliseerd en niet-geliberali-
seerd gebied. 
Wij menen dat voor een goed inzicht 
ook melding van de huurverhogingen, 
die ontstaan door het wegvallen van 
de matiging krachtens de Machtigings-
wet, moet worden gemaakt. 
Ten aanzien van kantongerechtsbe-
schikkingen lijkt het ons zinvol in over-
leg te treden met de respectieve grif-
f iesten einde daar een inzicht te krij-
gen in de ontwikkelingen die zich voor-
doen naar aanleiding van kantonge-
rechtuitspraken. 

De heer J. N. Scholten (A.R.P.): Zou 
mevrouw Salomons haar stelling over 
het verschil in percentages in gelibera-
liseerde en niet-geliberaliseerde ge-
bieden kunnen toelichten? Ik geloof 
namelijk dat die stelling onjuist is. Ook 
in geliberaliseerd gebied zijn dan de 
percentages anders dan zij heeft 
gesteld. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Het 
gaat om een percentage dat in het al-
gemeen als richtlijn gaat gelden voor 
de melding. Dat is die 8%. Het lijkt mij 
een juiste zaak daar het percentage 
hetzelfde te houden als het algemene 
trendmatige percentage; anders ont-
staat weer dezelfde situatie, zeker ten 
aanzien van het geliberaliseerde be-
stand binnen niet-geliberaliseerd ge-
bied. Daar moeten wi j ook nog altijd 
rekening mee houden. Je gaat dan 
met allerlei percentages werken wat 
de onduideli jkheid voor de betrokke-

nen zeer vergroot. Dit zal de kans op 
het helemaal niet effectief zijn van de 
melding groter maken. 

De heer J. N. Scholten (A.R.P.): Dat is 
toch iets anders dan u zojuist zei. 

De heer Koekoek (B.P.): Dat is dan 
maar gelukkig! 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Ik zie 
het verschil niet, maar misschien kan 
de heer Scholten mij dat in tweede ter-
mijn uit leggen. 
Het laatste probleem is, dat wi j vrezen 
dat er een stuk onduideli jkheid voor 
huurders komt. Wat moet hij nu doen? 
Wachten of overeenkomen en wach-
ten, of de Minister gaat maximeren als 
hij de huurverhoging te hoog vindt? Of 
moet de huurder toch naarde kanton-
rechter gaan en eerst kijken wat de 
kantonrechter doet en dan na lange 
ti jd eventueel met een beschikking zit-
ten, die aanzienlijk hoger is? Dan 
wordt het hele percentage niet meer 
meegeteld voor de maximering. 
Ten aanzien van de artikelen wi l ik met 
enige spijt opmerken, dat wi j nu wel 
voor woonru imte een aanzienlijk bete-
re regeling voor ons hebben liggen 
wat de stijgingspercentages betreft, 
maar wi j vinden het betreurenswaar-
dig, dat er niet een regeling op korte 
termijn komt voor bedrijfspanden. In 
ieder geval zou ik wil len vragen of er 
een mogeli jkheid is voor weekend-
huisjes en aanverwante zaken. Vallen 
die nu onder de Prijzenwet? Daarover 
is er in het verleden nogal onduideli jk-
heid geweest, omdat daar toch wel 
vaak excessieve stijgingen zijn. 
Wij vinden de bepaling in de tweede 
volzin van lid 2 van artikel 1 inzake ver-
beteringen en vernieuwingen, die niet 
gemeld behoeven te worden dermate 
rekbaar en een dermate grote kans ge-
ven op excessieve sti jgingen, die dan 
toch weer niet gemeld worden, dat wi j 
het er toch niet mee eens zijn. De prak-
tijk van het aanbrengen van een nieu-
we gootsteen en vervolgens een grote 
huurverhoging is algemeen bekend. 
Wij menen ook dat wijziging van de 
passage in het eerste lid van artikel 2, 
luidende: 'de dag voorafgaand aan die 
van de inwerkingtreding van deze wet ' 
in: 31 december 1974een stukduide-
lijkheid schept en bovendien een lacu-
ne voorkomt, zodat de Minister met-
een na het in werking treden van de 
wet, gerekend vanaf 1 januari 1975 alle 
meldingen binnen zal hebben en dus 
ook geen erg lange termijn nodig zal 
hebben om eventueel in te gri jpen. Het 
lijkt ons zeer wenselijk als dat artikel in 
die zin gewijzigd zou worden. 
Wij vinden de uitzondering in artikel 4 
van die verhogingen die voortkomen 

uit het beëindigen van het huurprijsbe-
sluit op basis van de Machtigingswet 
een erg zwakke zaak. Om enig inzicht 
in de huurpri jsontwikkeling te krijgen 
lijkt het ons wenselijk dat ook daar die 
uitzondering hersteld zal worden. 
Wij hebben het gevoel dat de in artikel 
6 genoemde termijn waarbinnen te-
rugvordering mogelijk is erg kort is. De 
termijn die na het eventueel tot stand 
komen van zo'n beschikking nog over-
blijft, is krap negen maanden. Wi j v in-
den het bovendien uit hoofde van 
wetssystematiek wenselijker dat aan-
gesloten wordt bij de vorderingen uit 
huur van het Burgerlijk Wetboek, arti-
kel 2012, waarin een termijn van vijf 
jaar wordt genoemd. Bovendien lijkt 
het ons wenselijker in plaats van een 
vervaltermijn te spreken van een verja-
ringstermijn. 
Ten slotte wi l ik nog wat zeggen over 
de termijn van drie maanden van arti-
kel 2. Het lijkt ons een vri jwel ondoen-
lijke zaak om in drie maanden ener-
zijds te constateren dat er betekenen-
de ontwikkelingen zijn die aanleiding 
geven tot ingrijpen en dan ook nog 
binnen dat tijdsbestek van drie maan-
den een besluit te nemen dat een 
maand voor de inwerkingtreding van 
het besluit in de Staatscourant gepu-
bliceerd moet worden. Het zijn dus 
nog niet eens twee maanden, want in 
de derde maand gaat de huur volko-
men in. Wi j achten een wijziging van 
die termijn van drie maanden in vijf 
maanden erg wenselijk om de be-
windsman inderdaad in staat te stellen 
een ontwikkeling te kunnen constate-
ren. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
zijn blij met het voorgenomen huur- en 
subsidiebeleid. Omdat wi j dit wets-
ontwerp zien als een stap op de weg 
naar dat huur- en subsidiebeleid wil len 
wij dan ook graag dat dit wetsontwerp 
vandaag wet wordt . 
Wij zijn ook blij met de meldingsplicht 
die in dit ontwerp aanwezig is, omdat 
die inderdaad tot doel heeft het huur-
niveau niet uit de hand te laten lopen. 
Immers, ook al doet zich in een markt-
situatie, waarin een woningtekort niet 
meer aanwezig is, de vergelijking met 
andere economische marktsituaties 
voor, toch heeft de woningmarktsi tu-
atie nog het eigene dat een woning 
nog geen pakje suiker is. Veel huur-
ders zijn nu eenmaal afhankelijk van 
de woning waarin zij wonen, vanwege 
de geografische l igging van de woning 
of vanwege andere eigenschappen. 
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Wij wi l len graag voorkomen dat huur-
ders te afhankelijk worden en worden 
gedwongen huurverhogingen te beta-
len. 
Wij zien wel in dat de maximering 
noodzakelijk is, maar bestaat niet het 
gevaar dat de 8 % die in de melding 
wordt genoemd, als m in imum zal 
gaan gelden? Die 8 % zou dan de mini-
mumhuurverhoging worden en de uit-
zonderingen daarboven zouden regel 
worden. Is het beslist noodzakelijk dat 
er een huurverhoging van 8 % opge-
legd gaat worden? 
Waarom is in artikel 1, lid 2 een uitzon-
dering gemaakt voor de collectieve 
voorzieningen? 
Wij betreuren het dat een strafsanctie 
niet mogelijk is, niet omdat wi j nu zo 
graag strafsancties wi l len, maar wel 
omdat wi j de vri jbl i jvendheid van de 
huurmelding een groot probleem vin-
den. Hoe kan bevorderd worden dat 
inderdaad huurverhogingen gemeld 
gaan worden? Hoe kan de individuele 
huurder, maar hoe kunnen ook derden 
over die huurmeldingen een actie 
gaan plegen? 
Huurverenigingen en wijkcomités heb-
ben er ook belang bij dat individuele 
huiseigenaren die meldingen gestand 
doen, omdat in een bepaald collectief 
één woning weleens het trekpaard kan 
worden. De oplossing voor die proble-
men kunnen een voorbeeld worden 
voor het komend huurbeleid. 
Waarom behoeven de rechterlijke be-
slissingen niet te worden gemeld? In 
de memorie van antwoord staat, dat 
het gaat om het melden van onge-
rechtvaardigde huurverhogingen en 
dat men daarover niet kan spreken bij 
rechterlijke beslissingen. In de vooraf-
gaande alinea staat, dat de melding 
noodzakelijk is om buitensporige 
huurverhogingen naar voren te bren-
gen, aangezien de CBS-gegevens 
daartoe niet voldoende waren. Ik zie 
een verschil tussen 'ongerechtvaardig-
de' en 'buitensporige'. Mijns inziens 
kunnen rechterlijke beslissingen ook 
een buitensporige huurverhoging naar 
voren brengen. Daarom dacht ik dat 
het noodzakelijk was, ook de melding 
van rechterlijke beslissingen in het 
systeem op te nemen. 

De vergadering wordt te 18.10 uur ge-
schorst en te 18.15 uur hervat. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik vind het wel 
mooi, dat er iets wordt gedaan tegen 
een al te explosieve ontwikkeling van 

de huren in geliberaliseerd gebied en 
voor bepaalde categorieën in niet-geli-
beraliseerd gebied, maar dit is wel erg 
globaal. Wanneer de maximeringsbe-
voegdheid wordt gehanteerd, zal deze 
alleen gelden voor gemeenten of de-
len van gemeenten en dan of voor alle 
woningen in zo'n gebied of voor be-
paalde categorieën ervan. Dit houdt in, 
dat individuele gevallen erbuiten val-
len en dat deze de toch alti jd moeili jke 
weg, zoals die nu voor hen bestaat, 
zullen moeten volgen. Mijn vraag is of 
er niet wat meer van dat individuele is 
in te bouwen in de uitwerking van het 
wetsontwerp. 
Verder is erg onduideli jk wat de ge-
hanteerde criteria zullen zijn. Een bete-
kenende ontwikkeling van boven 8 % 
uitgaande ongerechtvaardigde huur-
verhogingen is een begrip, dat ook in 
de verdere wisseling van stukken tus-
sen Regering en Kamer bepaald niet is 
uitgediept. Is hierover iets te zeggen? 
Is bij voorbeeld een norm, een indica-
tie te geven van de maxima, waaraan 
wordt gedacht door de Staatssecre-
taris? Het geheel maakt de indruk, dat 
alleen in uitzonderingsgevallen die 
maximeringsbevoegdheid zal worden 
gehanteerd en dat dus niet zoveel zal 
worden afgedaan aan de liberalisatie. 
Bovendien vind ik, dat de vermelding 
van de 8 % in de wetstekst mogelijk zal 
tenderen naar een min imum huurver-
hoging van 8 % voor de betrokken ge-
vallen. 
Met de P.v.d. A.-f ractie ben ik van me-
ning, dat moet worden gedacht aan 
het inpassen inde Wet opdeeconomi -
sche delicten als een betere sanctie te-
gen het niet melden dan alleen maar 
de noodzaak van terugbetaling van het 
teveel ontvangen bedrag. Daarbij 
komt de vraag naar voren hoe een 
huurder te weten komt dat de verhuur-
der een melding niet heeft gedaan, ter-
wi j l hij die volgens de wet verplicht is 
te doen. Het feit, dat een nieuwe huur 
overeen is gekomen, houdt nog niet 
in, dat hij weet of ervan melding is ge-
maakt. Is het niet zinnig, expliciet te 
vermelden dat de huurders zich kun-
nen richten tot bepaalde instanties om 
te weten of het is gebeurd? In het ge-
val het niet is gebeurd, zullen zij dan 
zelf kunnen vertellen, dat het had moe-
ten gebeuren. 
Een probleem in dit verband vormt het 
geval dat een woning leeg is gekomen 
en er een nieuwe huurder in komt. De 
mogelijk zeer grote huurverhoging, 
die dan wordt gevraagd, zal dan niet 
gemakkelijk waarneembaar zijn voor 
de betrokken huurder. 
Het is de bedoeling, dat de huurverho-
gingen worden gemeld bij de huurad-

viescommissies. De wet moet spoedig 
in werking treden. Daarom is het inte-
ressant te weten, dat uit een kleine en-
quête, die wi j hebben gehouden onder 
de huuradviescommissies, isgeble-
ken, dat men daar alles bij elkaar geno-
men van niets weet. De huuradvies-
commissies geven verkeerde inlich-
tingen en zeggen bij voorbeeld, dat het 
helemaal niet bij hen moet worden ge-
meld volgens het wetsontwerp, maar 
dat het bij het ministerie moet worden 
gemeld. Ook over andere aspecten 
blijken zij bijzonder slecht geïnfor-
meerd te zijn. Ik vraag mij af of aan ge-
richte informatie door het departe-
ment überhaupt wel iets is gedaan. Ik 
verneem graag of er niet iets aan zal 
worden gedaan, opdat de HAC's voor-
bereid zijn op de speciale taak, die zij 
in dit verband erbij krijgen. 
Wat ik verder een beetje bezwaarlijk 
vind is, dat door de vermelding van die 
8% eigenlijk vooruit wordt gelopen op 
de andere voorstellen in het kader van 
de Nota huur- en subsidiebeleid. Hier-
mee wordt weliswaar niet formeel 
maar wel materieel gekoerst in de rich-
t ing van de trendmatige huurverho-
ging van 8%. Het is niet zo erg goed 
denkbaar, dat dit wetsontwerp wordt 
aangenomen en dat alsnog daarna 
wordt gezegd: Het wordt geen 8%, 
m a a r - bij voorbeeld - 6%. Ik v ind dit 
vooruit lopen op iets wat nog niet dui-
delijk is vastgelegd. 
Ik v ind het reëel, dat men bij de over-
gang van het huidige naar het nieuwe 
huurbeleid - een nieuw beleid, waarte-
gen wi j overigens allerlei bezwaren 
hebben, maar dat toch wel in grote l i j-
nen tot stand zal komen in de vorm, 
waarin de Regering het w i l , of moge-
lijk door amendering door de Kamer in 
een voor ons nog onbevredigender 
vorm - een dergelijke maatregel van 
tijdelijke aard treft. Ik vind zeer reëel 
dat wordt gedacht aan het overbrug-
gen van de periode tussen de afloop 
van het matigingsregime in het kader 
van de Machtigingswet en het intre-
den van de nieuwe regelingen. Gege-
ven het feit dat wi j hier pas vandaag 
over het wetsontwerp praten, is het 
niet wel denkbaar dat het op 1 januari 
al kracht van wet zal hebben. Het lijkt 
mij daarom heel juist, in de aandacht 
van de Staatssecretaris het amende-
ment (stuk nr. 14) van mevrouw Salo-
mons aan te bevelen, waarin namelijk 
wordt gesteld dat men moet uitgaan 
van een vergeli jkingsdatum die wordt 
genoemd, namelijk die van 31 decem-
ber1974. 

Ik vind dat er niet veel met deze wet 
wordt gedaan aan mogelijke belangrij-
ke onaanvaardbare ontwikkelingen op 
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Van der Spek 
het gebied van de huren, maar het is 
beter dan niets. Er kan althans eniger-
mate worden opgetreden tegen al te 
gekke zaken. Daarom zullen wij zeker 
onze steun aan dit wetsontwerp ge-
ven. 
De Voorzitter: Ik mag mij uiteraard 
niet mengen in de gedachtenwisse-
ling, maar ik merk wel op dat het 
woord 'betekenende', zoals dat wordt 
gebruikt in artikel 3, in de Nederlandse 
taal niet bestaat en niet voorkomt in de 
Nederlandse woordenboeken. Wel ko-
men erin voorde woorden: aanziem 
lijk, groot, bijzonder. 

De vergadering wordt te 18.20 uur ge-
schorst en te 20.00 uur hervat. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben de Kamer zeer er-
kentelijk voor het feit, dat zij bereid is 
geweest, op zo'n snelle wijze aan de 
voorbereiding van dit wetsontwerp 
mee te werken. Ik besef dat ik i n een 
voor de Kamer toch al drukke periode 
extra beslag heb gelegd op de tijd van 
veel leden. Misschien is het goed, dat 
ik met het oog op die korte voorberei-
ding nog wat nader inga op de achter-
grond en de filosofie die tot de indie-
ning van dit wetsontwerp hebben ge-
leid. 
Het karakter van het wetsontwerp is 
dat van een interimwet. Toch betreft 
het een maatregel die naar de mening 
van de Regering een structureel karak-
ter moet hebben. Reeds in de rege-
ringsverklaring van 28 mei 1973 werd 
aangekondigd, dat het in het voorne-
men lag met de in het wetsontwerp 
neergelegde bevoegdheid te komen. 
Naast die algemene motivering zijn er 
twee redenen waarom naar onze me-
ning niet kan worden gewacht op de 
nieuwe Huurprijzenwet. 
De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de Staatssecre-
taris vragen 
De Voorzitter: Laten wij de Staats-
secretaris eerst een begin met zijn be-
toog laten maken. Hij is nauwelijks uit 
de startblokken. 
De heer Cornelissen (K.V.P.): De 
Staatssecretaris doet nu een heel be-
langrijke mededeling. Daarover mag ik 
toch wel een vraag stellen? Als dat niet 
meer mag, vind ik dat wij nieuwe ge-
bruiken en regels in dit huis gaan in-
voeren. Daarover wil ik best praten, 
maar dat is toch een heel nieuwe ont-
wikkeling. 

De Voorzitter: Het is volstrekt geen 
nieuwe ontwikkeling. Wij zijn in eerste 
termijn bezig met de behandeling van 
een wetsontwerp. Het is toch gebruik, 
dat iedere spreker en ook de woord-
voerder van de Regering een redelijke 
mogelijkheid krijgt om zijn betoog in te 
zetten. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik geef er 
dan de voorkeur aan, bij voorbeeld in 
het Reglement van Orde op te nemen 
dat wij in eerste termijn niet meer in-
terrumperen. Dan weten wij waaraan 
en waaraf. 

Staatssecretaris Van Dam: Het feit dat 
de heer Cornelissen zo inspringt als ik 
een algemene achtergrond weergeef 
van waaruit de Regering tot haar voor-
stellen is gekomen betekent niet, dat 
het wetsontwerp een verdere strek-
king zou hebben dan hetgeen in het 
wetsontwerp is vermeld, namelijk het 
geven van een bevoegdheid aan de 
Regering gedurende een periode die 
in het wetsontwerp is vermeld. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): En dat 
impliceert dus ook dat, wat er ook met 
het wetsontwerp gaat gebeuren, dat 
geen enkele invloed heeft op het wet-
telijke kader na afloop van de geldig-
heid van de wet. 
Staatssecretaris Van Dam: Dat het 
wetsontwerp geen enkele invloed zal 
hebben als de geldingsduur voorbij is. 
is op zich zelf niet relevant. Ik heb probe-
ren aan te geven, dat bij de Regering al 
lang het voornemen bestond structureel 
om deze bevoegdheid te vragen. Dat 
was bekend. Het stond ook in de Nota 
huur- en subsidiebeleid. Het lijkt mij, 
tevens voor de oordeelsvorming van 
de leden, nuttig dat ik in het kort weer-
geef welke onze beweegredenen zijn 
geweest. Daarnaast wil ik de beweeg-
redenen weergeven waarom de Rege-
ring van oordeel is geweest dat zij ge-
durende de korte periode dat de nieu-
we Huurprijzenwet nog niet in werking 
zal zijn toch al de bevoegdheid moet 
hebben. Waarom past deze bevoegd-
heid naar onze opvatting in de huur-
wetgeving? 
Algemeen wordt aanvaard dat de Re-
gering bevoegdheden heeft, op be-
paalde punten in het sociaal-econo-
misch leven in te grijpen als daar 
dwingende redenen voor zijn. 
Als voorbeeld kan ik noemen de 
kapitaalmarkt, de arbeidsmarkt en de 
markten van goederen en diensten. In 
deze context kan men zeggen dat het 
vreemd is dat sinds de liberalisatie op 
de woningmarkt deze bevoegdheid 
niet bestaat, terwijl juist misschien op 
het terrein van de volkshuisvesting de-

ze bevoegdheid meer voor de hand 
zou liggen dan op sommige andere 
terreinen. Daarmee kom ik op het 
tweede hoofdmotief, nl. het bijzondere 
karakter van de woningmarkt. Ik wil 
daarvan enkele elementen noemen. 
Ik denk in de eerste plaats aan de 
plaatsgebondenheid van de woning, 
die iedere woning op zich zelf al tot 
een tamelijk uniek goed maakt. In de 
tweede plaats noem ik de grote voor-
raad en een relatief geringe produktie. 
Als er ergens een tekort optreedt kan 
men dit niet snel wegwerken door bij 
voorbeeld nieuwbouw. Er bestaat 
geen volledige informatie over de 
markt; voor het goed werken van de 
markt is een volledige informatie ei-
genlijk essentieel. Concurrentiebeper-
king aan de aanbodzijde is mogelijk. Er 
zijn bepaalde gemeenten, waarin zeer 
grote eigenaren de meerderheid van 
de woningen beheersen. Ik noem het 
feit dat er standaardhuurcontracten 
bestaan, die door alle makelaars in een 
bepaalde gemeente worden gehan-
teerd. Dat maakt concurrentiebeper-
king mogelijk. In de regel zijn de ver-
huurders beter georganiseerd dan de 
huurders. Ook de uitwijkmogelijkhe-
den van de huurder zijn een probleem. 
Hij kan dit alleen doen ten koste van 
grote financiële offers; het alternatief 
is het gaan naar de kantonrechter, het-
geen vooral voor de sociaal zwakkeren 
in onze samenleving een zeer hoge 
drempel is. 
In de derde plaats noem ik de bijzon-
dere betekenis van de woning voor de 
bewoners. In een woning breng je een 
groot deel van je leven door; men is 
dikwijls ook emotioneel aan de wo-
ning gebonden. Ook voor de huurder 
is het huis een soort eigen huis (de ge-
hechtheid aan de buurt, de sociale re-
laties, die men daar heeft). Naast deze 
algemene motivering zijn er twee re-
denen om een regeling in de huurprij-
zenwet niet af te wachten, maar om 
een periode tussen het aflopen van de 
Machtigingswet en de nieuwe wet te 
overbruggen met een tijdelijke wet. 
Deze staat hier nu ter discussie. De 
motivering voor de indiening van dit 
wetsontwerp is, dat het aflopen van 
het Besluit huurprijsmatiging 1974 zou 
kunnen leiden tot pogingen, de in 1974 
minder ontvangen huurpenningen in 
1975 alsnog binnen te halen. De twee-
de reden daarvoor is het reeds gerui-
me tijd geleden publiek worden van de 
voorstellen omtrent het nieuwe huur-
en subsidiebeleid. Dat betrof een 
vraag van de heer Scholten. Het is 
denkbaar dat verhuurders, vooruitlo-
pend daarop, de huren in het komende 
jaar zullen proberen extra te verhogen 
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en wel om een zo goed mogelijke uit-
gangspositie te kiezen bij het indelen 
in de klassen. De procedures voor ont-
ruiming bij verhogingen van meer dan 
8% worden moeilijker. Het voorne-
men, tot melding en maximering te ko-
men was aangekondigd. Het is denk-
baar dat men in de verwachting, dat er 
een maximeringsbevoegdheid zou ko-
men, de huur extra zou verhogen om 
dat vóór te zijn. 
Verschillende sprekers hebben mij ge-
vraagd - ik denk aan de heren Van 
Rossum en Cornelissen -o f ditwets-
ontwerp nu nodig is. Ik kan mij zeer 
goed vinden in wat de heer Nypels 
daarover heeft gezegd. Dit wets-
ontwerp wordt niet ingediend met de 
bedoeling, in te grijpen. Het zou mij 
heel wat waard zijn, als dat niet nodig 
is. Het gaat om informatie, waaraan 
het ons ontbreekt. Hoe zit het nu ei-
genlijk met de huurprijsontwikkeling 
in het vrije gebied? Als het fout gaat, 
mag men niet met lege handen staan. 
Dat wil helemaal niet zeggen dat het 
wetsontwerp voortkomt uit 'koudwa-
tervrees', zoals de heer De Beer dat 
noemde. Op zichzelf wil ik niet ontken-
nen dat de huurprijsontwikkeling in 
het geliberaliseerde gebied rustig is ge-
weest. Dat neemt niet weg dat er hier 
en daar wel problemen zijn gerezen. 
De heren Cornelissen en Scholten en 
ook mevrouw Salomons hebben er 
ook op gewezen dat bij voorbeeld in 
Noord-Holland ontwikkelingen zijn ge-
weest die niet zo erg prettig waren. De 
Raad voor de Volkshuisvesting wijst er 
ook op. In de memorie van toelichting 
en in de memorie van antwoord heb ik 
al tamelijk uitvoerig uiteengezet dat 
het CBS veel te algemene gegevens 
geeft. Ook uit de gegevens die het CBS 
levert, de algemene gemiddelden van 
de huurstijging, blijkt dat bij voorbeeld 
in dat gebied van Noord-Holland toch 
25% van de huurstijgingen 10% of 
meer bedroeg. Dat is dan een alge-
meen gemiddelde, dat nog niets zegt 
over de mogelijke concentratie van ho-
gere stijgingspercentages in bepaalde 
gemeenten of in bepaalde categorieën 
woningen. Het belangrijkste is of wij 
zeker weten of die ontwikkeling rustig 
zal blijven. Alleen degene die dat met 
zekerheid weet, zal aan dit wets-
ontwerp geen behoefte hebben. Ove-
rigens - dit in antwoord op een vraag 
van de heer Scholten - zal geen maxi-
mering plaatsvinden zonder melding. 
Er zal dus niet op voorhand gemaxi-
meerd worden in een aantal gemeen-
ten in Noord-Holland. Wat zijn de crite-
ria op grond waarvan een maximum 

zal worden ingevoerd? In het wets-
ontwerp staat: Alleen na ongerecht-
vaardigde verhogingen en dan alleen 
nog als die in betekenende mate 
voorkomen. Wat is een 'betekenen-
de mate'? Mijnheer de Voorzitter! U 
hebt gezegd dat dit woord niet in de 
Nederlandse taal voorkomt. Ik vind het 
wel merkwaardig dat het woord 'onbe-
tekenend' wel in de woordenboeken 
voorkomt, maar ik wil mij nog wel 
eens bezinnen op een uitdrukking die 
hetzelfde onder woorden zal brengen. 
Wij moeten er nooit voor terugschrik-
ken om via de wetgeving onze taak le-
vendig te maken. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is ontzet-
tend moeilijk, eenduidig weer te geven 
wat 'betekenend' is, zodat de leden 
zouden begrijpen wanneer er nu pre-
cies sprake is van 'betekenend', omdat 
er namelijk sprake is van verschillende 
variabelen die in een verschillende 
combinatie kunnen voorkomen. Ik wil 
er enkele noemen. Onderdeel zou 
daarvan kunnen uitmaken het aantal 
gemelde ongerechtvaardigde verho-
gingen in relatie tot het totale aantal 
verhogingen in die periode. De mate 
van ongerechtvaardigdheid van de 
verhoging is weer een andere indica-
tie. De mogelijke concentratie van on-
gerechtvaardigde verhogingen in be-
paalde gemeenten, delen van ge-
meenten, of in bepaalde categorieën 
woonruimte. Daarbij kan ook meespe-
len de woningmarktsituatie; zijn er uit-
wijkmogelijkheden voor de huurders 
als er van een hogere huurprijsontwik-
keling sprake is? Het zal om de combi-
natie van het aanwezig zijn van deze 
elementen op grond waarvan zal moe-
ten worden uitgemaakt of er van een 
betekenende ontwikkeling sprake is. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Als in de gedach-
tengang van de Staatssecretaris een 
huurverhoging van 8% - ik zou zeggen 
16% - wordt gemeld, wordt dan dat 
geval bekeken door de huuradvies-
commissie? Anders kunnen wij toch 
niet beoordelen of de verhoging on-
rechtvaardig is? 
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom nu op het punt 
van de betekenis van 'ongerechtvaar-
digde verhoging'. Wanneer is een ver-
hoging ongerechtvaardigd? Wat dat 
betreft hebben wij aansluiting gezocht 
bij het Burgerlijk Wetboek en er zal 
sprake zijn van een ongerechtvaardig-
de verhoging als de verhoging van de 
huurprijs als niet redelijk moet worden 
beschouwd in vergelijking met verge-
lijkbare woonruimten, zoals het in het 
BW staat vermeld. Dus bij de beoorde-

ling van de vraag, of huurstijgingsper-
centages redelijk zijn, zal de huurad-
viescommissie op dezelfde wijze te 
werk gaan, zoals zij nu te werk gaat bij 
het uitbrengen van een advies voor 
een beoordeling van de redelijkheid 
van de huurprijs in het geliberaliseer-
de gebied. 
Mijnheer de Voorzitter! Wie tegen het 
wetsontwerp is, zegt in wezen: 'Ook 
als er een duidelijke ontwikkeling is 
van ongerechtvaardigde verhogingen, 
moeten wij niets doen.' 
De heer De Beer (V.V.D.): Dat is wel 
een zeer vreemde interpretatie. De 
Staatssecretaris zou het anders moe-
ten zeggen: 'Degenen die tegen het 
wetsontwerp zijn, zeggen: Men moet 
niet beginnen, iets te regelen voordat 
duidelijk is, dat het nodig is.'. 
Staatssecretaris Van Dam: Hetgeen de 
heer De Beer zegt, komt erop neer dat 
de omstandigheid dat in het algemeen 
gesproken in het verleden geen onrus-
tige ontwikkelingen hebben plaatsge-
vonden, voldoende aanleiding is om 
dit wetsontwerp niet voor te stellen. Ik 
heb daarstraks al uiteengezet, dat die 
zekerheid helemaal niet zo zeker is, 
omdat wij een grondig inzicht in de 
huurprijsontwikkeling in het geliberali-
seerde gebied ontberen. Naar mijn 
mening kan men echter niet volstaan 
met de constatering dat zich in het ver-
leden geen onrustige ontwikkelingen 
hebben voorgedaan. In onze wetge-
ving zijn tal van voorbeelden te vinden 
van bevoegdheden voor de overheid, 
uitsluitend voor mogelijke calamitei-
ten zonder concrete misstanden in het 
verleden. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Ik 
meen toch dat de uitspraak van de 
Staatssecretaris van zojuist, dat men 
zelfs bij een ongerechtvaardigde ont-
wikkeling niet zou willen ingrijpen, vol-
strekt onrecht doet aan degenen die 
bezwaren naar voren hebben ge-
bracht. Dat kan de Staatssecretaris niet 
waar maken. 
Staatssecretaris Van Dam: Ik zeg al 
leen dat het erop neerkomt, dat die 
mensen er volstrekt zeker van moeten 
zijn, dat die ongerechtvaardigde ont-
wikkeling zich niet zal voordoen. Ik heb 
tevens aangegeven dat die volstrekte 
zekerheid niet aan te geven is. 
De heer Schouten (A.R.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat doet de Staats-
secretaris als zich in een bepaald ge-
bied in zeer beperkte mate buitenge-
woon ongerechtvaardigde huurverho-
gingen voordoen, wanneer dit wets-
ontwerp zou worden aanvaard? 
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Staatssecretaris Van Dam: Ik heb zoë-
ven een uiteenzetting gegeven over de 
betekenis van de criteria 'betekenend' 
en 'ongerechtvaardigd'. 

De heer Schouten (A.R.P.): ik heb die 
uiteenzetting goed gevolgd, vandaar 
mijn vraag. 

Staatssecretaris Van Dam: Van 'bete-
kenend' is geen sprake als er in enkele 
gevallen duidelijk sprake is van bedui-
dend ongerechtvaardigde huurverho-
ging. In dat geval staat voor de betrok-
kene de weg open, volgens de oude 
procedure te proberen, die onredelijke 
verhoging tegen te gaan. 

De heer Schouten (A.R.P.): Ditant-
woord betekent, mijnheer de Voorzit-
ter, dat de Staatssecretaris erkent dat 
er, zelfs als het wetsontwerp zou wor-
den aanvaard, nog geen mogeli jkheid 
is om in te grijpen bij sterk ongerecht-
vaardigde huurverhogingen die zich 
incidenteel voordoen. 

Staatssecretaris Van Dam: Als die zich 
incidenteel voordoen, heeft de geach-
te afgevaardigde gelijk. Dergelijke ver-
hogingen kunnen worden veroorzaakt 
door een bepaalde verhuurder die, 
naar wi j hopen, niet al te veel zal voor-
komen. Als er echter in een gebied 
ontwikkelingen zijn, die veroorzaken 
dat dat op grotere schaal voorkomt, 
dan kan men niet meer zeggen dat een 
incidentele regeling uitkomst moet bie-
den. In dat geval is het naar onze op-
vatting een taak voor de overheid, die 
buitensporige ontwikkeling van de 
huurprijzen tegen te gaan. Dat is de 
verantwoordeli jkheid voor de over-
heid. 

De heer De Beer (V.V.D.): De Staats-
secretaris zegt dat er ingegrepen zou 
moeten worden als zich op grotere 
schaal ongerechtvaardigde huurver-
hogingen voordoen. Dan veronder-
stelt de Staatssecretaris dus, dat de 
rechters in dat gebied hun taak niet 
goed verstaan. Hij veronderstelt nu 
blijkbaar, dat zij aan de lopende band 
ongerechtvaardigde huurverhogingen 
toestaan. 

Staatssecretaris Van Dam: Neen, mi jn-
heer de Voorzitter, dat is een fataal 
misverstand. De geachte afgevaardig-
de voerde zoeven aan, dat er ongeveer 
tien kantongerechtprocedures perge-
meente waren. Wij moeten ons na-
tuurli jk wel realiseren, dat er in bepaal-
de gemeenten een concentratie van 
kantongerechtprocedures kan zijn. 
Maar dat zijn de gevallen, mijnheer de 
Voorzitter, die voor de kantonrechter 
zijn gekomen, terwij l er ongetwijfeld -
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ik twijfel er althans niet aan - een ster-
ke onderstroom is, die wordt gevormd 
door mensen, die het niet zover dur-
ven te laten komen. Hierbij denk ik 
vooral aan oudere mensen, die zelfs 
het onderscheid tussen straf- en civiel 
recht nog niet helemaal kennen en vol-
gens wie de rechter iemand van de po-
litie is. Zij betalen liever een onge-
rechtvaardigde huurverhoging dan dat 
zij het tot een kantongerechtprocedure 
laten komen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Maar de 
Staatssecretaris erkent dus, dat w i j in-
cidentele onrechtvaardige huurverho-
gingen op deze wijze niet kunnen 
voorkomen . . . 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Dat is juist, als ze niet in 
betekenende mate voorkomen. Dan 
staat de andere procedure open. 

De heer De Beer (V.V.D.): Ik meen, dat 
de Staatssecretaris zich de huurders 
nu toch wel als bijzonder incompeten-
te en weinig op de hoogte zijnde men-
den voorstelt. 

Staatssecretaris Van Dam: Ja, mi jn-
heer de Voorzitter, misschien heb ik in 
mijn leven meer contact met huurders 
gehad dan de heer De Beer. Ik geloof, 
dat de conclusie, die ik trek, juist is. 

De heer De Beer (V.V.D.): U zoudt het 
c o m m e n t a a r . . . . 

De Voorzitter: Ik vraag de Kamer deze 
algemene beraadslaging niet te doen 
ontaarden in een soort vragenuur. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zei, dat in onze wetge-
ving tal van voorbeelden voorkomen 
inzake bevoegdheden van de overheid, 
uitsluitend met het oog op eventu-
ele calamiteiten, zonder misstanden in 
het verleden. Juist de leden, die erom 
vragen, moet aanspreken bij voorbeeld 
de Wet op de loonvorming. Niemand 
hoopt, dat de overheid van alle be-
voegdheden op grond van deze wet 
gebruik moet maken, maar de meerder-
heid van de Kamer heeft haar toch die 
bevoegdheden wil len verlenen. Waar-
om zal het in dit geval niet worden ge-
daan? 
De heer Cornelissen heeft nogmaals 
gevraagd naar een discussie op zake-
lijke gronden. In de afgelopen dagen 
heb ik al enkele malen gezegd, dat het 
ook mijn mening is. Daarmee wordt 
echter nog geen uitspraak gedaan. Het 
wi l nog niet alt i jd zeggen, dat men op 
zakelijke gronden tot overeenstemming 
behoeft te komen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Dat is 
toch een belangrijke uitspraak. Ik 
meen, dat w i j , wanneer wi j op zakelijke 
basis met elkaar discussiëren, dan ook 

Huurverhogingen 

van elkaar moeten weten, of wi j tot con-
clusies zullen komen op grond van za-
kelijke argumenten. Laten wi j dit eer-
lijk tegen elkaar zeggen. 

Staatssecretaris Van Dam: Jawel, 
mijnheer de Voorzitter, maar men kan 
toch van mening verschillen op grond 
van zakelijke argumenten. Men kan de-
ze verschillen van mening op grond 
van die argumenten toch erg belangrijk 
vinden. Uit de interventie van de ge-
achte afgevaardigde proef ik min of 
meer het volgende: Als men maarza-
kelijk redeneert, moet men het per de-
finit ie alti jd met elkaar eens kunnen 
worden. Ik beweer het volgende: Men 
kan zakelijk redeneren en toch tot an-
dere conclusies komen; een ieder kan 
die conclusies verschrikkelijk belang-
rijk v inden. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Natuur-
lijk, mijnheer de Voorzitter, maar het is 
de vraag, of wi j de beslissing zullen 
nemen uitsluitend op grond van zake-
lijke argumenten dan wel of politieke 
woorden de doorslag moeten geven. 

Staatssecretaris Van Dam: Politieke 
woorden zijn op het ogenblik niet aan 
de orde. Ik wi l met de heer Cornelissen 
nu gewoon graag zakelijk argumente-
ren over datgene, wat voor ons ligt. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Laten wi j 
het vanavond zo houden, mijnheer 
de Voorzitter. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik hoop van harte, dat de 
heer Cornelissen en ik het eens wor-
den. Dan hoeven wi j ons over andere 
dingen helemaal geen zorgen te ma-
ken. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Zo mag 
ik het horen. 

Staatssecretaris Van Dam: De heer 
Cornelissen heeft met instemming on-
derstreept mijn betoog in de memorie 
van toelichting en de memorie van 
antwoord over de waarde van vrije on-
derhandelingen tussen huurder en 
verhuurder. Het heeft ook de instenv 
ming van de heer Cornelissen, dat on-
gerechtvaardigde huurverhogingen 
moeten worden voorkomen. 
Deze geachte afgevaardigde vraagt 
mi j , uitvoerig in te gaan op de bezwa-
ren van de Raad voor de Volkshuisves-
t ing. In de memorie van toelichting is 
dit reeds vrij uitvoerig gedaan. Ik meen 
echter, dat men ook niet alleen naar 
het verleden moet kijken. Dat heeft de 
Raad voor de Volkshuisvesting naar 
mijn mening een beetje veel gedaan. 
De heer Cornelissen heeft mi j ge-
vraagd, in te gaan op opmerkingen die 
de heer Van den Doel heeft gemaakt 
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over het paternalistische karakter van 
de overheidsmaatregelen op het ter-
rein van de huren. Ik kan de heer Cor-
nelissen verzekeren, dat de uitspraak, 
die hij heeft aangehaald, zeker geen 
betrekking had op dit wetsontwerp. 
Hij vroeg voorts naar de zin in het 
eindverslag over de voldoende wetge-
ving, die aanwezig zou zijn ten aanzien 
van 'sterke' huurders. Ik wi lde daarme-
de maar zeggen, wat ik daarstraks ook 
onder woorden heb gebracht, namelijk 
dat de bestaande regelingen, zoals die 
in het Burgerlijk Wetboek zijn neer-
gelegd, voor 'sterke' huurders, voor de 
wat meer ontwikkelde huurders vol-
doende zijn. Juist de zwakken komen 
daar echter in de regel niet aan toe. Nu 
kan men wel zeggen, dat je verder 
moet werken aan de mondigheid van 
de huurders en dat is ook juist, maar ik 
geloof niet dat wi j dat binnen twee jaar 
kunnen regelen. 
De heren Cornelissen en Van Rossum 
hebben gevraagd, of voor die 3 % vrije 
woningen in het niet geliberaliseerde 
gebied wel zo'n zware bevoegdheid 
nodig is. Ook binnen dit gebied kun-
nen om de redenen, die in de stukken 
vermeld staan, zich ontwikkelingen 
voordoen die niet aanvaardbaar zijn. Is 
de kans daarop niet groot, dan behoeft 
er ook niet te worden gemaximeerd. 
Op zich zelf is dat echter geen argu-
ment, gezien ook datgene wat ik daar-
straks heb betoogd, om de bevoegd-
heid dan in het geheel niet in te voe-
ren. 
De heer Cornelissen heeft onder ande-
re de suggestie gedaan de maxime-
ringsplicht zodanig in te voeren, dat 
het op verzoek van de gemeente ge-
beurt. De bezwaren daartegen zijn de 
volgende. De meldingsplicht gaat vol-
gens de voorstellen van de heer Cor-
nelissen niet overal aanstonds werken. 
Dat is een bezwaar, want de daaruit 
voortvloeiende gegevens wi l hij juist 
voor alle gemeenten hebben. Denk-
baar is ook, dat de gemeente pas om 
invoering van de wet zal vragen, nadat 
een bepaalde ontwikkeling is gevoeld. 
Die behoeft dan nog niet aantoonbaar 
te zijn, want een goed inzicht is er op 
dat moment niet, bij gebrek aan de 
meldingsplicht. Bij werkelijk buiten-
sporige huurpri jsontwikkelingen zal 
het dan te laat zijn om die tegen te 
gaan. De gemeenten hebben op het ge-
bied van de huurpri jzen, anders dan 
ten aanzien van de Woon ruimt ewet 
1947 het geval is - en die vergelijking 
heeft de heer Cornelissen getrokken -
geen bijzondere deskundigheid of 

taak, noch enige ervaring. Zij hebben 
daarvoor geen apparaat; dat zouden 
zij moeten opbouwen. Wat moet er ge-
beuren, als in een bepaalde regio, die 
een woningmarkt vormt, de ene ge-
meente wèl en de andere gemeente 
niet om invoering van de wet vraagt? 
Stelt u zich voor, mijnheer de Voorzit-
ter, dat de gemeente Den Haag dat wel 
doet en de gemeente Voorburg niet. 
Stel, dat de ontwikkeling in de ge-
meente Voorburg dan nog ernstiger is 
dan in de gemeente Den Haag. Dan 
krijg je de gekke situatie, dat aan de 
ene kant van de straat die ongerecht-
vaardigde huurverhoging zou kunnen 
worden tegengegaan door de maxi-
meringsbevoegdheid en aan de andere 
kant van de straat niet. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Gelooft u 
nu werkelijk, mijnheer de Staatssecre-
taris, dat, om een voorbeeld te noe-
men - het is een plaats die ik wat beter 
ken - het gemeentebestuur van Best 
niet kan overzien of er kans is op ont-
sporingen? Neen, nog verder gaand, 
kunt u dat achter uw bureau in de Van 
Alkemadelaan beter taxeren dan het 
gemeentebestuur van Best? 

Staatssecretaris Van Dam: Als het ge-
meentebestuur van Best geen infor-
matie heeft over de huurverhogingen, 
die daar plaatsvinden, zal het dit ook 
heel moeilijk kunnen beoordelen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Nog-
maals, het is een plaats die ik ken en 
ook een raad die ik ken, maar niet al-
leen in Best, maar ook in het algemeen 
plegen de raadsleden gelukkig wel 
contacten te hebben met de burgers in 
hun gemeente. Ik ben dan ook van me-
ning, dat je op dat punt vertrouwen 
moet en kunt hebben in de raden, ge-
kozen door de bevolking in de verschil-
lende gemeenten. 

MevrouwSalomons(P.v.d.A-): Wat 
denkt de heer Cornelissen te doen met 
de reeds geëffectueerde huurverho-
gingen in zijn systeem, waarin eerst de 
raad een verzoek moet doen aan de 
Minister, waarop de Minister dan weer 
moet beslissen of hij aan dit verzoek 
wil voldoen? Inmiddels zijn er wel eni-
ge maanden verstreken. En wat ge-
beurt er als de ene gemeente het pret-
tig vindt wel draagkrachtige huurders 
binnen de gemeentegrenzen te heb-
ben en dus de huurverhogingen zich 
gewoon laat ontwikkelen, terwi j l men 
in de andere gemeente een meer soci-
aal beleid wi l voeren en dan wel een 
grens gaat stellen? Het gevolg is dat 
de minder draagkrachtigen alleen in 
gemeente A kunnen wonen, en niet in 
gemeente B. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik wi l nog 
eens zeggen dat ik als raadslid de erva-
ring heb dat, als je iets snel voor elkaar 

wi l t krijgen, je het vooral aan Den Haag 
moet overlaten. Ik ben ervan over-
tuigd, dat de raden snel weten te re-
ageren. Zij weten nu al bijzonder goed 
waar die ontsporingen kunnen plaats-
vinden. Wie kan dit beter beoordelen 
dan een gemeenteraad, die verankerd 
ligt in de bevolking? Moet dit zo nodig 
op de Van Alkemadelaan gebeuren? 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A): Wilt u 
hiervan een autonome bevoegdheid 
van elke gemeenteraad maken? 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik wi l de 
gemeenteraad inderdaad de bevoegd-
heid geven te beoordelen, of er kans is 
op opsporingen. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Zonder 
meldingen? 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Dat kan 
zo'n gemeenteraad echt wel aan, en 
niet alleen de gemeenteraad van Best, 
maar ook die van Maastricht en Eind-
hoven. 

De Voorzitter: Nu is het woord weer 
aan de Staatssecretaris. 

Staatssecretaris Van Dam: De heer 
Scholten heeft gevraagd, om hoeveel 
woningen het gaat. Het gaat om onge-
veer 605000 woningen in geliberali-
seerd gebied en om ongeveer 33000 
woningen in niet geliberaliseerd ge-
bied. 
De heer Scholten heeft vervolgens ge-
vraagd: waarom geen 9%? Is dit niet 
een percentage dat, gezien de inflatie -
de heer Van Rossum heeft er ook op 
gewezen, evenals de heer Cornelissen 
- beter is? Ik geloof dat men die vraag 
stelt bij een wetsontwerp dat daarop 
op zich zelf niet het antwoord behoeft 
te geven. Dit wetsontwerp is niet be-
doeld om het trendmatige huursti j-
gingspercentage in Nederland vast te 
stellen. Ik zou er groot bezwaar tegen 
hebben als in de wetten die het huur-
sti jgingspercentagein Nederland 
moeten regelen, een ander percentage 
zou voorkomen dan in dit wets-
ontwerp; met andere woorden, als er 
in de wetten die de huurstijgingsper-
centages regelen een ander percenta-
ge dan 8 zou staan, zou ik er bezwaar 
tegen hebben dat dit percentage in dit 
wetsontwerp voorkwam, maar het lijkt 
mij onjuist om bij de behandeling van 
dit wetsontwerp, dat uitsluitend gaat 
om het verkrijgen van informatie over 
huurverhogingen die het trendmatige 
percentage te boven gaan en de be-
voegdheid om eventueel in te gri jpen 
regelt, het huurstijgingspercentage in 
Nederland te bepalen. 
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Staatssecretaris Van Dam 
De heer Scholten heeft verder ge-
vraagd naar de wetswijzigingen in het 
huurrecht, met name wat betreft die 
oneigenlijke procedures zoals hij die 
heeft genoemd. In de Nota huur- en 
subsidiebeleid staat aangekondigd, 
dat wi j daarmee zullen komen. Daar-
over is overleg gepleegd met het Mi-
nisterie van Justitie. Ik kan op dit mo-
ment echt geen concrete termijn noe-
men, wanneer die wijziging komt. Het 
spreekt echter vanzelf, dat ook bij mij 
de behoefte leeft om er zo snel moge-
lijk mee te komen. Ik heb het echter 
niet helemaal in de hand. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Deze 
algemene bereidverklaring van de 
Staatssecretaris is mooi , maar hij 
moet toch iets kunnen preciseren. In 
de loop van 1975? 

Staatssecretaris Van Dam: Dat hoop ik 
van harte. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Hebtu 
er een aanwijzing voor, dat die hoop 
enigszins reëel is? 

Staatssecretaris Van Dam: Het is mijn 
bedoeling de wijziging in het huur-
recht, als het mogelijk is, ongeveer te-
gelijkertijd van kracht te laten worden 
met de nieuwe Huurprijzenwet. Dit zou 
een logische combinatie zijn, gezien 
het beleid dat w i j in de Nota hebben 
geschetst. 
Tegen de maximering zelf is geen be-
roep mogelijk via de Wet AROB. Dit is 
namelijk een besluit van algemene 
strekking. Het is geen beschikking in 
de zin van de wet. Dit beroep geldt al-
leen voor individuele beschikkingen. 
Hij heeft ook gevraagd naar beeldende 
mogelijkheden van de wet met het oog 
op de schaarste. Het is bijzonder moei-
lijk, want men zou met naam en toe-
naam gevallen moeten noemen. 
Van de kant van de huuradviescorrv 
missie in Bergen op Zoom is mij wel 
eens gezegd - op een bijeenkomst van 
secretarissen van huuradviescommis-
sies heeft hij dit gezegd - dat in zijn ge-
meente het gemiddelde werd gedrukt 
door een verhoging van 6 % van een 
groot pensioenfonds, maar dat de hu-
ren rondom zeer sterk stegen, naar zijn 
mening te sterk. 
Ik denk voorts aan Alkmaar, waar de 
eigenaar van een groot f latgebouw de 
vri jkomende woningen verhuurde te-
gen een aanzienlijk hoger bedrag. Ver-
volgens wi lde hij de andere huurders 
hetzelfde percentage opdringen. Hij 
ging over tot ontruimingsprocedures, 
waarbij hij zich beriep op de vergelijk-
bare woonruimte, waarmee hij de vri j-
komende woningen bedoelde. Ook in 

het Gooi zouden enkele van deze voor-
beelden kunnen worden genoemd. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Schol-
ten en mevrouw Salomons hebben ge-
wezen op het gat tussen 1 januari 1975 
en de datum van inwerkingtreding van 
de wet. Dit is een heel moeil i jke zaak. 
Ik meen dat de oplossing die hiervoor 
wordt aangegeven niet adequaat is. 
Het gaat hierbij om huurverhogingen, 
die reeds van kracht zijn geworden 
vóór het in werking treden van de wet. 
Het is onjuist, in te grijpen in reeds be-
staande, volkomen legale contracten. 
In verband met de rechtszekerheid van 
partijen zou dit mijns inziens geen 
goede zaak zijn. Ik vind de ontwikke-
ling waarvan sprake is ook niet aan-
genaam, maar naar mijn mening moet 
de rechtszekerheid een grote rol spe-
len. Als de betreffende voorstellen aan 
de orde zijn, zal ik hierop terugkomen. 
Mijnheer de Voorzitter! Is de zaak uit-
voerbaar voor de huuradviescommis-
sies? De aantallen meldingen zijn niet 
te schatten. Door het ontbreken van 
gegevens weten wi j heel wein ig nier-
van. 

De heer Schouten (A.R.P.): Ik ben het 
van harte eens met de benadering van 
de Staatssecretaris, mijnheer de Voor-
zitter, die op de rechtszekerheid is ge-
baseerd. Hoe voorkomt hi j , dat, antici-
perend op het van kracht worden van 
deze wet, aanzienlijke en well icht zelfs 
ongerechtvaardigde huurverhogingen 
tot stand komen zonder dat er iets aan 
kan worden gedaan? 

Staatssecretaris Van Dam: Ik heb in dit 
verband gezegd, dat ik het een onaan-
gename ontwikkeling vind, maar ik 
meen ook, dat wi j het effect niet moe-
ten overschatten. Bij de invoering van 
de Machtigingswet was hetzelfde het 
geval. De meeste huurcontracten lo-
pen van jaar tot jaar. Het gaat dus al-
leen om die contracten, die net in de 
betreffende periode aan vernieuwing 
toe zijn. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Per 31 december 
1974 loopt het huurpri jsmatigingsbe-
sluit af. Er zijn reeds aanzeggingen ge-
daan van aanzienlijke huurverhogin-
gen per 1 januari a.s. Door wi jz iging 
van de datum zal niet kunnen worden 
ingegrepen in volkomen legale over-
eenkomsten. Door de wijziging is in ie-
der geval wel melding mogeli jk, het-
geen het voordeel heeft, dat zij bij een 
eventueel te nemen besluit inzake 
maximering in een regio zullen mee-
tellen, terwij l de Staatssecretaris in 
wezen ook ten aanzien van de melding 
twee maanden laat vallen. 

De heer Tolman (C.H.U.): Kunt u aan-
geven, hoe omvangri jk de huurverho-
gingen, waarover u spreekt, zijn? 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Ik heb 
er hier één van f 148-f 250, één van 
f 130 — f 220 en voor het overige zou ik 
het moeten nazien. In ieder geval is het 
steeds meer dan 40 %. 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Ik heb be-
zwaren tegen dit soort opmerkingen, 
mijnheer de Voorzitter. Het gaat er niet 
om, of aanzeggingen zijn gedaan, 
maar of zij worden gerealiseerd. 

De Voorzitter: Zegt u dit in tweede ter-
mi jn! 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb al gezegd, dat de 
aantallen meldingen niet te schatten 
zijn. Krijgen de huuradviescommissies 
het er druk mee, dan betekent dat, dat 
een duidelijke ontwikkel ing plaats-
vindt van huurverhogingen die het 
trendmatige percentage te boven gaan. 
Moeten wi j dan maar zeggen: de be-
zetting van de huuradviescommissie is 
onvoldoende en dan maar niets doen? 
In de memorie van antwoord zijn al 
aanwijzingen gegeven voor mogeli jk-
heden in de personele sfeer. Het is mo-
gelijk - de voorbereiding daartoe is al 
getroffen - op korte termi jn een aantal 
mensen aan te trekken. Het is ook mo-
gelijk op heel korte termi jn een aantal 
personeelsleden van grotere huurad-
viescommissies in te zetten waar dat 
noodzakelijk mocht zijn. 
De heer De Beer heeft gevraagd of dit 
tijdelijk ontwerp moet worden gezien 
als een opstapje naar een definitief 
ontwerp. Ik heb al gezegd dat het geen 
geheim is dat de Regering dit ook zou 
willen als structurele maatregel, maar 
dat die maatregel nu niet aan de orde 
is en dat het hier gaat om een interim-
wet die op zijn zakelijke gronden moet 
worden beoordeeld. 
Hij noemde de behandeling overij ld en 
hij sprak over kladjes die naar hem 
toegestuurd werden. Ik meen dat het 
met dit laatste wel meeviel. Ik vond dat 
ondanks de moeili jke omstandigheden 
de ambtenaren van het departement 
er een keurig werkstuk van hebben ge-
maakt. 
Waarom kon het niet eerder? Wij 
moesten wachten op de behandeling 
van de Nota huur- en subsidiebeleid in 
het kabinet. Daarin stonden de maatre-
gelen aangekondigd. Zo snel mogelijk 
daarna - dat heeft nauwelijks t i jd ge-
nomen - is het wetsontwerp gestuurd 
naar de adviesorganen. De Raad voor 
de Volkshuisvesting moet eerst advies 
uitbrengen. Daarna gaat het ontwerp 
naar de Raad van State die pas aan de 
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Staatssecretaris Van Dam 
behandeling begint als de Raad voor 
de Volkshuisvesting geadviseerd 
heeft. 
Dat de meerderheid van de Kamer zich 
als loopjongen van het kabinet laat ge-
bruiken laat ik graag ter beoordeling 
aan de Kamer. 
De heer De Beer noemt het wets-
ontwerp verder een voortzetting van 
de Machtigingswet. Neen, die Machti-
gingswet is een intermezzo. Ik heb al 
gezegd dat het toch al in het voome-
men van het kabinet lag met zo'n wets-
ontwerp te komen. Men kan hooguit 
zeggen dat de Machtigingswet voor 
een extra argument heeft gezorgd om 
met dit inter imontwerp te komen. Bo-
vendien zijn er heel duidelijke verschil-
len. Het Besluit huurpri jsmatiging 
1974 gaf een maximum zonder meer 
voor alle gevallen. Dit ontwerp laat de 
vrije huurpri jsvorming intact en geeft 
alleen een mogeli jkheid tot ingrijpen 
na een betekenende ontwikkeling van 
ongerechtvaardigde huurverhogin-
gen. Na het ingrijpen is het nog moge-
lijk dat voor individuele gevallen uit-
zonderingen worden toegestaan en bij 
de Machtigingswet was dat niet het 
geval. 

DeheerCornelissen (K.V.P.): Begrijp ik 
de Staatssecretaris goed dat het alt i jd 
in het voornemen heeft gelegen om, 
vooruit lopend op een nieuw huur- en 
subsidiebeleid, met een in ter imwet te 
komen? 

Staatssecretaris Van Dam: Nee, het 
heeft alti jd in het voornemen gelegen 
met een wetsontwerp te komen om de 
Minister de bevoegdheid te geven 
huurverhogingen aan een max imum 
te binden. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik neem 
aan in het kader van het nieuwe huur-
en subsidiebeleid. 

Staatssecretaris Van Dam: Er waren 
nu extra argumenten om met deze in-
ter imwet te komen. 
De heer Van Rossum heeft gezegd dat 
de excessen in het verleden niet zijn 
aangetoond. Ik meen dat ik hierop al 
ben ingegaan. Ik wi l nog eens zeggen 
dat de overheid de trend vaststelt. De 
afgelopen dagen is dat uitgebreid be-
discussieerd. De meldingen geven aan 
wat die trend te boven gaat. Dat wordt 
getoetst op rechtvaardigheid en vor-
men die ongerechtvaardigde gevallen 
een duidelijke ontwikkel ing, dan pas 
wordt het middel van de maximering 
toegepast. 

Is dit nu een politieke zaak? De heer 
Van Rossum refereerde daarbij aan 
uitspraken van de heer Kombrink. Mijn 
standpunt staat duidelijk weergegeven 

in de memorie van antwoord. Laat de 
heer Van Rossum de zaak zakelijk be-
oordelen. 
De heer Van Rossum heeft nog een 
concrete vraag gesteld over de ver-
houding eigen woningen-huurwo-
ningen. Hij contateerde een verschil 
tussen de cijfers van het CBS en de ci j-
fers van de nota. Het laagste aantal is 
een gegeven uit 1971 en het hogere 
aantal betreft de situatie per 1 januari 
1975. 

De heer Van Rossum (S.G.P.): Dus te-
gen de t i jd dat de cijfers werkelijk ge-
publiceerd zullen worden zijn ze alle-
maal verouderd en hebben wi j er niets 
meer aan? 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan er niets aan doen, 
dat de gegevens betreffende de volks-
te l l ingen de woningtel l ing zo laat be-
schikbaar zijn gekomen, maar u ziet, 
dat wi j op dit gebied ook nog over re-
centere gegevens beschikken. 

De heer Van Rossum (S.G.P.): Daar-
voor ben ik bijzonder dankbaar, maar 
dan heeft de Staatssecretaris natuur-
lijk veel meer cijfers dan hij nu geeft. 

Staatssecretaris Van Dam: Wij hebben 
niet meer cijfers dan wi j gegeven heb-
ben. 

De heer Van Rossum (S.G.P.): Al was 
het alleen maar verhoudingsgewijs. Zij 
moeten er zijn. Er zijn vele gegevens in 
de gemeenten bekend. 

Staatssecretaris Van Dam: Jawel, 
maar daarover beschikken wi j niet. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): U ziet, Ex-
cellentie, hoe snel Den Haag is als het 
gaat om het registreren en analyseren 
van gegevens. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik geef toe, dat wi j in 
ernstige moeili jkheden zouden komen, 
als wi j zoveel ongerechtvaardigde 
huurverhogingen in Nederland zou-
den constateren als er huizen zijn; en 
daarom ging het toch uiteindelijk bij 
de verwerking van de gegevens van de 
volks- en woningtel l ing. Dat zijn wat 
andere aantallen dan, naar ik hoop, de 
aantallen waarover wi j nu spreken. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
het Schip zou - ik zou haast zeggen ui-
teraard - een duidelijk besluit tot een 
algemeen maximum van 6% in Neder-
land tot stand zien komen. In de afge-
lopen dagen hebben wi j al aangege-
ven waarom wij daarvan geen voor-
stander zijn. Bovendien vind ik, dat, zo-
als ik ook uiteen heb gezet, dit ontwerp 
de voordelen van vrij overeen te ko-
men huurverhogingen combineert 

met de mogeli jkheid een buitenspori-
ge ontwikkeling tegen te gaan. 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
en de heer Van der Spek hebben de 
vrees uitgesproken, dat een max imum 
van 8% tevens zal werken als een mi-
n imum. Ook de heer Van het Schip 
heeft hierop gewezen. Ik heb in de me-
morie van antwoord duidelijk gezegd, 
dat naar mijn opvatting een huurver-
hoging van 8% ook in het geliberali-
seerde gebied als redelijk moet wor-
den beschouwd, als regel. In het niet-
geliberaliseerde gebied hebben wi j de 
facultatieve huurverhogingen, waarbij 
mogelijkheden aanwezig zijn om de 
huren met minder dan het trendmati-
ge percentage te verhogen. Het blijkt 
dat in de gevallen waarin er werkelijk 
aanleiding toe is, zulke minder grote 
verhogingen voorkomen. Uit de cijfers 
over de gemiddelde huursti jging in het 
geliberaliseerde gebied is af te leiden 
dat dit in het geliberaliseerde gebied in 
het verleden is gebeurd, toen er nog 
geen cijfers werden genoemd. Men 
mag echter aannemen, dat verhuur-
ders toen de vri jheid hadden hogere 
huurverhogingen overeen te komen 
dan zij daadwerkelijk deden. 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
heeft gevraagd om rechterlijke beslis-
singen onderde wet te brengen. Voor 
de meldingen heeft dit geen zin. Men 
moet aannemen, dat uitspraken van 
de kantonrechter zodanig zijn, dat de 
huurprijzen, waarover een uitspraak 
wordt gedaan, gerechtvaardigd zijn. 
Zij kunnen dan ook niet bijdragen tot 
de oordeelsvorming over de vraag in 
welke mate huurverhogingen onge-
rechtvaardigd zijn geweest en tot een 
buitensporige huurprijsontwikkeling 
hebben geleid. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A): Bij de 
melding moet alles gemeld worden 
boven 8%. Daarbij gaat de bewinds-
man ervan uit, dat vele van de huur-
verhogingen, die gemeld zullen wor-
den, niet ongerechtvaardigd zullen 
zijn. Van de kantongerechtuitspraken 
zullen niet alle ongerechtvaardigd zijn, 
neem ik aan. Is het voor het inzicht niet 
noodzakelijk, dat overleg met de griffie 
plaatsvindt, opdat men in ieder geval 
een inzicht krijgt in de huurpri jsontwik-
keling binnen een regio, rechtvaardig 
of niet rechtvaardig? Voor het totaal is 
het uitermate belangrijk. 

Staatssecretaris Van Dam: In eerste in-
stantie gaat het erom dat wi j te weten 
komen, wat de huurprijzen zijn die niet 
gerechtvaardigd zijn. Op grond daar-
van zullen wi j moeten beslissen of wi j 
tot maximering overgaan. Zodra er 
sprake is van huurverhogingen die wel 
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Staatssecretaris Van Dam 
gerechtvaardigd zijn en van verhogin-
gen die niet via de kantonrechter tot 
stand komen, maar toch boven het 
trendmatige percentage uitgaan en 
waarvan de huuradviescommissie 
constateert dat zij gerechtvaardigd 
zijn, zal dat niet tot een melding leiden. 
Het inzicht in de ongerechtvaardigde 
verhogingen krijgen wij toch. Daartoe 
kunnen de uitspraken van de kanton-
rechter geen bijdrage leveren. 

MevrouwSalomons(P.v.d.A.): U zei 
zelf dat een van de factoren die een rol 
zal spelen is: de marktsituatie, het aan-
bod van eventueel vervangende 
woonruimte tegen redelijke huurprij-
zen naar ik aanneem, uw algemene 
stellingname kennende. Dan is het na-
tuurlijk relevant om te zien, hoe in een 
totale regio de huurprijzen zich ontwik-
kelen, met name om te bekijken of er 
vervangende woonruimte tegen een 
redelijke prijs aanwezig is. 

Staatssecretaris Van Dam: Denkt me-
vrouw Salomons nu werkelijk dat het 
aantal uitspraken van de kantonrech-
ter, waarbij de huurprijs tot stand 
komt, van enige invloed is op het in-
zicht in de huurprijsontwikkeling en 
daartoe een bijdrage levert in de des-
betreffende gemeente? Ik kan mij dat 
nauwelijks voorstellen. Bovendien heb 
ik geen bevoegdheid om de kanton-
rechter de meldi ngen voor te schrij-
ven. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Maar 
het een ligt toch in het ander opgeslo-
ten. U zegt dat gesloten overeenkom-
sten moeten worden gemeld. Een 
overeenkomst die wordt gesloten na 
bemiddeling of na uitspraak van de 
kantonrechter is een overeenkomst. 
Die dient dus te worden gemeld. 

Staatssecretaris Van Dam: Neen, als 
een huurprijs tot stand komt na een 
procedure, waarbij verlenging van de 
huurovereenkomst wordt gevraagd en 
waarbij de rechter bij voorbeeld uit-
maakt dat de verhuurder naar zijn me-
ning te veel heeft gevraagd en derhal-
ve een lager bedrag vaststelt, dan is 
dat tegen de zin van de verhuurder. 
Men kan dan niet van een overeen-
komst spreken. Het is geen overeen-
komst in de zin van de wet en als zoda-
nig behoeft die dan ook niet te worden 
gemeld. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Na het 
sluiten van het contract wordt het een 
overeenkomst. 
Staatssecretaris Van Dam: Neen, het 
is geen vrije wilsovereenkomst in de 
zin van een vrije overeenkomst. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Laten 
wij nu niet weer over die vrije wilsover-
eenkomst beginnen. 
Staatssecretaris Van Dam: Het Neder 
lands recht kent- misschien naar uw 
mening: helaas - dat begrip wel. 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Ik heb 
zoeven omstandig betoogd dat de Ne-
derlandse wetgeving dat begrip kent, 
maar of het in de praktijk vrijwillig is, 
dat is punt twee. 
Staatssecretaris Van Dam: Ik heb in 
hoge mate te maken met de opvattin-
gen over de beteken is van dit soort be-
grippen. 
De heer Tolman heeft een aantal vra-
gen gesteld, waarvan ik een deel al 
heb beantwoord. De heer Tolman 
vraagt, waarom er ongenuanceerd 
moet worden ingegrepen, als er in een 
goede verstandhouding tussen huur-
der en verhuurder een grotere verho-
ging is overeengekomen. Als er wordt 
ingegrepen, dan kan het opstellen van 
een maximum wel ongenuanceerd uit-
werken - dat heb ik in de stukken ook 
erkend - maar daarvoor is dan ook de 
ontheffingsmogelijkheid gegeven. Ik 
neem aan dat men daarvan ook ge-
bruikzal maken. 
Gaat de verhoging automatisch in als 
er geen maximum komt? Ja en dan 
niet alleen van de datum van melding 
af; de verhoging gaat in op de over-
eengekomen datum. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er niet 
helemaal zeker van of ik alle vragen 
heb behandeld. Mocht ik iets hebben 
vergeten, dan hoop ik daarop terug te 
komen in tweede termijn. 

De Voorzitter: Mij is gebleken dat een 
aantal leden der Kamer een vrij lang-
durige schorsing wenst. 
De vergadering wordt te 20.55 uur ge-
schorst en te 22.30 uur hervat. 
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd bij de replieken te bepalen op ten 
hoogste vijf minuten per spreker. 
Daartoe wordt besloten. 
De Voorzitter: Het woord is aan de 
heerCornelissen. 
Naar mij blijkt, is de heer Cornelissen 
niet aanwezig. 
Is de heer De Beer bereid, thans het 
woord te voeren? 
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben anderhalf uur 
in spanning zitten wachten op wat de 
woordvoerder van de fractie van de 
K.V.P. na de schorsing zou zeggen. 
Ik prefereer het woord te voeren na de 
woordvoerder van de fractie van de 
K.V.P. 

De Voorzitter: Ik zie de heer Cornelis-
sen nu binnenkomen. 
Ik geef hem alsnog het woord. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik bied mijn verontschul-
diging aan voor de vertraging die ik 
heb veroorzaakt. Ik moest nog iets 
hoogst noodzakelijk doen. 
Mijnheer de Voorzitter! Het zal de 
Staatssecretaris wellicht niet verba-
zen, dat ik niet bepaald onder de in-
druk ben van zijn antwoord. Dat neemt 
niet weg, dat ik hem graag wil danken 
voor zijn pogingen onze vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. Het 
zal hem duidelijk zijn, dat om anderen 
te overtuigen sterke argumenten no-
dig zijn. Die noodzaak is uiteraard gro-
ter naarmate de zaak minder sterk on-
derbouwd is. Ik wil ook mijn erkente-
lijkheid betuigen voor zijn duidelijke 
instemming met onze benadering van 
deze discussie. Een discussie, waarbij 
wij ons zullen beperken tot het aan-
voeren van zakelijke argumenten en 
waarbij wij niet de doorslag zullen la-
ten geven door zware politieke woor-
den. Ik vind dat een goede democrati-
sche opstelling. 
Ik wil nogmaals benadrukken, dat ook 
wij van mening zijn, dat ongerecht-
vaardigde huurverhogingen moeten 
worden voorkomen. Het discussiepunt 
vandaag is dan ook niet het voorko-
men van buitensporige huurverhogin-
gen maar de vraag, of daarvoor het 
zware middel van de meldingsplicht 
met daaraan gekoppeld de bevoegd-
heid van de Minister om een maxi-
mum te stellen nodig is. De Staats-
secretaris heeft gesteld, dat ook bij uit-
voering van zijn plannen incidentele 
onrechtvaardige huurverhogingen 
niet kunnen worden voorkomen. 
Ik heb gewezen op de administratieve 
rompslomp bij de realisering van zijn 
plannen en ik heb de Staatssecre-
taris daarbij voorgesteld met een wijzi-
ging te komen in die zin dat de werking 
van de (ontwerp)wet wordt beperkt tot 
die gebieden in Nederland waar nog 
sprake is van een harde kern van wo-
ningnood, globaal gesproken dus in 
het westen van het land en met name 
in de randstad. 
Ik ben in mijn voornemen, een derge-
lijke wijziging voor te stellen gesterkt 
door de bevestiging van de Staats-
secretaris, dat in de rest van het land in 
het algemeen bij de huurliberalisatie 
sprake is geweest van een rustige ont-
wikkeling. 
Wij zouden de gemeentebesturen in 
het geliberaliseerde gebied, dusglo-
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baal gesproken in het zuiden, oosten 
en noorden van het land, de mogelijk-
heid wil len geven, de Minister te ver-
zoeken de nieuwe wet ook in hun ge-
meente van toepassing te verklaren, 
indien er naar hun mening een reëel 
gevaar is voor buitensporige onrecht-
vaardige huurverhogingen in hun ge-
meente. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mag ik 
de heer Cornelissen vragen hoe hij 
zich dat dan voorstelt? Moeten de ge-
meenten dan, terwi j l w i j juist voor het 
ingrijpen van de Minister een uitge-
breide melding als voorwaarde stel-
len, ongemotiveerd, zonder meldin-
gen vooraf, bij de Minister een verzoek 
indienen om een max imum vast te 
stellen? 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik kan mij 
voorstellen dat de gemeentebesturen 
dat verzoek indienen in en na overleg 
met de huuradviescommissie in het 
betrokken gebied. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Hoe 
komt men nu aan die huurpri jsontwik-
keling? In geliberaliseerd gebied is de 
huuradviescommissie niet meer bij de 
vaststelling van de huurpri js betrok-
ken, tenzij dit wetsontwerp wordt aan-
genomen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Het ver-
schil tussen mevrouw Salomons en 
mij is well icht niet alleen, dat het voor 
ons erg belangrijk is, verantwoorde-
lijkheid te leggen bij de mensen die het 
in eerste instantie aangaat. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): U laat 
toch de Minister uiteindelijk beslissen, 
dus het is een schijnverantwoordeli jk-
heid. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Dan hebt 
u niet goed geluisterd. Dat wi l ik u dan 
ook nog wel uit leggen. Wi j hebben de 
overtuiging, dat de gemeentebesturen 
beter dan wie dan ook de situatie in de 
gemeente met betrekking tot de volks-
huisvesting kennen. Wij menen, dat de 
leden van de gemeenteraad en het col-
lege van burgemeester en wethouders 
beter op de hoogte zijn of er risico's 
bestaan, of er reële gevaren zijn in de 
gemeente voor buitensporige huur-
ontwikkelingen dan men dat weet ach-
ter het bureau in de Van Alkemade-
laan. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Achter 
dat bureau handelt men naar aanlei-
ding van meldingen. Men gaat er niet 
te werk op het vage gevoel en de vage 
kennisvan gemeenteraden. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mag ik 
mi jn verhaal even afmaken. Daarna zal 
ik - men weet hoe graag ik dat doe -
naar mevrouw Salomons luisteren. 
Wij wi l len de gemeentebesturen de 
mogeli jkheid geven, in het kader van 
hun verantwoordeli jkheid en hun ken-
nis van zaken de Minister te verzoeken, 
de wet in hun gemeente van toepas-
sing te verklaren indien naar hun me-
ning de kans bestaat op buitensporige 
huurontwikkel ingen. Het is dan aan de 
betrokken verantwoordeli jke bewinds-
man, al dan niet op dat verzoek in te 
gaan. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): In dit 
wetsontwerp zijn een aantal fasen op-
genomen. Er is de fase dat er gemeld 
wordt . Dan is er de fase dat er een bui-
tensporige of betekende ontwikkel ing 
van de huurprijzen wordt geconsta-
teerd. Dan gaat de Minister overwe-
gen, in te gri jpen. Vervolgens komt er 
een publikatie in de Staatscourant. 
Dan gaat er nog een maand overheen. 
Dan ben ik nog enige maanden onder-
weg. De procedure is zeer gedegen. 
Alle partijen kunnen uitdrukkelijk wor-
den gehuurd. Er het meest bij betrok-
ken zijn de, verbeterde, huuradvies-
commissies. Juist de gemeentena-
ren, de huurders en de verhuurders, 
zijn daarbij betrokken en geven hun 
advies. Dan kan er eindelijk worden in-
gegrepen. Nu gaat de heer Cornelissen 
er een fase tussenin bouwen. Het ge-
meentebestuur moet eerst nog een be-
slissing nemen. In 1977, als het nieuwe 
beleid wordt ingevoerd, zijn alle bui-
tensporige huurverhogingen reeds 
voltrokken. Alle mensen zijn dan reeds 
geconfronteerd met buitensporige 
huurverhogingen voor zover die 
plaatsvinden. Dan valt er niets meer 
aan te doen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik ken de 
opvattingen van mevrouw Salomons 
met betrekking tot het zoveel mogelijk 
naar de centrale overheid schuiven 
van bevoegdheden. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Dat 
heb ik helemaal niet gezegd. Daarom 
had ik het over de huuradviescommis-
sies, waarin partijen zitten. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mag ik 
nog even, mevrouw Salomons? Ik 
spreek ook nog uit mijn ervaring als lid 
van een gemeenteraad gedurende 
acht jaar. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Acht 
jaar geleden was ik nog niet verkies-
baar. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik heb de 
overtuiging en het vertrouwen, dat de 

gemeenteraden in Nederland in het al-
gemeen bijzonder goed weten wat er 
in hun gemeente te koop is. Als er in 
Nederland sprake is van vertraging, la-
ten wi j dat dan niet primair aan ge-
meenten wi j ten. Maar al te vaak ont-
staat die als het via Den Haag moet lo-
pen. Ik zie niet in dat er werkelijk ver-
traging moet optreden als w i j een een-
voudige mogeli jkheid creëren voor 
een gemeentebestuur, de bewinds-
man te verzoeken de wet in de betrok-
ken gemeente van toepassing te ver-
klaren. Het zal dan van de Minister af-
hangen wanneer een en ander gereali-
seerd is. Daarmee zullen wi j veel ' r im-
ram' voorkomen. Het zou best eens 
kunnen zijn dat daarmee de gemeen-
ten waar het nodig is sneller geholpen 
zijn dan met de bureaucratische 
rompslomp die in het regeringsvoor-
stel ligt opgesloten. 

Deheer Albers(P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben ten hoogste ver-
baasd over het betoog van de heer 
Cornelissen. Ik beschik ook over enige 
ervaring in gemeenteraden. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mis-
schien is deze niet zo goed, dat weet ik 
niet. 

De heer Albers (P.v.d.A.): Ja, zeer goe-
de ervaringen; het gaat ook om een 
zeer goede gemeenteraad. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik ken 
hem niet. 

De heer Albers (P.v.d.A.): Wi j hebben 
een zeer langdurige ervaring. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Met wat? 

De heer Albers (P.v.d.A.): Met wat? 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ja, met 
wachten op Den Haag of met uw eigen 
besluitvorming? 

De heer Albers (P.v.d.A.): Dat zal i ku 
vertellen. De gemeenteraden, en ook 
aanhangers van uw parti j, zijn tot de 
conclusie gekomen dat het gevoerde 
huur- en subsidiebeleid bepaald scha-
delijk was voor de huurontwikkeling in 
de gemeenten. Nooit is geluisterd naar 
wat er in de gemeenteraden werd ge-
zegd. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Precies, 
daar gaat het nu juist om. Het luisteren 
naar de gemeenteraden is juist hard 
nodig. De vertraging zit niet in de be-
sluitvorming van de gemeenteraad, 
maar in Den Haag. U zegt het met uw 
eigen woorden: Er wordt niet geluis-
terd. Welnu, dan zit het bij de bewinds-
man. De gemeenteraad doet het ver-
zoek en het zal van de bewindsman af-
hangen, hoe snel dat verzoek wordt in-
gewil l igd. Wij dienen dan twee doel-
einden. Wij leggen de verantwoorde-
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l i jkheid vooral bij de mensen, bij wie 
deze thuishoort, bij de mensen, die het 
dichtste bij de burgers staan. Dat past 
in onze fi losofie van spreiding van 
macht. Laten wi j het leven niet inge-
wikkelder maken dan nodig is en laten 
wi j de zaak niet als maar naar Den 
Haag schuiven. 
Mijnheer de Voorzitter! Wi j blijven ver-
trouwen houden in het verantwoorde-
lijkheidsgevoel van en de wijze, waar-
op de gemeenteraden van Nederland 
hun taken uitvoeren. Wij wi l len hen 
daartoe graag de gelegenheid blijven 
geven. 

De Voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Met uw goedvinden wi l 
ik mi jn opmerkingen in tweede termi jn 
afsluiten. Ik heb zojuist de hand uitge-
stoken naar de Staatssecretaris om 
een verantwoorde regeling te maken, 
die de huurders zal beschermen in die 
gebieden, waar het in Nederland 
nodig is. Dit zal naar onze mening 
het beste worden bereikt door een 
regeling, gericht op de gebieden, 
waar de problemen het meest voor 
de hand l iggen. Nogmaals, dan 
gaat het in de eerste plaats om het 
niet geliberaliseerde gebied en 
wellicht om enkele plaatsen in het 
geliberaliseerde gebied. Wi j zou-
den dan ook bijzonder graag daar-
voorde mogeli jkheid wil len creë-
ren om op verzoek van de gemeen-
teraad deze regeling daar in te voe-
ren. Ik vind het jammer dat de 
Staatssecretaris niet is ingegaan op 
ons advies, onze suggestie. Ik zie 
mij dan ook genoodzaakt, de 
Staatssecretaris op dat punt nog 
verderte helpen. Ik heb voor hem 
dan ook een amendement van die 
strekking klaargemaakt, dat ik u bij 
dezen, mijnheer de Voorzitter, 
graag wi l overhandigen. 

De Voorzitter: Ik vraag mij af, of het, 
waar de Kamer het amendement niet 
kent en dit een - als ik het goed heb 
begrepen - nogal wezenlijk amende-
ment is, nog wel zinvol is, de discussie 
voort te zetten. Ik heb namelijk het ver-
moeden, dat dan al vri j snel een derde 
termijn zal worden gevraagd. Daarom 
schors ik nu de vergadering voor tien 
minuten. 

De vergadering wordt te 22.43 uur ge-
schorst en te 22.53 uur hervat. 

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Staats-
secretaris voor zijn beantwoording. Ik 
stel het op prijs om in dit stadium van 
het debat nog enkele korte opmerkin-
gen te maken. 

Ik kom eerst op de opmerking van de 
Staatssecretaris over het karakter van 
deze maatregel. Weliswaar is deze 
maatregel in een interimwet gegoten, 
maar de Staatssecretaris ziet he ta ls in -
strument van meer structureel karak-
ter. Als ik hem goed heb begrepen zul-
len wi j de meldingsplicht en de maxi-
meringsbevoegdheid straks terugvin-
den in de wetgeving die ons in het 
vooruitzicht is gesteld. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog eens 
herhalen hetgeen ik reeds in eerste in-
stantie heb gezegd en hetgeen mijn 
fractie nadrukkelijk in het voorlopig 
verslag heeft gesteld, namelijk dat w i j 
deze maatregel uitsluitend beoordelen 
voor deze interimperiode en dat de 
Staatssecretaris en het kabinet daar 
niets aan kunnen ontlenen wat betreft 
de maatregelen van meer structurele 
aard op langere termi jn. Ik heb de 
Staatssecretaris in mijn eerste termijn 
ook met aandrang gevraagd om die in-
terimperiode zo zorgvuldig te bezien 
en met name in die interimperiode 
zich de vraag te stellen, of hij inder-
daad aan dit instrument als structureel 
instrument op termijn wel behoefte 
heeft. Ik heb hem in de openbare com-
missievergadering over de huur- en 
subsidienota, samen met de anderen, 
een serie alternatieven geboden. Het is 
zeer wel mogelijk dat, als dat wordt 
uitgewerkt, deze maatregel structureel 
gezien niet noodzakelijk zal blijken te 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk 
- de Staatssecretaris heeft dat ook be-
aamd - dat deze wet geen enkele op-
lossing biedt voor incidentele gevallen 
en dat het allemaal nog wel aan de or-
de zal komen in het kader van het soci-
ale huurrecht dat dit kabinet verder zal 
uitwerken en waarvan ik met anderen 
in deze Kamer bij herhaling heb ge-
zegd dat ik het bijzonder graag in deze 
kabinetsperiode tot stand zag komen. 
Daarbij gaat het ons inderdaad om de 
bescherming van het individu in de sa-
men leving en dan zijn er betere rechts-
regels denkbaar dan op het ogenblik in 
het Burgerlijk Wetboek gelden. 
Het heeft mij een beetje teleurgesteld 
dat de Staatssecretaris toen ik hem om 
beeldende voorbeelden vroeg niet 
veel heeft gezegd. Ik had verwacht dat 
hij bij voorbeeld gewezen zou hebben 
op een samenstel van factoren op 
grond waarvan in een bepaalde ge-
meente ineens een krapte op de wo-
ningmarkt kan ontstaan. Dat zou wei-
licht kunnen gebeuren door een stag-
nerend bouwbeleid, allerlei proble-
men op het gebied van de ruimtelijke 
ordening of weet ik wat er zich niet al-
lemaal in een gemeente kan voordoen. 

Ik heb dat bij vorige gelegenheden al-
t i jd van de Staatssecretaris begrepen. 
Ik had graag gezien dat hij op dit soort 
mogeli jkheden dieper zou zijn inge-
gaan. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet con-
cluderen dat de Staatssecretaris in zijn 
beantwoording niet zo erg overtui-
gend is geweest, met name niet toen ik 
hem vroeg in te gaan op de relatie tus-
sen het percentage 8 in de wet en de 
inflatieontwikkeling. Hij heeft daarvan 
eigenlijk alleen maar gezegd dat w i j dit 
onderwerp niet moeten bespreken bij 
de behandeling van deze wet, maar bij 
de behandeling van de wet jaarlijkse 
huurontwikkel ing. Ik wi l erop wijzen 
dat het percentage in de Huurwet en in 
de Wet jaarlijkse huurverhoging niet 
per definitie hetzelfde behoeft te zijn 
als i n deze wet staat. 
Mijn fractie heeft niet om deze wet ge-
vraagd. Gelet op de aandrang van het 
kabinet hebben wi j wel aan de spoed-
behandeling wil len meewerken. Een 
nadere zakelijke argumentatie van de 
Staatssecretaris hebben wi j helaas in 
zijn beantwoording gemist. Hij heeft 
mij eigenlijk gevraagd, al deed hij het 
niet met zoveel woorden, om het door 
mij ingediende amendement, waarbi j 
ik voorstel het cijfer 8 op 9 te brengen, 
in te trekken. Daarop duidde ik toen ik 
over zijn argumentatie sprak. Ik wijs 
erop dat in de praktijk dit cijfer voor ve-
len zal werken als de normale huurver-
hoging. Velen zullen de neiging heb-
ben om het daarbij te laten. Negen is 
ook een heel redelijk cijfer in het licht 
van de inflatieontwikkeling van de 
laatste t i jd en ook in het licht van de 
loonontwikkeling. Ik wi l het uitsluitend 
bij deze twee componenten laten. In 
de argumentatie van de Staatssecre-
taris kan ik geen aanleiding vinden om 
van mijn amendement af te zien. Mijn 
fractie heeft getracht zich zakelijk op te 
stellen bij de behandeling van dit 
wetsontwerp. Ik wi l de Kamer vragen, 
op zakelijke gronden mijn amende-
ment te beoordelen. 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste termijn heb ik het 
beeld opgeroepen van een commissa-
ris van politie die in grote paniek op al-
lerlei kruispunten waar het verkeer 
heel rustig is, toch agenten neer gaat 
zetten, omdat hij bang is dat er mis-
schien verkeersongelukken zouden 
kunnen komen en die in de kortste ke-
ren tot de ontdekking komt dat hij al 
zijn personeel kwijt is, zodat hij het niet 
meer kan inzetten voor belangrijker ta-
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ken. Ik noemde dit een parabel die 
ook voor het ministerie opging. Deze 
zaak zal straks zoveel ambtelijk werk 
eisen dat men aan belangrijker taken, 
die waarachtig ook nog wel in het 
volkshuisvestingsbeleid te doen vallen 
- er is vandaag voldoende kritiek op 
geweest - niet voldoende recht doet. 
De heer Cornelissen heeft nog gespro-
ken over een enorme rompslomp bij 
de plannen. Daarmee zijn wi j het hart-
grondig eens. 
Ik wi l nog een opmerking maken over 
één aspect van het wetsontwerp. In de 
memorie van toelichting staat dat de 
eventuele maximering kan worden in-
gevoerd per regio, per gemeente en 
zelfs per onderdeel van een gemeente. 
Dat wordt dan een geweldige lappen-
deken van allerlei gebiedjes waar de 
ene keer wèl, de andere keer niet een 
max imum geldt en dan vermoedeli jk 
op de ene plaats nog weer een ander 
max imum dan op de andere plaats. Ik 
heb de afgelopen ti jd niets ander ge-
hoord dan dat deze bewindslieden zich 
beroemen op het feit dat zij de zaak zo 
eenvoudig, overzichtelijk, en doorzich-
t ig maken voor de mensen. Als er iets 
is wat niet eenvoudig, overzichtelijk en 
doorzichtig is dan is het wel dit wets-
ontwerp als het straks zou worden 
uitgevoerd. 
Ik w i l nog iets zeggen over het amen-
dement van de heer Cornelissen. Ik 
heb het nog niet op zijn technische 
merite bekeken en ik wi l er wat dat be-
treft op dit moment nog geen uit-
spraak overdoen. Ik wi l echter wel een 
politieke opmerking maken. 
De K.V.P. heeft altijd onverkort achter 
een normaal liberalisatiebeleid ge-
staan. Zij hebben nooit, toen zij met 
ons regeerden, problemen gemaakt in 
de zin van dat de gemeenten moesten 
uitmaken of er al dan niet een huur-
maximum moest zijn. Nu ineens, nu 
dit wetsontwerp er komt, zien wi j te 
elfder ure de K.V.P. met dit amende-
ment komen. Dat wekt bij mij in eerste 
instantie wel een beetje de indruk dat 
het niet zozeer een objectief wenselijk, 
dan wel een politiek wenselijk amen-
dement is. Er moet een compromis ge-
vonden worden tussen het voorstel 
van de Regering en dat van de K.V.P. 
Als ik let op hetgeen de K.V.P. in het 
verleden op dit punt altijd heeft be-
weerd, heb ik niet de indruk dat dit nu 
een voortzetting is van haar beleid. Het 
is duideli jk een knieval voor het kabi-
net. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het verschil tussen de 
V.V.D. en de K.V.P. is well icht dat wi j 

met het kabinet van mening zijn, dat 
het van belang is om buitensporige, on-
gerechtvaardigde huurverhogingen in 
dit land te voorkomen. Wil de heer De 
Beer ontkennen dat die er zijn geweest? 

De heer De Beer (V.V.D,): Nog sterker: 
de heer Cornelissen heeft het ontkend, 
namelijk in zijn betoog. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Neen, 
mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd 
dat in het geliberaliseerde gebied in 
het algemeen sprake is geweest van 
een rustige huurontwikkel ing, maar 
dat er ook plaatsen zijn geweest, waar 
wel ongerechtvaardigde huurverho-
gingen hebben plaatsgevonden. 
Welnu, mijnheer de Voorzitter, daar-
aan wil len wi j wat doen. De heer De 
Beer wi l het laten zitten en dat is het 
verschil tussen de V.V.D. en de K.V.P. 

De heer De Beer (V.V.D.): Ik heb de 
heer Cornelissen ook met veel overtui-
gingskracht en wat mij betreft, met 
veel instemming horen zeggen, dat 
daar, waar één en ander uit de hand 
dreigde te lopen, nog alti jd de kanton-
rechter was om een redelijk oordeel te 
geven. Dat heeft de heer Cornelissen 
plotseling allemaal vergeten. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ook dat 
is waar. Wij moeten echter constate-
ren - de heer de Beer zal het niet wil len 
ontkennen en kan het niet ontkennen, 
als hij dat w i l - dat er plaatsen zijn ge-
weest, waar ondanks de waarborgen 
in onze wetgeving ongerechtvaardig-
de huurverhogingen hebben plaatsge-
vonden. Wij wi l len ernaar streven, die 
door middel van een efficiënte aanpak 
de kop in te drukken. Dat i s - nogmaa l s 
- het verschil tussen de V.V.D. en de 
K.V.P. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zeg dat het in het 
systeem, waarin de huurder de moge-
lijkheid heeft om, als hij vindt dat de 
huurverhoging ten onrechte wordt ge-
vergd, naarde kantonrechter kan lo-
pen en van de kantonrechter een oor-
deel kan krijgen, een motie van wan-
trouwen tegen het beleid van onze 
kantonrechters is, als men zegt dat in 
die omstandigheden ongerechtvaar-
digde huurverhogingen worden door-
gevoerd. Ik bestrijd dat. Het is moge-
lijk, dat sommige huurders hun recht 
niet hebben gehaald. Dat is denkbaar. 
Dan hebben zij het echter aan zichzelf 
te wijten gehad. Wij hebben indertijd 
het amendement gesteund, waardoor 
in het Burgerlijk Wetboek is opgeno-
men dat in de huuropzegging, als nier-
van sprake is met een aanbod voor 
een nieuwe, hogere huur, moet staan, 

dat de huurder daartegen in beroep 
kan gaan bij de kantonrechter. Dat 
staat in de huuropzegging, dat is wet-
telijk verplicht. Ook staat vermeld, bin-
nen welke termijn dit moet geschie-
den. ledere huurder weet precies, 
waaraan hij toe is. 
Het is inderdaad niet uitgesloten dat 
huurders hier en daar geen gebruik 
van dat recht hebben gemaakt, maar 
in het algemeen hebben zich na de li-
beralisatie geen dusdanige problemen 
voorgedaan, dat een voorstel, zoals 
dat van de Regering of zoals het voor-
stel van de heer Cornelissen, gerecht-
vaardigdzou zijn. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): De heer 
De Beer maakt één grote denkfout. Hij 
gaat uit van een samenleving van al-
leen maar sterke mensen. Daarnaar 
moeten wi j krachtig streven, maar zo-
ver zijn wi j nog niet. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Cornelissen heeft 
in de eerste termijn een heel debat ge-
houden over de incidentele huurver-
hogingen. Hij heeft aan de Staats-
secretaris gevraagd - ik hoor het hem 
nog zeggen - 'Kunt u in uw systeem de 
incidentele huurverhogingen die on-
gerechtvaardigd zijn, tegenhouden?' 
De Staatssecretaris moest dat ontken-
nen. In het systeem van de heer Corne-
lissen doet dat probleem zich echter in 
precies dezelfde mate voor. Als hij 
zegt, dat wi j er ten onrechte van uit-
gaan, dat de gehele maatschappij uit 
sterke mensen bestaat, laat dat onver-
let, dat zijn voorstel daar ook niets aan 
doet. In een gemeente, waarin niet het 
besluit om tot huurmaximering over te 
gaan, wordt genomen, zou de zwakke 
in de gedachtengang van de heer Cor-
nelissen slecht aan zijn trekken komen. 
Zijn voorstel is wat dat betreft, niet 
consistent. 

De heer Van RossumfS.G.P.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Staats-
secretaris voor zijn antwoord, al moet 
ik er direct bij zeggen, dat het hoofdza-
kelijk een herhaling was van hetgeen 
hij in de schriftelijke stukken al uitvoe-
rig uiteen had gezet. 
De Staatssecretaris heeft duidelijk de 
stelling geponeerd, dat het gaat om 
een interimregeling müt toekomstver-
wachting. Deze verwachting is voor 
ons geen wenkend perspectief, mi jn-
heer de Voorzitter. 
Hij heeft met zoveel woorden erkend, 
dat exceptionele gevallen met de be-
palingen, neergelegd in deze wet, niet 
zijn te bestrijden. Hij biedt mitsdien 
geen soelaas aan wat zwakkere groe-
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pen. Hierbij denk ik onder anderen aan 
bejaarden, geestelijk minder volwaar-
digen en soms ook jeugdigen. De wet 
biedt in dezen geen mogelijkheden. De 
bedoeling ervan is, dat zij een algeme-
ne werking zal hebben. Op zich zelf lijkt 
dat een aantrekkelijke gedachte, maar 
het komt dan wel zeer nadrukkelijk op 
de uitwerking aan. Let ik op die uitwer-
king, dan moet ik zeggen, dat het een 
nogal administratief wonderlijk ge-
drocht zal worden, dat bijzonder veel 
werk zal meebrengen, zowel voor 
de huuradviescommissies, als waar-
schijnlijk voor het betrokken departe-
ment. Er moeten langzamerhand apar-
te afdelingen voor worden gevormd. Ik 
geloof, dat wij daaraan allerminst be-
hoefte hebben en dat het de duidelijk-
heid en de efficiency allerminst zal ver-
hogen. 
Het eerste punt van het wetsontwerp 
betreft de meldingsplicht bij een huur-
verhoging van meer dan 8%. In de 
tweede plaats gaat het om de maxime-
ringsbevoegdheid van de Minister. 
Onze fractie vraagt zich in gemoede af, 
of dit beleid wel geheel in de lijn ligt 
van het algemene economische beleid 
van het kabinet. In dit geval mag ik huis-
eigenaren een ogenblik vergelijken 
met kleine zelfstandigen of midden-
standers. Dit geldt toch voor vele huis-
eigenaren, mijnheer de Voorzitter. 
In een brief van de Minister van Econo-
mische Zaken d.d. 16 december 1974, 
stuk nr. 13222 staat onder Mc: 
'Het beleid, dat in de afgelopen peri-
ode is gevoerd ten aanzien van de han-
delsmarges houdt in, dat periodiek 
overleg wordt gevoerd over het per-
centage waarmede de marges in geld 
mogen worden verhoogd, teneinde de 
stijging van de exploitatiekosten te 
kunnen opvangen en ruimte te schep-
pen voor een stijging van het onderne-
mersloon overeenkomstig de loonstij-
ging van werknemers.'. 
Dit is de lijn van de Minister van Eco-
nomische Zaken. Is dit ook de lijn van 
de Minister of de Staatssecretarissen 
van Volkshuisvesting? Waarom wordt 
deze beleidslijn ook in dit geval niet 
ten aanzien van het huurprobleem 
doorgetrokken? 
Er is in het huurbeleid sprake van een 
duidelijk onderscheid tussen de niet-
geliberaliseerde gebieden, waarbij het 
gaat om 3% van het aantal woningen. 
Het is duidelijk, dat wij daarvoor na-
tuurlijk niet zo'n wet tot stand moeten 
brengen. Ik ben helemaal niet over-
tuigd door hetgeen de Staatssecretaris 
op dat punt heeft gezegd. Ik herhaal, 
dat het om zo'n klein aantal woningen 
gaat, dat wij de wet daarvoor niet no-
dig hebben. 

Wat de geliberaliseerde gebieden be-
treft heb ik zeer duidelijk opgemerkt -
de Staatssecretaris is er nauwelijks op 
ingegaan - , dat het ging om de ver-
houding van het aantal eigen wonin-
gen en het aantal huurwoningen. Het 
gaat om de verhoudingen. Er zijn dor-
pen, waar 80 % a 90 % eigen woningen 
staan en waar alleen een politie-agent, 
een onderwijzer en een postbode in 
een huurhuis wonen, omdat zij nog 
wel eens worden overgeplaatst. De 
overigen wonen er in hun eigen huis. 
Er doet zich dan geen huurprobleem 
voor en het is volgens mij dan ook zeer 
dwaas, er een dergelijke wet voor te 
maken. Het verzoek van de heer Cor-
nelissen spreekt mij wel aan. Het komt 
als ik het wel zie op het volgende neer: 
Als een gemeente er behoefte aan 
heeft, mag het van ons; als zij e. echter 
geen behoefte aan heeft, willen wij het 
bepaald niet doen. Ik vind de opstel-
ling van de heer Cornelissen nogal 
overtuigend. 
Vervolgens kom ik op de cijfers. Ik 
vraag de Staatssecretaris, of hij deze 
wil uitsplitsen, met name voor de ge-
meenten. Wij hebben nu alleen per 
provincie de desbetreffende cijfers 
ontvangen en dat is te globaal. Er was 
te weinig tijd voor, deze per gemeente 
uit te splitsen. Ik vraag de Staatssecre-
taris, daarbij uit te gaan van de grootte 
van de betrokken gemeenten. Hij zal 
dan zien, dat, hoe g roter de gemeente 
is, hoe meer huurwoningen er staan 
en dat het huurprobleem er ook groter 
is. Het betekent, dat het huurprobleem 
in de kleine kernen nauwelijks speelt 
en dat wij er dus daarom ook niet zo'n 
wet voor moeten invoeren. Wij heb-
ben liever een wisselend percentage, 
dat is aangepast aan de inflatie. Het 
Ministerie doet veel om de inflatie te 
bestrijden, althans met de mond. Er 
komt echter niet veel van terecht. Nu 
het niet geheel kan kloppen, komt next 
best neer op 9 %, waarmee wij ak-
koord kunnen gaan. 
Mevrouw Salomons wil met een van 
haar amendementen de verbeteringen 
uitzonderen. Dat lijkt ons een onjuiste 
zaak. Wij menen dat die escape erin 
moet zitten. Wat de rechtszekerheid 
betreft, dat is een van de redenen 
waarom wij hebben willen medewer-
ken aan een vlotte behandeling, hoe-
wel wij niets voor het wetsontwerp 
voelen. Wij voelen wel voor de rechts-
zekerheid en daarom willen wij niet 
naar de datum 31 december, omdat dit 
rechtsonzekerheid zou scheppen. Dat 
is een van de punten, waarop ik het 
met de Staatssecretaris eens ben. Wij 
moeten het dus houden, zoals het in 
het wetsontwerp staat. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn verrast door een 
amendement van de heer Cornelissen 
over de gedecentraliseerde toepassing 
van het wetsontwerp. Dit amende-
ment vinden wij onverstandig en onlo-
gisch. 
Evenals de indiener van dit amende-
ment zijn wij grote voorstanders van 
de autonomie van de gemeenten. Op 
grond daarvan heb ik dan ook indertijd 
gepleit voor een sterk gedecentrali-
seerde uitvoering van de woningtoe-
wijzing. Het gaat hier echter in feite om 
een heel andere zaak. Het lijkt ons on-
juist om dit amendement aan te ne-
men, omdat dit kan leiden tot een gro-
te verstoring van de regionale woning-
markten. Het is in dit systeem moge-
lijk, dat binnen één agglomeratie, bin-
nen één woningmarkt een deel van de 
gemeenten zal vragen, gebruikte mo-
gen maken van de bevoegdheden uit 
dit wetsontwerp om tot een maxime-
ring van de huren te komen, terwijl dat 
in andere gemeenten niet het geval is. 
Dit roept ontegenzeglijk fricties en be-
zwaren op en een uiteenrukken van de 
woningmarkt. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik begrijp 
dat uw vertrouwen in de gemeentera-
den ook al zo groot niet meer is, mijn-
heer Nypels. 
De heer Nypels (D'66): Dat heeft niets 
te maken met vertrouwen in de ge-
meenteraden. Het is wel in overeen-
stemming met de praktijk, want u weet 
dat in het verleden door verschillende 
gemeenteraden in bepaalde agglome-
raties, die bij elkaar hoorden, verschil-
lende adviezen zijn uitgebracht. U kunt 
de praktijk van de laatste jaren over-
zien. Die is u ongetwijfeld bekend. Ik 
denk bij voorbeeld aan de kring 
Utrecht of Dordrecht en omgeving. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik ben er-
van overtuigd, dat de Nederlandse ge-
meenteraden nauwlettend op dit punt 
zullen toezien. Als er reden is om in die 
gemeenten explosies te verwachten, 
zullen zij niet aarzelen om tijdig bij de 
Minister aan de bel te trekken. 
De heer Nypels (D'66): Maar vele ge-
meenteraden in bepaalde agglomera-
ties zijn het helaas niet met elkaar 
eens. Dat zijn gewoon de feiten. Kijkt u 
maar naar de ontwikkelingen van de 
laatste jaren, sinds de liberalisatie in 
werking is gezet. 
Mijnheer de Voorzitter! Een ander ar-
gument belangrijk tegen het amende-
ment - en dat is meer van principiële 
betekenis - is, zoals wij in eerste ter-
mijn hebben betoogd, het feit dat het 
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gewenst is, dat er een algemeen lan-
delijk beleid wordt gevoerd aan de 
hand van centrale richtl i jnen, van cen-
trale normen. Dat is nodig niet alleen 
voor de huren, maar in feite voor de 
prijzen van alle goederen en diensten. 
Het is nodig een samenhangend be-
leid te voeren ten aanzien van de prij-
zen van goederen en diensten, zowel 
voor roerend als voor onroerend goed. 
Het gaat hierbij om een belangrijke 
zaak, omdat het ingri jpen in de con-
tractvri jheid op zich zelf iets is, wat een 
zeer grote betekenis heeft. 
Wij vragen aan de confessionele partij-
en om ons u i t t e leggen, waarom zij bij 
voorbeeld de werking van de Prijzen-
wet ook niet wi l len decentraliseren. Zij 
zullen ons moeten uit leggen, waarom 
zij het wel gewenst vinden dat de beïn-
vloeding door de overheid ten aanzien 
van andere goederen en diensten wel 
centraal zal plaatsvinden en ten aan-
zien van de woningen niet. Waarom is 
het gewenst voor de centrale overheid 
via de Prijzenwet de mogeli jkheid te 
hebben om invloed uit te oefenen op 
de prijzen van een broodplank en niet 
op die van een woning? Ik moet dan 
ook vragen of de confessionelen ko-
men meteen voorstel om de Prijzen-
wet per gemeente toe te passen. Wan-
neer dit niet het geval is, vraag ik 
hun het amendement in te trekken. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik zal mi j in tweede 
termijn strikt beperken tot het wets-
ontwerp zoals het er ligt. 
Ik heb in eerste termi jn betoogd, dat 
dit wetsontwerp met zijn beperkte 
werking wat meer waarde zou kunnen 
krijgen wanneer er een aantal door mij 
genoemde toevoegingen bij zouden 
komen of wan neer daartoe strekkende 
toelichtingen zouden worden gegeven. 
Ik w i l herinneren aan mi jn gedachte om 
de huurder het recht te geven een ver-
hoging van meer dan 8 % te melden, 
juist omdat de strafsanctie heel betrek-
keiijk is. Ik wi l nog eenswijzen op het 
verschaffen van de nodige kennis over 
het feit dat meer dan 8 % niet zonder 
meer aanvaard behoeft te worden. Ik 
wi l in de derde plaats wijzen op de be-
trekkelijke waarde van de huuropzeg-
ging. Hoe stelt de Staatssecretaris zich 
voor, aan deze en andere onzerzijds 
nadrukkelijk geuite verlangens tege-
moet te komen? 
De positie van de gemeenten is i n het 
geding gebracht. Dit is ons inziens 
juist. Wi j zijn van mening, dat de ge-

meentebesturen een stem in het kapit-
tel zouden moeten kunnen hebben 
over de vraag, of die maximering ge-
heel of gedeeltelijk noodzakelijk moet 
worden geacht door de betrokken be-
windsman, dus naast de meldings-
plicht, zoals is voorgesteld. Dit kan 
een belangrijke steun zijn bij het ne-
men van de beslissingen inzake de 
maximering. Is de wet er n ieten zou 
men het afhankelijk laten van de ge-
meenten - ik behoef dit niet te betogen 
- dan komt de zaak in vele gevallen te 
laat, dus dan wordt de put gedempt als 
het kalf verzopen is. 
Wij zien dus heel duidelijk het feit dat 
de gemeente een grote rol kan spelen 
bij een doelmatige werking, zoals de 
wet daar nu eenmaal ligt, namelijk als 
een aanvull ing op de meldingsplicht. 
Dit is iets geheel anders als de heer 
Cornelissen heeft voorgesteld, die 
plotseling zonder meer de bevoegd-
heid van de invoering van deze wet 
naar de gemeenten wi l verleggen. Als 
ik het goed begrijp, wi l hij daarbij ook 
de meldingsplicht terzijde schuiven. 
Hij w i l dus de betrokken bewindsman 
geen enkel oordeel meertoevertrou-
wen. Dit is onjuist naar onze mening. 
Dit bemoeili jkt het om in te gri jpen. Wi j 
menen, mening van gemeentebestu-
ren of geen mening van gemeentebe-
sturen, dat de bewindsman dit recht 
tot ingrijpen moet behouden. In eerste 
termijn heb ik gezegd, dat dit recht 
naar mi jn mening nog veel verder zou 
moeten gaan, als in dit wetsontwerp is 
genoemd. 

Ten slotte het amendement van de 
heer Scholten. Dit hing de hele week 
eigenlijk al in de lucht. Het is erg dui-
delijk wat de heer Scholten hiermee 
bedoelt. Hij w i l met dit amendement 
op dit interimwetje de toon aangeven 
voor het beleid in zijn totaliteit. Gezien 
onze opvattingen over hetgeen maxi-
maal toelaatbaar is, behoeft het nau-
welijks betoog, dat wi j aan dit amen-
dement geen enkele steun zullen kun-
nen verlenen. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hebben reeds eerder gezegd, dat wi j 
dit wetsontwerp duidelijk zien' op weg 
naar de nota huur- en subsidiebeleid'. 
Wi j menen dan ook, dat alle voorstel-
len ter zake moeten worden afgewo-
gen binnen het beleid dat wi j voor-
staan. 
In de eerste plaats de vraag: 8 of 9%? 
In wezen zou het niet zoveel uitmaken, 
maar enerzijds zien wi j de huursti jgin-
gen niet alleen in relatie tot de kwali-

te i tvan de woningen maar anderzijds 
plaatsen wi j deze stijgingen ook bin-
nen een regeringsbeleid, dat weer 
moet worden geplaatst binnen bepaal-
de andere, nationale parameters, zoals 
die van het inflatiebeleid. Dit is ook 
duidelijk gezegd ten aanzien van de 
nota huur- en subsidiebeleid. Terecht 
zegt de Staatssecretaris, dat deze dis-
cussie moet worden gevoerd bij de be-
handeling van deze nota. Daarbij is zij 
gevoerd, evenals in de openbare com-
missievergadering, waarbij wi j ons 
voorlopig - bij de huidige verwachtin-
gen - hebben vastgelegd op 8%. Me-
de daarom menen wi j , dat in dit wets-
ontwerp - op weg naar de nota huur-
en subsidiebeleid en naar het nati-
onaal rege r ingsbe le id -de8% moet 
worden gehandhaafd. 
Wat is een buitensporige huurverho-
ging? Dit brengt mij tot het voorstel in-
zake het plotseling hierbij betrekken 
van de gemeenteraad. Of een verho-
ging buitensporig is, hangt niet alleen 
af van de kwaliteit van de woning. Na-
tuurli jk kunnen gemeenten bepalen, of 
huren en maxima van huren en van 
huurverhogingen - afgemeten aan de 
kwaliteit van de betreffende woningen 
- goed is, buitensporig of onrechtvaar-
dig. Wi j zouden echter een verkeerde 
weg opgaan wanneer gemeenten 
huurverhogingen gaan vaststellen die 
op zich zelf bepalend zijn in het kader 
van een nationale beleidsbeslissing 
zoals die ten aanzien van de inflatie. In 
dit opzicht kan een gemeenteraad niet 
beoordelen, wat een buitensporige 
huurverhoging is. 
Wanneer mede op verzoek van ge-
meenteraden de Minister een beslis-
sing neemt, dan zou het iets in deze 
richting gaan, maar niet, wanneer de 
beslissing bij de gemeenteraad ligt. 
Dit waren onze opmerkingen over de 
beide amendementen. Het zal duidelijk 
zijn, dat wi j er weinig sympathie voor 
hebben. 

Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik w i l mij nu in 
hoofdzaak bepalen tot het nieuwe feit, 
het amendement van de heer Cornelis-
sen. Dit amendement, waarin sprake is 
van invoering van een zogenaamde 
gemeentelijke decentralisatie, heeft 
voor ons een aantal bedenkelijke kan-
ten. Eerst een opmerking over de be-
leidsmatige kanten ervan. Op deze wi j -
ze komt er een wil lekeurige vaststel-
ling van huurverhogingspercentages, 
terwij l het vaststellen van een maxi-
mum tot nu toe altijd een typisch lan-
delijke zaak was. Wij hebben bij de 
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fractie van de K.V.P. - ti jdens de be-
handeling van harmonisatieprocedu-
res - nooit kunnen bemerken, dat zij 
op dat moment vond, dat gemeentera-
den zouden moeten beslissen over de 
hoogte van overeen te komen huur-
verhogingen. Wij vinden dit een 
vreemde wending. Bovendien bete-
kent het amendement een enorme ver-
traging en een stuk rechtsongelijkheid. 
Het zal het toekomstig beleid vri jwel 
onmogeli jk maken, omdat ten aanzien 
van de indeling in klassen zowel als 
voor bepaalde gebieden in het kader 
van de huurprijzenwet een mogelijk-
heid tot maximering noodzakelijk kan 
zijn. Kortom, wi j vinden deze vorm van 
gemeentelijke decentralisatie, waarbi j 
ten slotte toch de bevoegdheid bij de 
Minister b l i j f t - er is alleen maareen 
extra fase ingebouwd, een stuk vertra-
ging - een fopspeen. Iets anders kan ik 
er niet van zeggen. Ik vind gemeente-
lijke decentralisatie een te belangrijke 
zaak om dit soort fopspenen hierbij te 
gebruiken. 

DeheerComelissen (K.V.P.): Ik wi l het 
nog een keer proberen uit te leggen, 
mijnheer de Voorzitter. Het enige wat 
wi j aan de gemeenten wil len overla-
ten, is het bepalen, of er naar hun me-
ning grote kans is op ongerechtvaar-
digde huurverhogingen. Ik blijf van 
mening, dat de Nederlandse gemeen-
teraden deze taak aankunnen en dat zij 
deze naar behoren en met voortva-
rendheid zullen vervullen. Alles wat er 
behoeft te gebeuren is één briefje naar 
de Minister in Den Haag met het ver-
zoek: wilt u in onze gemeente de wet 
van toepassing verklaren? Dat behoeft 
toch geen t i jd te kosten. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Ook in 
de gemeenten moet een bepaalde ont-
wikkeling worden vastgesteld. En ten 
tweede: als het inderdaad zo gemak-
kelijk is, zou de melding overeind moe-
ten bli jven. 
Ik kom nu tot de bespreking van het 
amendement van de heer Cornelissen. 
Door de formulering van het amende-
ment is de hele meldingsmogeli jkheid 
voor het hele land boven een bepaald 
percentage verdwenen. Die meldings-
plicht komt nergens meer voor, zo-
lang de wet voor een gemeente nog 
niet is ingevoerd. Hoe moet de ge-
meente dan het verzoek doen? 
In de tweede plaats vraag ik mi j af of 
deze manier van wetgeving door het 
amendement op artikel 7 niet een 
hoogst ongebruikelijke manier van 
wetgeving is in ons Koninkrijk. Lid 1 
van het artikel zegt, dat de we i in het 
Staatsblad wordt geplaatst. Daarna 

spreken lid 2 en lid 3 over uitzondering 
van bepaalde gebieden, de zogeheten 
geliberaliseerde gebieden en de gebie-
den, waar categoriebepaling heeft 
plaatsgevonden. Maar artikel 2 van de 
wet algemene bepalingen zegt nog al-
t i jd, dat een wet geldt voor het gehele 
Koninkrijk. Hoe denkt de heer Cornelis-
sen daar uit te komen? 
Lid 4 bepaalt dan vervolgens, wanneer 
de wet in werking treedt, terwij l lid 1 
alreeds bepaald heeft wanneer de ge-
hele wet in werking treedt met uitzon-
dering van bepaalde gebieden. De 
heer Cornelissen gaat daar echter 
weer verbijzonderingen op maken, na-
melijk op verzoek van de raad van de 
gemeenten. 
Het lijkt mij dat hier een bijzonder on-
gebruikelijke vorm van wetgeving 
plaatsvindt, namelijk dat een nationale 
wet ingevoerd kan worden op verzoek 
van een gemeenteraad. Ik ben zeer be-
nieuwd te vernemen, wat de Minister 
van Justit ie denkt van dit staatsrechte-
lijke monstrum. 

DeheerComelissen (K.V.P.): Wat ik 
voorstel is vokomen in analogie met 
de Woonruimtewet, waar wi j een rege-
ling hebben ingevoerd onlangs, met 
steun van uw fractie, die precies het-
zelfde is. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): O nee! 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Maar 
het opmerkeli jke is, u heeft dat toen 
ook niet behandeld, - dat de analogie 
met de Woonruimtewet er ook niet is. 
De Woonruimtewet geldt gewoon, als 
Nederlandse wet, doch er is een mo-
gelijkheid om via algemene maatregel 
van bestuur voor bepaalde gemeen-
ten, op verzoek van de gemeenteraad, 
een beschikking te geven, dat de 
Woonruimtewet voor die gemeenten 
of categorieën in gemeenten geldt. De 
heer Cornelissen moet dit toch maar 
eens nalezen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Op ver-
zoek van een gemeenteraad kan daar 
de Woonruimtewet opnieuw worden 
ingevoerd. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): De uit-
voeringsbepalingen op basis van de 
Woonruimtewet kunnen op verzoek 
van de gemeenteraad ingevoerd wor-
den. Niet de wet. 

De heer Koekoek (B.P.): Er is nog wat. 
In een hoop gemeenten is de zaak geli-
beraliseerd. Op wiens verzoek is dat 
gebeurd? 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Dat is 
het grote probleem in het verleden ge-
weest. Vele gemeenten hebben zich 
verzet tegen liberalisatieverzoeken. 

Wij hebben toen bezwaren gehad dat 
de centrale overheid, waarvan de heer 
Cornelissen een ondersteunende fac-
tor was, niet wenste te luisteren naar 
die gemeentebesturen en nu wel. 
Daarom hebben wi j des te meer het 
gevoel, dat wi j nu met een fopspeen 
opgezadeld worden. 

De heer Koekoek (B.P.): Het is precies 
gebeurd zoals nu door u bestreden 
wordt en zoals de heer Cornelissen het 
zegt. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mis-
schien herinnert de heer Koekoek het 
zich niet, maar wi j waren toentert i jd 
ook tegen die vorm van uitvoering van 
wetgeving. 

De heer Koekoek (B.P.): Ik herinner het 
mij heel goed. U noemde het zo net de 
grote dwaasheid, als ik het goed be-
grepen heb. Het is nu toch wel hele-
maal mis, dacht ik. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Dat is 
mij niet duidelijk. 

DeheerComel issen (K.V.P.): Mag i ku 
voorlezen, mevrouw Salomons, dat 
het volgens de wet aldus is, dat een re-
geling tot stand is gekomen 'welke er-
toe strekt de mogeli jkheid te scheppen 
dat op verzoek van de gemeenteraad 
de Woonruimtewet 1947 voor een ge-
meente, waarin deze wet buiten wer-
king is gesteld, wederom geheel of ge-
deeltelijk van toepassing wordt ver-
klaard.'. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Ik heb 
niet het idee, dat u daar een wetstekst 
voo ru hebt, maar hooguit een publika-
tie uit de Staatscourant. Voorlichtings-
folders zijn echter nog geen wettekst. 
Ik ben bang dat uw amendement wel 
van dat niveau is, maar verder kan ik er 
niet veel mee maken. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! De gezamenlijke in-
spanningen van de heren Cornelissen 
en Albers hebben mij niet kunnen 
overtuigen van de juistheid van het 
amendement van de heer Cornelissen. 
Ik heb in eerste aanleg gesteld dat ik 
het wetsontwerp weinig vergaand 
vond. Ik ben van mening dat het door 
het amendement van de heer Cornelis-
sen nog verder zal worden verzwakt. 
Wij zijn dus tegen dat amendement. 
Hetzelfde geldt voor het amendement 
van de heer Scholten. Wij zouden het 
ook een verzwakking vinden als dit 
werd aangenomen en dus zijn wi j daar 
ook tegen. 
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Van der Spek 
De Staatssecretaris heeft vanavond 
een aantal woorden uitgesproken die 
gezamenlijk geacht worden, neem ik 
aan, een antwoord voor te stellen. Aan 
het eind van dat betoog mompelde hij 
iets in de trant van dat hij meende dat 
hij wel alles had beantwoord en, voor-
zover dat niet het geval was, hij er in 
tweede instantie nog wel wat aan zou 
kunnen toevoegen. Ik neem aan dat hij 
daarbij suggereerde dat niet beant-
woorde vragen zouden worden her-
haald, Dat zal ik niet doen. Daar heb ik 
geen zin in. De Staatssecretaris heeft 
namelijk praktisch niets beantwoord, 
niet alleen van mij maar ook van ande-
ren. 
Eerlijk gezegd heb ik zelden meege-
maakt dat een bewindsman zoveel 
moeite heeft gedaan om een door hem 
ingediend wetsontwerp verworpen te 
krijgen. Ik neem daarom aan dat het 
hem ernstig teleur zal stellen wanneer 
ik nu verklaar dat ik ondanks zijn ant-
woord toch van plan blijf voor dit 
wetsontwerp te stemmen. 

De vergadering wordt te 23.36 uur 
geschorst en te 02.08 uur hervat. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Cornelissen is 
het ermee eens, dat ongerechtvaardig-
de huurverhogingen in ons land moe-
ten worden voorkomen. Hij zei, dat zul-
ke ongerechtvaardigde huurverhogin-
gen ook zijn voorgekomen. 
Van dit uitgangspunt uit moet er toch 
overeenstemming kunnen worden be-
reikt. Het gaat hier om niet meer dan 
een bevoegdheid van de Regering om 
ongewenste ontwikkelingen tegen te 
gaan. 
De heer Cornelissen heeft gezegd - en 
die mening wordt gedeeld door de 
heer De Beer - dat een enorme romp-
slomp moet worden voorkomen. Ech-
ter, als die enorme rompslomp er was, 
zou er dan niet eerst echt reden zijn 
voor het bestaan van dit wetsontwerp? 
Is het dan niet pas noodzakelijk? De 
heer Cornelissen vraagt, of zo'n zwaar 
middel, die bevoegdheid, wel noodza-
kelijk is. Zijns inziens werkt het zoon-
genuanceerd, omdat de gemeentebe-
sturen het beste op de hoogte zijn. Hij 
vroeg waarom ik niet meer het initia-
tief aan hen heb gelaten. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp deze 
gedachte van de heer Cornelissen wel, 
maar ik heb er toch ernstige bezwaren 
tegen en wel om de volgende reden. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het 
huur- en subsidiebeleid een rijksbe-

leid. Het behoort niet tot de huishou-
di ng van de gemeente en het is dus 
ook geen zaak die onder de gemeente-
lij>e autonomie valt. Op deze grond 
zijn ook in recentere jaren gemeente-
lijke verordening voor huursubsidies 
door de Kroon vernietigd, ook uit een 
oogpunt van prijsbederf dat daarvan 
eventueel het gevolg zou kunnen zijn. 
Men kan niet tegenover elkaar stellen 
de bewindsman, die in Den Haag van 
achter zijn bureau beoordeelt of er een 
buitensporige huurprijsontwikkeling 
is, en de gemeenteraad, die ter plaatse 
de situatie kan overzien. Neen, de be-
windsman beschikt over gegevens die 
hij van de in een bepaald gebied ge-
vestigde, dus gedecentraliseerde en 
tevens gespecialiseerde instanties, de 
huuradviescommissies, heeft ontvan-
gen aan de hand van een speciaal op 
de prijsontwikkeling afgestemd onder-
zoek. De gemeenten daarentegen heb-
ben geen deskundigheid op dit gebied. 
Nogmaals, dat is anders dan bij de 
Woonruimtewet het geval is. De ge-
meenten hebben bovendien geen ge-
specialiseerd apparaat en de gemeen-
tebestuurders zullen louter op hun ge-
voel moeten afgaan, omdat zij zich 
niet op nauwkeurige, representatieve 
en betrouwbare meldingen kunnen 
baseren. 
Het is zeer de vraag of men bij aan-
vaarding van het voorstel van de heer 
Cornelissen die rompslomp kan ver-
mijden. Die adviescommissies zullen 
er in elk geval op voorbereid moeten 
zijn, cat zij de in de wet voorziene taak 
te vervullen krijgen. Zij zullen over het 
nodige materiaal moeten beschikken 
om, zodra in een gemeente de wet van 
toepassing is of wordt te kunnen be-
ginnen. Komen er niet veel verzoeken 
van gemeenten dan zullen de advies-
commissies op dit terrein ook niet 
veel werk krijgen, maar dat is ook het 
geval onder het stelsel, neergelegd in 
het wetsontwerp, want dan komen er 
in die situatie ook weinig meldingen. 
In het door de heer Cornelissen voor-
gestelde systeem zullen er in de gebie-
den die tot één woningmarkt behoren 
merkwaardige verschillen kunnen op-
treden. De ene gemeente zal veel snel-
Ier aanleiding vinden om een verzoek 
tot de Minister te richten dan de ande-
re. Ik ben dat volkomen met de heer 
Nypels eens. Bovendien komt het de 
duidelijkheid en overzichtelijkheid niet 
ten goede wanneer er geen uniform 
regime in het gehele land geldt. Het is 
beter dat de wet overal geldt, maar 
niet overal tot toepassing komt dan 
dat de wet maar hier en daar geldt en 
niet kan worden toegepast ook als dat 
wel noodzakelijk zou zijn. Ik wil echter 
niet ontkennen dat het oordeel van de 

gemeente belangrijk kan zijn. Ik wil de 
uitgestoken hand van de heer Corne-
lissen dan ook graag aannemen. Ik heb 
dan ook een nota van wijzigingen in-
gediend die er toe strekt, het gemeen-
tebestuur te horen, alvorens een be-
slissing tot maximering te nemen. Zo 
kan het oordeel van het gemeentebe-
stuur toch meespelen bij de beslissing. 
Dat zal tot enige vertraging aanleiding 
geven en daarom wil ik tegelijkertijd 
bij nota van wijziging het amendement 
van mevrouw Salomons overnemen 
om de termijn van opschorting met 
twee maanden te verlengen. Ik hoop 
van harte dat dit aanleiding is voor de 
heer Cornelissen om zijn amendement 
in te trekken. 
De heer Scholten heeft nog gesproken 
over het karakter van de maatregel. 
Het is weliswaar een interimwet, doch 
er zitten ook structurele kanten aan en 
daarin moet straks worden voorzien in 
de nieuwe huurprijzenwet. Ik heb ken-
nisgenomen van het standpunt van de 
heer Scholten, dat zijn fractie zich niet 
gebonden acht aan hetgeen in toe-
komstige wettelijke regelingen wordt 
voorgesteld. 
Hij heeft mij verweten dat ik niet ben 
ingegaan op het percentage van 8 of 9. 
Maar ik heb daaraan toch een be-
schouwing gewijd. Dat is een zaak-
dat heb ik reeds gesteld en ik ben dat 
nog van mening - die bij de discussie 
over de nota thuishoort. Wij kunnen in 
Nederland toch niet met twee trend-
matige huurverhogingspercentages 
werken. Natuurlijk zou ik ook hier wel 
weereen beschouwing kunnen geven 
over de motieven die de Regering er 
toe hebben geleid in de nota huur- en 
subsidiebeleid 8% trendmatige huur-
verhoging voor te stellen. Ook daarbij 
kan ik weer ingaan op de relatie met de 
inflatie. Daaraan zijn in deze Kamer uit-
voerige beschouwingen gewijd, bij 
voorbeeld dat bij kostenstijgingen bij 
de exploitatie van woningen vaak de 
kapitaalslasten niet stijgen. Ik moet 
echter het standpunt blijven verdedi-
gen dat verschillende percentages 
over de huurstijging tot grote verwar-
ring bij zowel huurders als verhuur-
ders aanleiding kunnen geven. Ik wil 
wel in de nota van wijziging die ik zal 
indienen vastleggen dat als het alge-
mene percentage verandert, het ook in 
dit wetsontwerp zal veranderen. Ik 
hoop toch dat ik hiermee aan de wen-
sen van de heer Scholten tegemoet 
ben gekomen. Ik zou ook een dringend 
beroep op hem willen doen om zijn 
amendement in te trekken. 
Ten onrechte is de heer De Beer er van 
uitgegaan dat van maximering veel 
gebruik zal worden gemaakt. Met zijn 
opvatting, dat ontsporingen niet veel 

Tweede Kamer 
19 december 1974 Huurverhogingen 2256 



Staatssecretaris Van Dam 
voorkomen, is dat ook heel moeilijk te 
rijmen. Hij verwacht een lappendeken 
van maximeringen aan gemeenten en 
aan delen van gemeenten, maar het is 
juist een bruikbaar instrument om in te 
spelen op plaatselijke situaties. Het 
ontbreken van deze wet zou juist een 
lappendeken mogelijk maken van 
plaatsen, waar buitensporige huurprijs-
ontwikkelingen plaatsvinden. Hij 
meent ook dat de kantonrechter kan 
beslissen over de gerechtvaardigdheid 
en hij stelt dat door de indiening van 
dit wetsontwerp een zeker wantrou-
wen spreekt in de kantonrechters. Dat 
gaat niet op voor de zwakkere huur-
ders, die nu juist niet hun zaak aan de 
rechter zullen voorleggen en dus ook 
niet met een formele huuropzegging 
temaken krijgen. 
Ik heb kennisgenomen van het oordeel 
van mevrouw Van der Heem over de 
amendementen van de heren Scholten 
en Cornelissen. Ik hoop dat zij kan in-
stemmen met de nota's van wijziging. 
De heer Van Rossum noemt het wets-
ontwerp een wonderlijk administratief 
gedrocht. Ik ontken dat de voorgestelde 
regeling dat is. Het geeft regels van al-
gemene strekking, waar algemene 
werking van uit gaat, waardoor onge-
rechtvaardigde huurverhogingen op 
doeltreffende wijze kunnen worden 
voorkomen. 
Mevrouw Salomons heeft vooral haar 
bezwaren tegen het amendement-Cor-
nelissen onder woorden gebracht. Ik 
deel voor een groot deel die bezwaren. 
Ik wil mij graag bij de heer Van der 
Spek verontschuldigen voor het feit, 
dat ik zijn opmerkingen onvoldoende 
heb beantwoord. Als men in grote tijd-
nood zit, dan willen vooral de laatste 
sprekers er nog wel eens bij inschie-
ten. Ik heb het nu over de opmerkin-
gen in eerste termijn. 

De heer De Beer (V.V.D.): Als het wer-
kelijk moet, dan willen wij nog wel 
even schorsen hoor! 
Staatssecretaris Van Dam: Dat is hele-
maal niet nodig. De heer De Beer zal 
toch wel begrijpen dat mijn opmerking 
betrekking had op mijn optreden in 
eerste termijn. Toen was de tijd tussen 
de eerste termijn van de Kamer en 
mijn eerste termijn aanzienlijk korter 
dan de tijd tussen de tweede termijn 
van de Kamer en mijn tweede termijn. 
Ik neem aan dat de heer De Beer dat 
zelfs heeft genoteerd. 
De heer Van het Schip wil ook de huur-
der laten melden. Als de huurder weet 
dat huurverhogingen van meer dan 
8% moeten worden gemeld, weet hij 

ook dat hij niet meer dan 8% behoeft 
te betalen als er niet gemeld is. Ik kan 
mij voorstellen, dat huurders niet op 
de hoogte zijn van het hele systeem. Ik 
wil graag nagaan of een methode kan 
worden gevonden om de huurder in 
kennis te stellen van het feit van de 
melding. Bovendien zal er een uitvoe-
rige en indringende voorlichting over 
deze regeling worden gegeven, zodat 
iedereen zoveel mogelijk geïnfor 
meerd is. 
Ik meen dat ik hiermee de opmerkin-
gen in tweede termijn heb beant-
woord. Ik kom nu tot dè behandeling 
van de amendementen. 
Amendement nr. 11 van mevrouw Sa-
lomons wil een mogelijkheid schep-
pen, de overeengekomen huurverho-
ging als de gronden daarvoor voor ve-
lerlei uitleg vatbaar zijn uithetwets-
ontwerp te schrappen. Dat betreft de 
huurverhoging na verbetering van de 
woning. Ik heb bezwaren tegen dit 
amendement. De regeling zal in het 
geliberaliseerde gebied zwaarder zijn 
dan thans het geval is in het niet geli-
beraliseerde gebied, ook onder de 
nieuwe wet. Volgens het huidige stel-
sel mag men dan vrijelijk verhogingen 
overeenkomen als de woning wordt 
verbeterd. Ik ontken het probleem niet. 
Het kan echter straks veel beter wor-
den geregeld in de huurprijzenwet. 
Het amendement op stuk nr. 12 is 
eveneens van mevrouw Salomons. 
Dat betreft de termijn van het verval-
len van het recht tot terugvordering. 
Haar argumentatie daarvoor is de ge-
lijkheid en duidelijkheid van wetge-
ving. Zij geeft er ook een voorbeeld bij. 
Ik merk daarbij op, dat het volgens het 
Burgerlijk Wetboek gaat om verplich-
tingen welke uit overeenkomsten 
voortvloeien, namelijk de huurbetaling 
zelf. Hier gaat het om een bevoegd-
heid tot terugvordering die de wet toe-
kent. Ook dit amendement moet ik ont-
raden. 
Via het amendement op stuk nr. 13 wil 
mevrouw Salomons een verjaringster-
mijn vaststellen in plaats van een ver-
valtermijn. Ik moet dit amendement 
ontraden op grond van precies dezelf-
de argumentatie als waarop ik het vo-
rige heb ontraden. 
Het amendement op stuk nr. 14 is 
eveneens van mevrouw Salomons. 
Het gaat over de zogenaamde terug-
werkende kracht. Er valt een gat. Ik heb 
hiertegen ook grote bezwaren. Ik moet 
het ook ontraden. Het betekent dat 
meldingen zonder sanctie blijven. Im-
mers, de overeenkomst is al ingegaan. 
Het amendement zou niet alleen een 
aantasting van de rechtszekerheid be-
tekenen, maar het schept ook verwar-

ring. Huurders zullen vragen om terug-
betaling. Verhuurders zullen ook twij-
felen of zij een hi ur die hoger is mo-
gen innen of niet. 
Na hetgeen hieraan voorafging zal het 
duidelijk zijn, dat ik ook het amende-
ment van de heer Cornelissen op stuk 
nr. 16 moet ontraden. Hetzelfde geldt 
voor het amendement van de heer 
Scholten voorkomend op stuk nr. 19. 
Ook ontraden moet worden het amen-
dement op stuk nr. 20 van de heer De 
Beer, die door middel van dit amende-
ment de ingediende nota van wijziging 
probeert ongedaan te maken. De an-
dere nota van wijziging leidt ertoe, dat 
de gemeentebesturen moeten worden 
gehoord. Dat zal tijd kosten. Als wij de 
periode daarvoor niet verlengen, zal 
het heel moeilijk zijn, de noodzakelijke 
analyse en het noodzakelijke overleg 
te laten plaatsvinden. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 
De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
alle op het wetsontwerp voorgestelde 
amendementen, voor zover zij niet vol-
doende zijn ondertekend, voldoende 
ondersteund. 
In behandeling komt artikel 1. 
Het amendement-Salomons c.s. (stuk 
nr. 11) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., de P.P.R., de C.P.N, en de 
P.S.P. vóór dit amendement hebben 
gestemd. 
Artikel 1 wordt zonder stemming aan-
genomen. 
In behandeling komt artikel 2, waarop 
zijn voorgesteld de volgende amende-
menten: 
een, van het lid Salomons c.s. (stuk nr. 
14); 
een (gewijzigd), van het lid J. N. Schol-
ten c.s. (stuknr. 19); 
een, van het lid De Beer c.s. (stuk nr. 
20). 
De Voorzitter: Ik merk op, dat het 
amendement-Salomons c.s. (stuknr. 
15) als gevolg van de nota van wijzigin-
gen (stuk nr. 17) als vervallei. kan wor-
den beschouwd. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Tot mijn spijt moet ik namens de 
Regering verklaren, dat aanneming 
van het amendement-J. N. Scholten, 
voorkomend op stuk nr. 19, voor de 
Regering onaanvaardbaar is. In geval 
van aanneming zal ik schorsing van de 
beraadslaging vragen. 
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De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de Minister zegt, dat 
aanvaarding van het amendement van 
de heer Scholten voor de Regering on-
aanvaardbaar is en dat de Regering in 
geval van aanvaarding van dat amen-
dement schorsing van de beraadsla-
ging zal vragen, zou ik graag zien dat 
de Regering verklaarde wat met het 
onaanvaardbaar wordt bedoeld. Bete-
kent het, als het amendement wordt 
aangenomen, dat wordt overwogen 
het wetsontwerp in te trekken? 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Dat betekent het niet! 
De heer Wiegel (V.V.D.): Betekent het 
wellicht dat de Staatssecretaris dan 
wel de Staatssecretaris en de Minister 
zullen aftreden, of betekent het dat het 
hele kabinet zal aftreden? Naar mijn 
mening is dit een vraag van staatkun-
de die na de uitspraak van de Minister 
moet worden gesteld. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb aan het zojuist gezegde 
niets toe te voegen. 
De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verwondert mij niet dat 
het amendement dat door de woord-
voerder van mijn fractie is ingediend 
voor de Regering een uiterst belangrijk 
amendement is. De vraag die de heer 
Wiegel heeft gesteld - ik had er daar-
om geen behoefte aan om het nog 
eens te vragen - was volkomen juist. 
De Kamer heeft er toch wel recht op, 
voor de stemmi ng, te weten wat aan-
vaarding van het amendement nu pre-
cies betekent. Ik zit nu 16jaarindeKa-
mer, maar ik moet toch nog eerlijk be-
kennen dat ik niet weet, wat de verkla-
ring van de Minister precies betekent. 

De heer Bakker (C.P.N.): De laatste 
paar uur bent u wel wat te weten geko-
men! 

De heer Aantjes (A.R.P.): Neen! 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb op het eerste deel van de 
vraag van de heer Wiegel neen geant-
woord en daar heb ik verder niets aan 
toe te voegen. 
De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het spijt mij dat ik het u zo 
moeilijk moet maken, maar nu heb ik 
wel behoefte aan een schorsing. Ik wil 
daarover binnen onze fractie wel even 
overleggen. 

De vergadering wordt te 02.30 uur ge-
schorst en te 02.45 uur ,>ervat. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank u en de Kamer voor 
het feit dat ik nog een ogenblik de ge-
legenheid heb gekregen om mij te be-
raden, ondanks mijn langjarige parle-
mentaire ervaring, omdat de Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening op een uiterst cryptische wij-
ze zich heeft uitgelaten over de gevol-
gen van de eventuele aanvaarding van 
het amendement. Ik heb zijn uitlating 
geanalyseerd en ik ben tot de volgen-
de conclusies gekomen. De Minister 
heeft namens de Regering het onaan-
vaardbaar uitgesproken. Dit betekent 
volgens hem niet dat het wetsontwerp 
wordt teruggenomen. Dan blijven er 
nog maar twee mogelijkheden. Het ka-
binet kan aftreden. Ik zie de Minister-
President glimlachen bij deze gedach-
te. De Kamer kan ook worden ontbon-
den. 

Minister Den Uyl: Ik zie de Kamer glirrv 
lachen. 
De heer Aantjes (A.R.P.): Ik ben aan 
het woord! Het is veel ernstiger dan de 
Minister-President blijkbaar denkt! 
Voor ons is het dat in elk geval wel. 
De heer Bakker (C.P.N.): Dat is prach-
tig, grandioos! 
De heer Aantjes (A.R.P.): Welke vari-
ant het ook zal zijn, in beide gevallen 
betekent het een politieke crisis. 
Ik vind het aller treurigst dat de Rege-
ring ons met dit machtswoord voor die 
consequentie stelt. 
Wij hebben van onze kant onze uiter-
ste best gedaan om de zaak zakelijk te 
bediscussiëren. Door de Staatssecre-
taris is daar nauwelijks adequaat op 
gereageerd. Wat dat betreft had het 
machtswoord ook een etmaal eerder 
gesproken kunnen worden. 
Wij zijn bereid geweest, de mogelijk-
heden van een andere politieke combi-
natie te honoreren, door ook te praten 
over ingrijpende veranderingen in het 
huurbeleid, een beleid, waarvoor wij 
jarenlang medeverantwoordelijkheid 
hebben gedragen en dat bepaald niet 
zonder succes voor de volkshuisves-
ting is geweest. 
Wij zijn ook bereid geweest om in af-
wachting van de definitieve totstand-
koming van de aangekondigde huur-
wetten, ter overbrugging van die peri-
ode in beginsel dit wetsontwerp te 
aanvaarden, ook al hebben wij er nog-
al wat bezwaren tegen. 
Wij zijn ook bereid geweest om onder 

druk van het kabinet mee te werken 
aan een zeer snelle behandeling van 
het wetsontwerp, vanwege de fatale 
datum van 1 januari. Van de kant van 

het kabinet heb ik overigens vandaag 
begrepen dat die fatale datum niet 
meer zal gelden als het wetsontwerp, 
hier eenmaal aanvaard zijnde, in de 
Eerste Kamer komt. 
Ik begrijp het allemaal wel. Weken lang 
is er gemanoeuvreerd en is er een situ-
atie gecreëerd, niet in de laatste plaats 
door uitlatingen van de Staatssecre-
taris buiten deze Kamer - met de Ka-
mer is er formeel of informeel nauwe-
lijks overleg vooraf geweest - waarin 
er geen ruimte voor het kabinet meer 
is voor een maatregel die zelfs nog 
blijft beneden datgene, waar wij vol-
gens de berekening van Keerpunt zou-
den moeten uitkomen. 
Als het kabinet zo onverantwoordelijk 
is, daarvoor Nederland in de huidige 
situatie in een politieke crisis te stor-
ten, dan zijn wij niet bereid die verant-
woordelijkheid met het kabinet te de-
len. 
Op die grond trek ik het amendement 
van de heer Scholten in. 
Ik voeg eraan toe, dat wij dan wel wen-
sen, dat de werkingsduur van het 
wetsontwerp tot een jaar zal worden 
beperkt. Ik vraag voor onze woord-
voerder, de heer Scholten, een nieuwe 
termijn om een daartoe strekkend 
amendement in te dienen. 

Aangezien het gewijzigde amende-
ment-J. N. Scholten c.s. (stuk nr. 19) is 
ingetrokken, maakt het geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

Het amendement-Salomons c.s. (stuk 
nr. 14) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., D'66, de P.P.R., de C.P.N. 
en de P.S.P. vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

De heer De Beer (V.V.D.) verkrijgt het 
woord tot toelichting van zijn amende-
menten zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
Bij de nota's van wijzigingen die ons in 
het holst van de nacht geworden zijn, 
heeft de Staatssecretaris een enigszins 
vreemde beweging gemaakt. Hij heeft 
op een gegeven ogenblik een amende-
ment van mevrouw Salomons com-
pleet overgenomen door middel van 
een nota van wijziging. Wij vragen ons 
af, waarom dat nodig was. Hadden wij 
niet normaal over dit amendement 
kunnen stemmen? Nu dit gebeurd is, 
heeft de Staatssecretaris ons de feite-
lijke mogelijkheid ontnomen, erover te 
stemmen en aangezien wij dit niet in 
het belang van de gang van zaken in 
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De Beer 
deze Kamer v inden, heb ik een amen-
dement ingediend, waardoor de zaak 
wordt teruggedraaid, zodat wi j er ten 
minste fatsoenlijk over kunnen stern-
men. 

Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 
20) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de R.K.P.N., de B.P., de 
S.G.P., het G.P.V., de C.H.U. en DS'70 
vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Artikel 2 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen 3 tot en met 5 worden 
achtereenvolgens zonder stemming 
aangenomen. 

In behandeling komt artikel 6, waarop 
zijn voorgesteld de volgende amende-
menten: 
een, van het lid Salomons c.s. (stuk nr. 
13); 
een, van het lid Salomons c.s. (stuk nr. 
12). 
Het amendement-Salomons c.s. (stuk 
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., D'66, de P.P.R., de C.P.N, 
en de P.S.P. vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Het amendement-Salomons c.s. (stuk 
nr. 12) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., D'66, de P.P.R., de C.P.N, 
en de P.S.P. vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 6 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 7, waarop 
zijn voorgesteld de volgende amende-
menten: 
een, van het lid J . N. Scholten c.s. (stuk 
nr. 21); 
een, van het lid P. A. M. Cornelissen 
c.s. (stuknr. 16). 

De heer J . N. Scholten (A.R.P.) ver-
krijgt het woord tot toelichting van zijn 
amendement en zegt: Mijnheer de 
Voorzitter! Na de woorden van mijn 
fractievoorzitter kan ik heel kort zijn. 
Na hetgeen zich hier heeft afgespeeld 
is het duidelijk, dat mijn fractie binnen 

het jaar met het kabinet opnieuw 
wenst te discussiëren over de inhoud 
van deze wet. Daartoe strekt mijn 
amendement. 

De heer Cornelissen (K.V.P.) verkrijgt 
het woord tot toel ichting van zijn 
amendement en zegt: Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
een nota van wijzigingen bij de Kamer 
ingediend met de strekking, dat de ge-
meentebesturen bij deze wet zullen 
worden ingeschakeld. Ik heb zoeven 
een krachtig pleidooi gehouden voor 
inschakeling van de gemeentebestu-
ren. De vraag rijst, hoe deze nota van 
wijzigingen zich verhoudt tot het 
amendement, dat ik heb voorgesteld. 
Er zit enerzijds het aspect aan dat - en 
dit verheugt mij bijzonder - de ge-
meenteraden zullen worden ingescha-
keld niet alleen in het geliberaliseerde 
gebied, maar ook in het niet-geliberali-
seerde gebied. Ik moet zeggen, dat dit 
ook uit een oogpunt van uniforme wet-
geving een voordeel is. Het is ook een 
voordeel, dat daardoor de mogeli jk-
heid zal ontstaan, ook in delen van het 
niet-geliberaliseerde gebied op ver-
zoek van de gemeenteraad geen maxi-
mum aan de huurverhoging te stellen. 
Een nadeel van de nota van wijziging 
van de Regering ten opzichte van mijn 
amendement is, dat er toch in het hele 
land gegevens zullen moeten worden 
verzameld in het kader van de mei-
ding. Dat heeft nadelen; het hee f t - dat 
geef ik toe - ook voordelen, omdat 
daardoor een beter inzicht zal worden 
verkregen in de ontwikkel ing. 
Tegen de achtergrond, die ik daar-
straks heb geschilderd, dat wi j wi l len 
medewerken aan het voorkomen van 
onrechtvaardige huurverhogingen, wi l 
ik, na alles wat er is gebeurd, zo kort 
voor Kerstmis, de uitgestoken hand 
van de Staatssecretaris, die hij helaas 
erg laat heeft uitgestoken, op dit punt 
aannemen. Ik w i l dan ook hierbij mijn 
amendement intrekken. 

Aangezien het amendement-P. A. M. 
Cornelissen c.s. (stuknr. 16) is inge-
trokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Er wordt hier een spel op-
gevoerd, dat wi j al een paar keer in de-
ze Kamer hebben gehad. Dat is, dat en 
kele dagen voordat een belangrijk 
wetsontwerp of een begroting aan de 
orde is, van de kant van de confessi-
onele partijen een geweldige tamtam 

wurdt gemaakt. De heer Cornelissen 
zei eergisterenavond in de uitzending 
van 'Den Haag Vandaag': Laat de Re-
gering de borst maar nat maken! Er 
zijn krantekoppen gekomen: verzet te-
gen dit, verzet tegen dat. Wij zien hier 
aan de lopende band het ene amende-
ment na het andere ingetrokken wor-
den, nadat de Regering de tanden 
heeft laten zien. 
Mijnheer de Voorzitter! Je kunt niet 
eens meer spreken van een half eitje, 
als je ziet wat er is overgebleven van 
het amendement-Scholten. Over het 
amendement van de heer Cornelissen 
kunnen wi j helemaal niet meer praten, 
dat is helemaal van de baan. 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer Cor-
nelissen, gaat u alstublieft naar uw 
bank terug. Wi j hebben nu de hele 
nacht zitten wachten, terwij l het van-
morgen allemaal al achter de gordi j-
nen was overlegd. Wi j wi l len hier 
wel blijven in het belang van het volk, 
maar niet voor de show van de K.V.P. 
en de A.R.P. Daarvoor bedanken w i j . 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zei al, dat over het amen-
dement van de heer Cornelissen hele-
maal niet meer kan worden gepraat. Ik 
begrijp niet, waarom hij naar de inter-
ruptiemicrofoon loopt. Wij zullen voor 
het amendement van de heer Scholten 
stemmen, zoals dat is ingediend. Dat is 
dat hele kleine kruimeltje van het ei, 
dat nog in de lege dop is overgeble-
ven. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik zou graag de me-
ning van de Regering horen over het 
amendement van de heer Scholten. 

Minister Grui j ters: Mijnheer de Voor-
zitter! Het zal de Kamer niet ontgaan 
zijn, dat wi j het amendement betreu-
ren, maar wi j laten het oordeel erover 
aan de Kamer over. Wordt het amen-
dement aangenomen, dan gaan wi j de 
discussie aan, zoals de heer Scholten 
die vraagt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement-J. N. Scholten c.s. 
(stuk nr. 21) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de K.V.P. (met uitzondering van het lid 
Krosse), de V.V.D., de A.R.P., de 
C.H.U., de S.G.P., de B.P., het G.P.V., 
de R.K.P.N, en DS'70 vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 
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Voorzitter 
Artikel 7, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-J. N. 
Scholten c.s. (stuk nr. 21) wordt zonder 
stemming aangenomen. 
De beweegreden wordt zonder stenrv 
ming aangenomen. 
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Over dit wetsontwerp is 
haastig maar toch zeer intensief gedis-
cussieerd. Naar onze mening is de 
noodzaak bepaald onvoldoende aan-
getoond. Het veroorzaakt een nieuwe 
complexiteit in de wetgeving inzake de 
huren, die al ingewikkeld genoeg is, 
ook voor de burgerij, en een nieuwe 
complexiteit in de administratie. Onze 
fractie zal tegen stemmen. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp is duide-
lijkeen verlengstuk van de Machti-
gingswet. Bovendien zal het maxi-
mum van het huurstijgingspercentage 
dat niet door de Minister is medege-
deeld, later nog krachtens de wet wor-
den vastgesteld. Daaraan komt de Ka-
mer niet meer te pas. Aangezien wij er 
niets voor voelen blanco cheques aan 
dit kabinet te geven, zullen wij tegen 
stemmen. 

De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de beraadslaging heb-
ben wij onze bezwaren, onze zakelijke 
bezwaren, duidelijk uiteengezet. De 
beantwoording van de Staatssecre-
taris is zodanig geweest, dat hij niet 
aan onze bezwaren is tegemoet geko-
men. Dit is voor ons - wij zien dit stuk 
wetgeving als overbodig - doorslag-
gevend om tegen deze wet te stern-
men. 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn er altijd al voor ge-
weest dat de huurders en verhuurders 
de huren onder elkaar zelf mogen re-
gelen. Dat dit standpunt na een jaar of 
12 juist blijkt te zijn, hebben wij zoeven 
kunnen horen, aangezien zelfs de 
C.H.U., die zoveel jaren in de Regering 
heeft gezeten, ons standpunt heeft 
overgenomen, hetgeen ons sterkt in 
ons voornemen tegen dit wetsontwerp 
te stemmen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de R.K.P.N., de B.P., de 
S.G.P., het G.P.V. en DS'70, alsmede 
de leden Schakel, Schouten en Hut-
schemaekers tegen dit wetsontwerp 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de stemming over: 
de motie-Tolman c.s. inzake het ont-
werpen van plannen voor aanvullende 
bouwprogramma's (12 600, hoofdstuk 
XI, nr. 14); 
de motie-De Beer c.s. over het nemen 
van maatregelen die er toe leiden dat 
de noodzakelijk geachte woning-
bouwproduktie zal worden gehaald 
(13 100, hoofdstuk XI, nr. 12); 
de motie-P. A. M. Comelissen c.s. over 
het door de overheid te voeren beleid 
ter beteugeling van de stagnatie bij de 
woningbouw (13 100, hoofdstuk XI, nr. 
15); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. overeen 
doelmatige 'procesplanning' bij het na-
tionaal ruimtelijk beleid (13 100, 
hoofdstuk XI, nr. 16); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. over be-
korting van de bestemmingsplanpro-
cedure (13 100, hoofdstuk XI, nr. 17); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. over de 
stagnerende ontwikkeling der groei-
kernen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 18); 
de motie-De Beer c.s. over snellere op-
trekking van de subsidies voor het ei-
gen-woningbezit (13 100, hoofdstuk 
XI, nr. 19); 
de motie-Kombrink c.s. over een ge-
richt programma van om- en bijscho-
ling en van sociale begeleiding van 
werknemers in de bouwsector (13 100, 
hoofdstuk XI, nr. 21); 
de motie-Giebels c.s. over openbaar-
heid van adviezen van de Rijksplanolo-
gische Commissie (13 100, hoofdstuk 
XI, nr.22); 
de motie-J. N. Scholten c.s. over af-
sluiting van basis-akkoorden met 
groeikernen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 
23); 
de motie-Kombrink c.s. over herzie-
ning per 1 januari a.s. van de subsidie-
tabel voor premiehuurwoningen 
(13 100, hoofdstu k XI, n r. 24); 
de gewijzigde motie-Tolman c.s. om 
de voorstellen met betrekking tot de 
volkshuisvestingsproblematiek nader 
te toetsen aan het advies van de Raad 
voor de Volkshuisvesting (13 025, nr. 
24); 
de motie-De Beer c.s. om de bestaan-
de regelingen inzake de huurliberalisa-
tie te handhaven en af te zien van een 
meldingsplichten maximeringsbe-
voegdheid voor huren (13 025, nr. 8); 

de motie-De Beer c.s. om de regelin-
gen inzake de huurharmonisatie te 
handhaven en af te zien van invoering 
van een systeem met huurklassen 
(13 025, nr. 9); 
de gewijzigde motie-Van het Schip c.s. 
om de huurverhoging voor 1975 en 
1976 te binden aan een maximum van 
6% (13 025, nr. 17); 
de motie-Van het Schip c.s. over de 
normen voor het vaststellen van huur-
quotes (13 025, nr. 13, herdruk); 
de motie-P. A. M. Comelissen c.s. over 
het in heroverweging nemen van de 
doorstromingsheffing (13 025, nr. 15); 
de motie-De Beer c.s. over de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer 
bij een uitkeringssysteem van indivi-
duele huursubsidies (13 025, nr. 16); 
de motie-Nypels c.s. over de invoering 
van individuele woonsubsidies voor 
eigenaar-bewoners (13 025, nr. 18); 
de motie-J. N. Scholten c.s. over grote-
re samenhang inzake lonen, prijzen en 
huren (13 025, nr. 21); 
de motie-Salomonsc.s. over wijziging 
van de beschikking geldelijke steun ei-
gen woningen 1968 (13 025, nr. 22); 
de motie-Salomonsc.s. over uitbreN 
ding van de doorstromingsheffing tot 
hettotalewoningbestand(13 025, nr. 
23). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Kombrink die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! De Kamer behoeft zich 
geen zorgen te maken. Het betreft mijn 
motie, voorkomend op stuk nr. 24, me-
de ingediend door mevrouw Van der 
HeemvandeP.P.R. 
Gegeven de discussie die hierover in 
derde en vierde termijn met de Minis-
ter heeft plaatsgevonden, moet ik con-
cluderen dat het meningsverschil over 
de taak van corporaties met hem is 
blijven bestaan. Ten aanzien van de in-
voering van het definitieve huur- en 
subsidiebeleid zullen wij die zaak ver-
der in het te houden mondeling over-
leg, eind januari, begin februari, ter 
sprake brengen en overzien. Wellicht 
bestaat er dan het perspectief op aan-
gepaste leningsvormen waaraan de 
corporaties behoefte hebben en die bij 
hen een deel van de problemen zou-
den kunnen wegnemen. 
Ik neem niets terug van de problemati-
sche situatie, waarin de corporaties 
ten aanzien van de premie-huursector 
zitter. 
De Minister heeft mij vanmiddag het 
verwijt gemaakt, dat met deze motie 
slechts de particuliere beleggers wor-
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Kombrink 

den gesteund. Voorzover het de cor-
poraties betreft, is dit niet juist en zou 
uitvoering van de motie tot herstel van 
de produktie in deze sector kunnen lei-
den. 
Voor zover het de institutionele beleg-
gers betreft, heeft de Minister nagela-
ten o m - op mi jn verzoek - concrete 
gegevens ten aanzien van het rende-
ment op tafel te leggen. 
Het risico, dat ten gevolge van het ver-
schil in positie en mogeli jkheden van 
beide categorieën van exploitanten in 
institutionele beleggers nodeloos een 
extra vermogenssubsidie zouden ont-
vangen, kan ik nog steeds niet geheel 
overzien. Juist daarom meen ik er ver-
standig aan te doen, de motie op stuk 
nr. 24 in te trekken, hierbij nogmaals 
mijn ontevredenheid uitsprekend over 
de wijze waarop de gedachtenwisse-
ling met de Regering op dit punt heeft 
moeten plaatsvinden. 

Aangezien de motie-Kombrink c.s. 
(13100, hoofdstuk XI, nr. 24) is inge-
trokken, maakt zij geen onderwerp van 
behandeling meer uit. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Nypels die het heeft gevraagd. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Regering heeft toege-
zegd, een nadere notit ie te zullen laten 
verschijnen over de verhouding tus-
sen de positie van de huurders en die 
van de kopers, hetgeen ons aanleiding 
geeft, u te verzoeken, de motie op stuk 
nr. 18 over de invoering van individu-
ele woonsubsidies voor eigenaren-be-
woners van de agenda af te voeren. 
Wi j kunnen dan na het verschijnen van 
de notitie erover beslissen of de motie 
in stemming moet worden gebracht 
dan wel moet worden ingetrokken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de motie-
Nypelsc.s. (13025, nr. 18) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Salomons die het heeft ge-
vraagd. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Gezien de toezeg-
ging van de Staatssecretaris, dat hij al-
le meningen rond de doorstromings-
heffing zal heroverwegen en gezien 
het feit, dat bovendien een nota is toe-
gezegd over de financiële en fiscale as 

pecten van het eigen woningbezit, lijkt 
het ons verstandig, de motie op stuk 
nr. 23 niet op dit moment in stemming 
te brengen. Ik verzoek u, haar van de 
agenda af te voeren. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de motie-
Salomonsc.s. (13025, nr. 23) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De motie-Tolman c.s. (12600, hoofd-
stuk XI, nr. 14) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.H.U., de K.V.P., de V.V.D., de 
R.K.P.N., de S.G.P., het G.P.V. en 
DS'70, alsmede de leden Aantjes, De 
Koning, Schakel en J. N. Scholten vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-De Beer c.s. (13100, hoofd-
stuk XI, nr. 12) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D. en DS'70 vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-P. A. M. Cornelissen c.s. 
(13 100, hoofdstuk XI, nr. 15) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N., de P.S.P. en de P.P.R., als-
mede de leden Beekmans, Nypels en 
Van Mierlo tegen deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-Scherpenhuizen c.s. (13 100, 
hoofdstuk XI, nr. 16) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de B.P., de S.G.P., het 
G.P.V., de R.K.P.N., de P.v.d.A., de 
P.P.R., de P.S.P., de C.P.N., DS'70 en 
D'66 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Scherpenhuizen c.s. (13100, 
hoofdstuk XI, nr. 17) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N., de P.S.P. en de P.P.R. tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Scherpenhuizen c.s. (13100, 
hoofdstuk XI, nr. 18) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de R.K.P.N., de B.P., de 
S.G.P. en het G.P.V., alsmede het lid 
Schouten vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-De Beer c.s. (13100, hoofd-
stuk XI, nr. 19) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de B.P., de R.K.P.N., de 
S.G.P., het G.P.V., DS'70 en de C.P.N, 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Kombrink c.s. (13100, hoofd-
stuk XI, nr. 21) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., D'66, DS'70, de P.P.R., de 
P.S.P., de V.V.D., het G.P.V. en de B.P. 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Giebels c.s. (13100, hoofd-
stuk XI , nr. 22) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., de P.P.R., de C.P.N., D'66, 
DS'70, de P.S.P., de V.V.D., de 
R.K.P.N., de B.P., de S.G.P. en het 
G.P.V. vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-J. N. Scholten c.s. (13100, 
hoofdstuk XI, nr. 23) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
C.P.N, tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De gewijzigde motie-Tolman c.s. 
(13 025, n r. 24) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de K.V.P., de A.R.P., de P.v.d.A., D'66, 
de C.P.N., de P.S.P. en de P.P.R. tegen 
deze gewijzigde motie hebben ge-
stemd. 

Het wi l mij voorkomen dat de motie-
De Beer c.s. (13 025, nr. 8) haar zin heeft 
verloren na de aanneming van wets-
ontwerp 13 202. 
Ik geef het woord aan het lid De Beer. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verschil tussen deze 
motie en het wetsontwerp is dat het 
wetsontwerp een ti jdeli jke zaak is, ter-
wi j l deze motie betrekking heeft op het 
huur- en subsidiebeleid op langere ter-
mi jn, dus structureel. Het is dus denk-
baar dat men wel voor een ti jdeli jke re-
geling is, maar tegen een handhaving 
van de plannen van de huur- en subsi-
dienota. Het zijn twee los van elkaar 
staande zaken. 

De Voorzitter: Ik ben niet overtuigd. 
De motie nodigt de Regering uit de be-
staande regeling inzake de huurl ibera-
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Voorzitter 

lisatie te handhaven en af te zien van 
haar voornemen een meldingsplicht 
en maximeringsbevoegdheid voor hu-
ren in te voeren. Ik meen begrepen te 
hebben dat de Kamer pas heeft beslist 
dat dat wel zal gebeuren. 

De heer Aantjes(A.R.P.): Mag ik er even 
op wijzen dat de heer De Beer mis-
schien over het hoofd heeft gezien dat 
het wetsontwerp tot een jaar beperkt is. 

De heer De Beer (V.V.D.): Dank u wel . 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l een wijzi-
ging voorstel len. Het feit doet zich 
voor dat de motie eerder ingediend 
was dan het wetsontwerp. Nu het wets-
ontwerp aanvaard is, wi l ik voorstel-
len in het dictum na de woorden 'no-
digt de Regering uit ' in te voegen de 
woorden: na ommekomst van de gel-
digheidsduur van wetsontwerp 13 202. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begri jp er niets van. De 
geldigheidsduur van het wetsontwerp 
zal na een jaar verstreken zijn. Dan 
komt er óf een voorstel van de Rege-
ring tot verlenging van die geldig-
heidsduur en dan kan de heer De Beer 
met zijn motie op alle manieren uit de 
voeten óf een definitieve huurwetrege-
ling en dan lijkt mij die zaak ook weer 
aan de orde te zijn. Wij hebben er ove-
rigens helemaal geen bezwaar tegen, 
de motie nu af te stemmen, hoor! 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp, dat de heer Aan-
tjes graag van een technisch probleem 
gebruik maakt om deze principiële 
kwestie aan te pakken. Dat is zijn goed 
recht. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat het lid De Beer zijn motie al-
dus heeft gewijzigd, dat deze thans 
luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Nota Huur- en Subsidiebeleid 1974 
(Kamerstuk 13025); 

overwegende: 

dat een aantal jaren geleden op goede 
gronden begonnen is met het geleide-
lijk invoeren van de huurliberalisatie, 
welk beleid door de Raad voor de 
Volkshuisvesting ook als logisch en 
juist is ondersteund; 

dat de Raad voor de Volkshuisvesting 
blijkens haar laatste advies deze me-
ning nog steeds is toegedaan mede 
omdat de voorgestelde procedures bij 
huurverhogingen alle nodige waarbor-
gen bevatten voorde huurders; 

dat uit gegevens, verstrekt door de Re-
gering, is gebleken dat in de geliberali-
seerde gebieden de huren meesten-
tijds gemiddeld minder zijn gestegen 
dan in de niet-geliberaliseerdegebie-
den; 

dat ook dit kabinet liberalisatie van hu-
ren als een op zich zelf bruikbaar be-
leidsinstrument heeft gekenschetst; 

nodigt de Regering uit, na omme-
komst van de geldigheidsduur van 
wetsontwerp nr. 13 202, de bestaande 
regelingen inzake de huurliberalisatie 
te handhaven en af te zien van haar 
voornemen, een meldingsplicht en 
maximeringsbevoegdheid voor huren 
in te voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het komt mij voor, dat het woord 
'voornemen' hier in een wat oneigenlij-
ke zin wordt gebruikt. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat voornemen staat heel 
duidelijk in de Nota huur- en subsidie-
beleid1974. 

De Voorzitter: Ik laat het oordeel hier-
over vanzelfsprekend aan de Kamer 
over, maar ik meen dat het mi jn plicht 
is, de Kamer te wijzen optegenstr i jd ig-
heden in besluiten. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Mag ik de heer De 
Beer erop attent maken, dat hij naar 
mijn mening zijn motie ongewijzigd 
had kunnen laten? Immers, er is nog 
geen sprake van dat wet nr. 13202 is 
ingevoerd. Het wetsontwerp moet nog 
worden behandeld in de Eerste Kamer 
en vervolgens nog worden gecontra-
signeerd. Er is dus nog steeds sprake 
van een voornemen van de Regering, 
een meldingspl ichten maximerings-
bevoegdheid voor huren in te voeren. 

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

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De strekking van de motie 
is ons sympathiek, maar ik deel uw 
mening en de mening van de heer 

Aantjes en anderen, dat deze motie 
niet helemaal past en dat deze kwestie 
vanzelf aan de orde zal komen als de 
geldigheidsduur van de wet, zo dit 
wetsontwerp dat wordt, afloopt. Wi j 
kunnen daarom niet voor deze motie 
stemmen. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Op louter formele gron-
den heeft onze fractie geen vri jmoe-
digheid, voor deze motie te stemmen. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij gebrek aan steun trek ik 
mijn zojuist gewijzigde motie in. 
Er ontstaat nu wel grote hilariteit, 
maar ik mag erop wijzen, dat dit de 
eerste keer vanavond is dat de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. kunnen 
lachen! 

Aangezien de gewijzigde motie-De 
Beer c.s. is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van behandeling meer uit. 

De motie-De Beer c.s. (13025, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de S.G.P., het G.V.P., de 
C.H.U., de B.P., de R.K.P.N. en DS'70 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Van het Schip c.s. 
(13025, nr. 17) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N, en de P.S.P. vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Van het Schip c.s. (13025, nr. 
13, herdruk) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N, en de P.S.P. vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-P. A. M. Cornelissen c.s. 
(13 025, nr. 15) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de K.V.P., de A.R.P., de C.H.U., de 
V.V.D., de S.G.P., het G.P.V., de B.P., 
de R.K.P.N., DS'70 en de P.S.P. vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-De Beer c.s. (13025, nr. 16) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 
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Voorzitter 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de B.P., de R.K.P.N., het 
G.P.V., de C.H.U., de P.S.P. en DS'70, 
alsmede de leden Terlouw, Nypels en 
Nooteboom vóór deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-J. N. Scholten c.s. (13 025, nr. 
21) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de A.R.P., de K.V.P., de V.V.D., de 
C.H.U., de B.P., het G.P.V., de S.G.P.. 
de R.K.P.N, en DS'70 vóór deze motie 
hebben gestemd. 

Demotie-Salomonsc.s. (13025, nr. 22) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.v.d.A., de P.P.R., de C.P.N, en de 
P.S.P. vóór deze motie hebben ge-
stemd. 
Ik geef het woord aan het lid De Beer, 
die het heeft gevraagd. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is gebruikelijk dat, als 
een nota in de Kamer is behandeld, de 
Voorzitter voorstelt om de nota voor 
kennisgeving aan te nemen. Als men 
met dit voorstel instemt, dan betekent 
dat natuurlijk formeel niet, dat men 
voor de nota is. Afgezien van het feit 
dat de V.V.D.-fractie grote bezwaren 
tegen bepaalde onderdelen van de No-
ta huur- en subsidiebeleid heeft, zijn er 
nog heel veel zaken niet met de Kamer 
uitgesproken. Ik heb daarvan in mijn 
tweede termijn een opsomming gege-
ven, zodat ik dat niet behoef te herha-
len. Er zijn een stuk of zeven, acht ui-
terst belangrijke punten, waarover nog 
met de Kamer moet worden gediscus-
sieerd, o.a. over het subsidiesysteem, 
over de vraag of de beleggers bereid 
zullen zijn mee te doen, enz. 
Het is eigenlijk zodoende niet goed 
mogelijk een goed oordeel over de no-
ta te hebben. Dat blijkt ook al uit het 
feit dat er een afspraak voor een mon-
deling overleg in de maak istussen de 
vaste Commissie voor Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening en de be-
windslieden om nog eens duchtig te 
praten overeen aantal belangrijke 
punten uit de nota. 
Aangezien het hierbij gaat over een no-
ta waarover het laatste woord nog niet 
is uitgewisseld tussen de bewindslie-
den en de Kamer, zou ik u, mijnheer de 

Voorzitter, het voorstel willen doen om 
in afwijking van het gebruikelijke voor 
kennisgeving aannemen, de nota wel 
van de agenda af te voeren, maar niet 
als afgedaan te beschouwen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het ver-
zoek van het lid De Beer om de Nota 
huur- en subsidiebeleid 1974 niet voor 
kennisgeving aan te nemen, maar van 
de agenda af te voeren en niet als af-
gedaan te beschouwen, te voldoen. 
De heer Bakker (C.P.N.): Waarom? Ik 
vind het een onzinnig voorstel van de 
heer De Beer. 
De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt het 
voorstel van het lid De Beer voldoende 
ondersteund. Ik stel nader voor, daar-
over te beslissen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil het verzoek van de 
heer De Beer graag steunen, ook om-
dat er zoveel kritiek wordt geuit. De be-
windslieden hebben overleg toege-
zegd over sommige van de meest es-
sentiële onderdelen van de nota. Het 
sluit naar mijn mening helemaal aan bij 
het overleg dat in de afgelopen dagen 
is gevoerd. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Nota's binden niet, nota's 
geven kennis van het beleid dat de Re-
gering zich voorneemt. Vervolgens 
krijgen wij wetsontwerpen voor ons. 
Het lijkt mij onzinnig om met nota's de 
methode te gaan volgen om die in be-
handeling te houden. Men kan dan 
met alle nota's - en dit kabinet wéét 
van nota's - hetzelfde gaan doen. Ie-
dereen kan op elk moment op de in-
houd van zo'n nota terugkomen, haar 
gebruiken of wat dan ook. Ik ben dus 
tegen het voorstel van de heer De 
Beer. 

De heer Aantjes(A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben het helemaal met de 
motivering van de heer Bakker eens. 
De heer De Beer geeft aan het voor 
kennisgeving aannemen van een nota 
een totaal nieuwe betekenis. 

De heer Kruisinga (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is helemaal geen 
nieuw fenomeen. In 1966 is de Volks-
gezondheidsnota door de Kamer aan-
gehouden. Het is dus niets nieuws. 

De heer Van Rossum (S.G.P.): En twee 
jaar geleden is de garnalennota hier 
aangehouden! 

DeheerVanThijn (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Na dit sinistere voor-
beeld sluit ik mij nog gretiger aan bij 
het standpunt van de heer Bakker dan 
ik al van plan was. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben het eens met 
de heer Bakker. Ik vind alleen dat even 
moet worden vastgesteld, dat het 
stemmen tegen het voorstel van de 
heer De Beer totaal niet mag worden 
uitgelegd als een akkoordverklaring 
met de inhoud van de nota, noch met 
de details, noch met de hoofdzaken. 

DeheerTerbouw(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten overvloede sluit ik mij 
graag aan bij de argumentatie, die de 
heer Bakker hier naar voren heeft ge-
bracht. 

De Voorzitter: Ik onderstreep mijner-
zijds nog eens, dat de tekst en de uitleg 
die de heer Van der Spek heeft gege-
ven, voor zover ik weet, altijd de opvat-
ting van de Kamer is geweest! 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Als deze nota voor kennis-
geving wordt aangenomen, houdt dit 
niet in, dat wij het met die nota eens 
zijn. Ik zeg erbij dat wij er ook helemaal 
niet voor voelen, zoals de heer De 
Beer voorstelt, om nog eens weer een 
dag en een nacht erover te praten. Wat 
dit betreft, komt er ons te weinig uit. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog even wijzen op 
de begroting die in nauwe samenhang 
hiermee is besproken en die op zich-
zelf als basis zou kunnen worden be-
schouwd voor een dergelijk uit te voe-
ren beleid. Ik meen dat het daarom van 
groot belang is dat bij deze nota het 
onderscheid wordt gemaakt, dat de 
heer De Beer voorstelt. 

Het voorstel van het lid De Beer, om de 
nota thans niet voor kennisgeving aan 
te nemen, maar haar aan te houden, 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 
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Voorzitter 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de V.V.D., de R.K.P.N., de S.G.P., het 
G.P.V. en de C.H.U., alsmede de leden 
Van Veenendaal-van Meggelen, K.A. 
Keuning en Drees voor dit voorstel 
hebben gestemd. 

De Nota huur- en subsidiebeleid 
(13025) wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 
De Voorzitter: Ik heb ten slotte aan de 
Kamer nog twee voorstellen te doen. 
In de eerste plaats stel ik voor, dat aan 
de Voorzitter, ondanks het late uur, ge-
durende ten hoogste 15 minuten gele-
genheid wordt gegeven zich tot de le-
dente richter.. 
Daartoe wordt besloten. 
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag, 
bedoeld in artikel 47 van het reglement 
van Orde goed te keuren. 
Daartoe wordt besloten. 
De Voorzitter: Geachte medeleden. In 
artikel 7 van ons geliefde Reglement 
van Orde staat de taak van uw Voorzit-
ter omschreven: in de eerste plaats 
leidt hij de werkzaamheden van de Ka-
mer. Hij is dus een orgaan van de Ka-
mer. Dat blijkt ook wel, want het be-
hoort mede tot zijn taak 'de Kamer 
naar buiten te vertegenwoordigen'. Zo 
op het eerste oog lijkt hij een duidelijk 
gezicht te hebben; één duidelijk ge-
zicht. Maar het is niet helemaal zo; ten 
dele is het schijn. Hij is immers in deze 
Kamer óók de hoeder van de rechten 
van de Regering. En dat is niet zonder 
betekenis als ik erop wijs, dat van de 
Handelingen die sinds Prinsjesdag zijn 
verschenen 1070 bladzijden tekst door 
leden zijn uitgesproken en 617 bladzij* 
den door bewindslieden. Dat is een 
verhoudingvan 5 staat tot 3. 
Toch neemt de Regering vrijwel nooit 
deel aan de regeling van onze werk-
zaamheden. Tijdens onze beraadsla-
ging heb ik dan ook altijd het gevoel 
twee gezichten te dragen. UwVoorzit-
ter moet wel een Januskop hebben, 
een soort 'Stiennen Man', die tegelijk 
naar twee kanten kijkt, zoals Caspar 
van Robles, de stadhouder in Fries-
land, die op de gedenkzuil op de zee-
dijk bij Harlingen twee kanten opkijkt: 
'oer fjild en stran' (over het land en 
over het strand). 
Waarom deze zachte inleiding, terwijl 
u misschien had verwacht dat ik u zou 
donderen? Dat zal ik U zeggen. 
Als één van de belangrijkste redenen 
van het verzaken van wat ik eigenlijk 
een grondwettelijke parlementaire 

plicht beschouw - het vóór het begin 
van het dienstjaar goedkeuren van de 
begrotingswet (en het dienstjaar is het 
kalenderjaar) - wordt in toenemende 
mate de spreeklust van de Regering 
genoemd. Ik kan niet ontkennen, dat 
de redevoeringen langer worden (de 
bewindslieden kennen geen spreek-
tijdbeperking; nóg geen spreektijdbe-
perking?). 
Maar is het billijk, dat wij leden daar in 
kritische zin over praten? Ik vind van 
niet en daarom meen ik het voor de 
Regering te moeten opnemen in deze 
strikt technische aangelegenheid. Wat 
is namelijk het geval? 
Ik neem als voorbeeld de behandeling 
van de begroting van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening en de Nota 
Huur en Subsidiebeleid, die wij pas 
hebben beëindigd. De voorbereiding 
is bijzonder grondig geweest, zowel 
van de nota als van het begrotings-
hoofdstuk. 
Over de begroting zijn van te voren 
106 vragen gesteld en het was daarom 
begrijpelijk dat de vaste commissie op 
29 november besloot met de constate-
ring, dat na de beantwoording de 
mondelinge gedachtenwisseling hier-
mede voldoende was voorbereid. 
Wat de nota betreft: er zijn daarover 
twee openbare commissievergaderin-
gen geweest op 2 en 5 december. Het 
gedrukte verslag daarvan beslaat 50 
en 12 grote bladzijden tekst. Boven-
dien was deze voorbereiding nog 
voorafgegaan door een naar schatting 
300-tal vragen, die uiteraard ook alle 
zijn beantwoord. Men zou zodenken: 
een uitputtende voorbereiding. 
Maar wat gebeurde er deze week 
maandag? Bij de algemene beraadsla-
ging - ik leg de klemtoon op dat woord 
'algemeen' - over beide onderwerpen 
werden nog eens wel geteld (ik heb 
het persoonlijk gedaan) 322 nieuwe, 
afzonderlijke vragen gesteld en uiter-
aard talrijke algemene opmerkingen 
gemaakt, waarover men graag zou 
zien dat de Regering ook een mening 
gaf. 
Wacht even: daar vergat ik bijna de 27 
moties te noemen, welk aantal - als ik 
mij niet vergis - een absoluut hoogte-
punt is in de parlementaire geschie-
denis, of laat ik liever een neutraal 
woord gebruiken en zeggen: een 're-
cord', omdat velen liever ter typering 
het woord dieptepunt zouden gebrui-
ken.denkik! 
Eén van de sprekers zag kans om per 
minuut 2'/2 vraag op de Regering af te 
vuren. Ter verontschuldiging van hem 
kan ik aanvoeren, dat hij nog niet zo 
lang lid is en dus vanzelfsprekend veel 
te vragen had. 

Maar nu vraag ik u: is het recht en bil-
lijk om dan te verwachten c'at de Rege-
ring de volgende dag in een niet te 
lang betoog op alle vragen en opmer-
kingen ingaat? Die vraag stellen is 
haar tegelijk beantwoorden! 149 wij-
zen kunnen méér vragen dan 33 wijzen 
in dezelfde tijd kunnen antwoorden. 
Naar mijn mening is er de laatste jaren 
een snel toenemende vervalsing van 
het begrip 'algemene beschouwingen' 
te bespeuren. De bedoeling is natuur-
lijk dat éénmaal in het jaar - en tot nu 
toe werd daarvoor de behandeling van 
de begroting uitgekozen - een min of 
meer principieel getinte beschouwing 
zou worden gegeven van de opvattin-
gen die de leden hebben over het on-
derwerp dat aan de orde is. Naar mijn 
mening ligt de grondfout bij die leden, 
die geen échte algemene beschou-
wing houden, óf omdat zij dat niet kun-
nen, óf omdat zij een verkeerde opvat-
ting hebben van het begrip 'alge-
meen'. 
Het zou mij geen enkele moeite kos-
ten, mijn opvatting te verduidelijken. Ik 
zal dat nu niet doen. 
Ik zal niet verder uitweiden over de oor-
zaken van de vertragingen in het af-
handelen van de begrotingshoofdstuk-
ken. Binnenkort zal de Commissie voor 
de Werkwijze van de Kamer en wei-
licht later ook het Presidium zich daar-
mee bezighouden en, naar ik hoop, 
met voorstellen komen, die voor het 
volgende jaar verbeteringen kunnen 
brengen. 
Ik heb, gelukkig, nog een paar plezieri-
ge mededelingen te doen. 
In de eerste plaats kan ik mededelen, 
dat er vorderingen worden gemaakt 
met het oplossen van het parkeerpro-
bleem op en rond het Binnenhof. De 
leden zullen zich herinneren, dat wij 
begin mei een motie aannamen, waar-
van de strekking was, dat er bij het Pre-
sidium met kracht op werd aangedron-
gen te bevorderen om zo spoedig mo-
gelijk - doch in elk geval vóór het zo-
merreces - definitief een einde te ma-
ken aan het parkeren van personenau-
to's op het Binnenhof. 
Welnu, het lijkt erop dat rond Pasen het 
zogenaamde 'vierkant'van het Bin-
nenhof niet meer toegankelijk zal zijn 
voor parkeerders. Dank zij vooral de 
medewerking van de gemeente Den 
Haag zal hoogstwaarschijnlijk op het-
zelfde moment vervangende parkeer-
gelegenheid in de naaste omgeving 
beschikbaar komen. Tegelijkertijd wer-
ken de meest belanghebbenden door 
met het vinden van een goede metho-
de om het hele Binnenhof blijvend te 
vrijwaren van particuliere auto's. Er 
zullen echter nog wel talloze Nederlan-
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Voorzitter 
ders en zeker buitenlanders zich in de 
komende zomer ergeren aan de wijze 
waarop wij één van de mooiste stads-
gezichten 'blikschade' berokkenen. 
Tenslotte: De Kamer staat niet meer 
op het standpunt dat zij, vóór ieder an-
der, op de hoogte moet worden ge-
bracht van regeringsbeslissingen. 
Maar dank zij de royaliteit van de Mi-
nister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening ben ik nu in staat 
een nieuwtje te brengen. Vanmiddag 
heeft de Minister mij namelijk een 
brief overhandigd van de volgende in-
houd: 
'Om te voorzien in de dringende be-
hoefte van de Tweede Kamer aan uit-
breiding en modernisering van de ac-
comodatie heeft de Rijksgebouwen-
dienst na door mij met U gepleegd 
vooroverleg in de directe omgeving 
van het Binnenhof een aantal panden 
aangekocht. Het gaat hierbij om perce-
len gelegen aan de Hofstraat en de 
Lange Poten, bekend als Hotel Central, 
restaurant House of Lords en het voor-
maligecafé Piccadilly. Verder wordt 
binnen enkele jaren hettelefoonge-
bouw van de PTT in de Hofstraat over-
genomen. Tezamen met het te zijner 
tijd leegkomende gebouwvan het mi-
nisterie van Justitie aan het Plein komt 
zodoende het gehele complex Hof-
straat - Lange Poten - Plein ter 
beschikking van het Rijk. 
Handhaving van de vestiging van de 
Tweede Kamer op en rond het Binnen-
hof betekent een voortzetting van een 
ook door de Tweede Kamer gewaar-

deerde traditie. Een geheel nieuwe 
huisvesting elders in de gemeente 
's-Gravenhage bleek overigens op een 
aantal onoverzienbare problemen van 
o.m. planologische aard te stuiten. 
Aangezien de bouwplannen uiteraard 
nog nadere vorm zullen moeten krij-
gen, is thans nog niet te zeggen of en 
in hoever de bestaande bebouwing 
kan worden gehandhaafd. Wel staat 
vast dat het globale programma van 
eisen voor de nieuwbouw, zoals dit is 
geformuleerd door de commissie On-
derzoek huisvesting Tweede Kamer, 
verwezenlijkt kan worden in de thans 
bij de Kamer in gebruik zijnde gebou-
wen vermeerderd met de genoemde 
ter beschikking van de Kamer komen-
de percelen. 
Zo zal binnen dit complex voldoende 
ruimte zijn voor een nieuwe vergader-
zaal van de Tweede Kamer met an-
nexen. Het College van Burgemeester 
en Wethouders van 's-Gravenhage is 
reeds eerder vertrouwelijk op de hoog-
te gebracht van de plannen tot aan-
koop van deze panden. 
Nader overleg zal worden gevoerd 
met het gemeentebestuur over de 
bouwplannen, die mede het 'be-
schermd stadsgezicht' aan de Hof-
straat omvatten. Getracht zal worden 
het gedeelte aan de Lange Poten op 
een meer bij de omgeving passende 
wijze te ontsluiten en bij het stadsge-
beuren te betrekken. 
Momenteel beraadt de Rijksgebou-
wendienst zich over de architectenkeu-
ze, waarbij de gedachten uitgaan naar 
het uitschrijven van een prijsvraag. 

De vaststelling van de plannen tot her-
structurering van een gedeelte van de 
bestaande bebouwing en de uitwer-
king van de bouwplannen voor de an-
dere gedeelten zullen zeker een groot 
aantal jaren vergen. Van een ontrui-
ming van de van Skol Brouwerijen 
N.V. aangekochte panden op zeer kor-
te termijn zal dan ook geen sprake zijn. 
Deze panden zijn bovendien niet vrij 
van huur. Er zijn thans een drietal 
huurders en twee onderhuurders in 
gevestigd. Met de lopende contracten 
zal rekening moeten worden gehou-
den. De werkgelegenheid van het bij 
de betrokken huurders in dienst zijnde 
personeel zal door deze aankoop de 
eerstkomende jaren derhalve niet in 
het geding zijn'. 
Vooruitlopend op het uiteindelijke oor-
deel van de Kamer wil ik de Minister 
nu al vast danken voor zijn inspanning 
en die van de Rijksgebouwendienst 
om ons de zo broodnodige leefruimte 
te geven. 
Geachte medeleden, ik wens u en alle 
anderen die ons helpen bij ons werk 
een rustige vakantie, goede Kerstda-
gen en een gelukkig Nieuwjaar toe en 
de zieken onder hen een spoedige be-
terschap. (Applaus) 

Sluiting 3.51 uur. 
Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 
1°. negen brieven van de Eerste Ka-
mer der Staten-Generaal, met de me-
dedeling, dat zij zich in haar vergade-
ring van 17 december 1974 heeft ver-
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enigd met de volgende haar door de 
Tweede Kamer toegezonden voorstel-
len van wet: 
Herziening regeling investeringsaftrek 
(12 919); 
Wet op de Middelen voor 1975 
(13 100); 
Investeringsaftrek gebouwen (12 696); 
Wijziging Inkomstenbelasting e.a. 
(13 102); 
Tijdelijke wijziging vermogensbelas-
ting (13 103); 
Wijziging Omzetbelasting (13 104); 
Loon- en Inkomsten belastingsheffing 
AOW/AWW-genietenden (13 105); 
Leningwet1975(13 124); 
Wet aardgasprijzen (13 146). 
De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 
2°. een dankbetuiging van de Voorzit-
ter van het Ierse Parlement, voor het 
betoonde rouwbeklag bij het overlij-
den van de Ierse President. 
De Voorzitter stelt voor, dit bericht 
voor kennisgeving aan te nemen; 
3°. de volgende verzoekschriften: 
een, van A. J. H. Meeuwenberg te Lon-
gerhouw (post Bolsward), met betrek-
king tot het voorkomen van zijn naam 
in het signaleringsboek van Neder-
landse ingezetenen; 
een, van mevrouw J. van Hassel-Mat-
thee te Roosendaal, met betrekking tot 
het beleid van de directeur van de Ver-
enigde Toeleveringsbedrijven te 
Roosendaal; 
een, van N. Kats te Aalst-Waalre, hou-
dende aanklacht tegen de heer Borsje 
en een aanklacht tegen het gemeente-
bestuur van Dordrecht; 
een, van H. J. J. Willemste Venray, 
met betrekking tot een geschil tussen 
adressant en de procureur-generaal te 
's-Hertogenbosch; 
een, van mevrouw A. A. Bicker-Caar-
ten-Berends te 's-Gravenhage, met be-
trekking tot haar vermogen; 
een, van L. M. Dekkers te Nijmegen, 
met betrekking tot de motorrijtuigen-
belasting, ingediend door J. Th. Vloet; 
een, van mevrouw H. S. Tiesinga-Pikte 
's-Gravenhage, met betrekking tot 
haar positie van gescheiden vrouw; 
een, van J. J. F. Wagemans te 's-Gra-
venhage, met betrekking tot de Wet 
Bezitsvormingsfonds. 
Deze adressen zullen worden gesteld 
in handen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften; 
4°. een telegram van de drie Flakkese 
landbouworganisaties, over de scha-
deregeling wateroverlast. 

Dit telegram ligt op de griffie, ter inza-
ge van de leden; kopie is gezonden 
aan de betrokken commissie; 

5°. een telexbericht van de regionale 
raad voor de arbeidsmarkt in de pro-
vincie Overijssel, over de werkgele-
genheidssituatie. 

Dit bericht ligt op de griffie, ter inzage 
van deleden; 
6°. de volgende brieven: 
een, van J. J. de Kokte Vlissingen, 
over de dijken- en dammenbeveiliging 
van Zeeland; 
een, van J. P. Bakker te Vught, met een 
voorstel voor onderwijs in 'geestelijke 
waarheid'; 
een, van R. Koster-Niepmann te Blari-
cum, over de woningbouw; 
een, van het gemeentebestuur van Nij-
megen, over de uitvoering van Rijks-
weg 73; 
een, van het Overlegorgaan van de 
Centrale Ondernemersorganisaties in 
het Midden- en Kleinbedrijf, over het 
voor 1975 voorgestelde prijsbeleid; 
een, van het Havenschap Terneuzen, 
ten geleide van de jaarstukken 1973; 
een, van het Overlegorgaan van de 
drie vakcentrales, ten geleide van hun 
commentaar op de begroting van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk voor 1975. 

Deze brieven liggen op de griffie, ter 
inzage van de leden; kopie is gezon-
den aan de betrokken commissies. 
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'(zieblz.2200) 4(zieblz.2201) 

de\ragen van,het Jid De Gaaij Fort-
man luiden* 

1 
Waren tijdens het pre-constituerend 
beraad, dat voorafging aan de vor-
ming van het huidige kabinet, alle kan 
didaat-bewindslieden op de hoogte 
van het feit dat de christen-democrati-
sche fracties zich niet zonder meer ge-
bonden achtten aan de 'Schets van het 
beleid', die van christen-democrati-
sche zijde was ingebracht als gelijk-
waardig programstuk in de program-
grondslag van het kabinet? 

2 
Is de Regering niet van mening, dat 
hef uiterst ongelukkig moet worden 
geacht, dat de leden van de progres-
sieve fracties op het moment dat zij 
hun geestverwanten die kandidaat-be-
windslieden waren 'het groene licht' 
moesten geven, niet op de hoogte wa-
ren van het in vraag 1 vermelde? 

3 - • 
Heeft het feit, dat de Regering zelfs 
wanneer zij in haar beleid voor 100% 
de 'Schets van het beleid' volgt, nog 
niet mag rekenen op de steun van de 
christen-democratische fracties gevol-
gen voor de positie van het kabinet en 
voor zijn beleid? 

De vragen van de leden Kosto en 
Voogd luiden: 

Wat is het commentaar van de Mi nis-
ter op de brief van de procureur-gene-
raal bij de Hoge Raad der Nederlanden 
van 8 november 1974, gericht aan de 
mr. T. Knoopte Groningen en hande-
lende over het kort geding, dat de 
beeldende kunstenaar P. E. Kouthoofd 
heeft aangespannen tegen de ge-
meente Middelstum, van welke brief 
de Minister een afschrift heeft ontvan-
gen? 

2 
Heeft de Minister met name kennis ge-
nomen van de opvatting van de procu-
reur-generaal dat de Beeldende Kun-
stenaarsregeling (BKR) moet worden 
gekwalificeerd als pseudo-wetgeving, 
die de gemeente niet de rechtsplicht 
oplegt de regeling toe te passen en de 
beeldende kunstenaars jegens de ge-
meentegeen aanspraken geeft? 

3 
Is het waar, dat de Minister ter gele-
genheid van wijzigingen in de BKR in 
een brief van 30 september aan de ge-
meentebesturen de volgende volzin 
schreef: 
'Gaarne doe ik een beroep op u om op 
basis van de gewijzigde regeling te ko-
men tot een optimale gang van za-
ken'? 

Is het waar, dat de Minister op een bij-
eenkomst van de Beroepsvereniging 
van Beeldende Kunstenaars in Pulchri 
op 6 juni 1974 ten aanzien van het ge-
val Kouthoofd als zijn mening heeft 
uitgesproken dat het gemeentebe-
stuur gehouden was de BKR toe te 
passen? 

Welke maatregelen denkt de Minister 
te nemen om de rechtszekerheid van 
de beeldende kunstenaars, voor zover 
die lag besloten in de BKR, te garande-
ren, vooral nu de procureur-generaal 
de gemeente min of meer adviseert de 
zaak ten principale voor te leggen aan 
de rechter? 

6 
Kan de Minister meedelen, of er nog 
meer beschikkingen zijnerzijds be-
staan, die op gelijke wijze als de BKR 
als pseudo-wetgeving, in de zin als be-
doeld door de procureur-generaal in 
zijn eerder genoemde brief, zouden 
kunnen worden aangemerkt en derhal-
ve voor de gemeenten niet verbindend 
zouden zijn? 

8 (zie blz. 2237) 

Provincie Bewoond In % van de Bewoond door huurder 
door woning-door woning-
eigenaar voorraad woningwet" in % van de 

woningen woning-
voorraad 

overige 
woon-
verblijven 

in % van de 
woning-
voorraad 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Zuid-Holland 
Noord-Hol land 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

63 235 38,5 
73 035 46,0 
47 025 45,0 

105 415 41,5 
181 905 44,5 
86 005 37,0 

230 555 24,5 
189 620 26,5 
52 645 52,0 

208 860 44,5 
122 155 45,5 

1 360 735 35,5 

47 390 
45 020 
33 245 
80 335 
111 910 
59 780 

269 000 
184 235 
21 095 
139 880 
85 455 

29,0 
28,5 
32,0 
32,0 
27,5 
26,0 
29,0 
26,5 
21,0 
30,0 
32,0 

52 985 
40 900 
24 570 
68 580 
118 540 
86 625 
439 190 
332 880 
28 515 
124 065 
62 535 

32,0 
25,5 
23,0 
26,0 
28,0 
35,5 
46,5 
47,0 
27,0 
25,5 
22,5 

Nederland 1 079 705 28,5 1 381 030 35,5 
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