Donderdag 19 december 1974
Aanvang 11.00 uur

41ste Vergadering

Voorzitter: Vondeling
Tegenwoordig zijn 138 leden, te weten:
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma,
Albers, Van Amelsvoort, Andriessen,
Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beekmans, De Beer, De Bekker, Berger,
Berkhouwer, Beuker, De Boer, De
Boois, De Brauw, Du Chatinier, Coppes, G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Van Dam, Dankert, Dees, Van
Dis, Van der Doef, Dolman, Dragstra,
Drees, Drenth, Van Dijk, Van Eisen,
Epema-Brugman, Evenhuis, Fiévez,
Franssen, De Gaaij Fortman, Gardeniers-Berendsen, Geurtsen, Giebels,
Ginjaar-Maas, Van Gorkum, Van der
Gun, Haas-Berger, Hartmeijer, Van
Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, Van der Hek, Hermes, Hermsen,
Hoekstra, Honig van den Bossche, Van
Houwelingen, Hutschemaekers, lmkamp, Jansen, Janssen, Jongeling,
Jurgens, Kappeyne van de Coppello,
Keja, K.A. Keuning, S. Keuning, Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, Kombrink. Koning, De Koning (A.R.P.), De
Koning (B.P.), Konings, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Kruisinga, De
Kwaadsteniet, Laban, Langedijk-de
Jong, De Leeuw, Van Leeuwen, Van
der Lek, Van Leijenhorst, LückersBergmans, Masman, Van der Mei,
Meis, Van Mierlo, Nooteboom, Notenboom, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Peijnenburg, Poppe, Portheine, Rienks,
Rietkerk, Roels, Van Rossum, De Ruiter, 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-President, Ministervan Algemene Zaken,
De Gaay Fortman, Minister van Binnenlandse Zaken, Van Kemenade, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Gruijters, Ministervan Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
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Boersma, Ministervan Sociale Zaken,
Schaefer, Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Van Dam, Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
en Mertens, Staatssecretaris van Sociale 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, alleen het eerste deel van de vergadering.
Deze berichten worden voor kennisgeving 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 inhoud:
'Mede namens de Minister van Onderwijs en Wetenschappen deel ik u mede
dat wij tot onze spijt niet in de gelegenheid zijn om de door mevrouw SmitKroes gestelde vragen morgen mondeling te beantwoorden.
Overeenkomstig artikel 107 van het
Reglement van Orde zullen wij deze
vragen schriftelijk beantwoorden binnen de daartoe gestelde termijn.'.
De Minister heeft mij gisteren in de namiddag laten weten dat hij vandaag in
het buitenland zou zijn.
Ik stel voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen en deze mondelinge beantwoordi ng van de agenda af te
voeren.
Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het is nogal vervelend om een fotokopie te krijgen van
een afzegging van een van de bewindslieden 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 oplossing ervan.
De Voorzitter: Ik meen dat u een beetje buiten de orde bent, ik dacht dat u
iets over de brief wilde zeggen.

Ingekomen stukken

Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): lnderdaad, mijnheer de Voorzitter, het zit
mij nogal hoog dat wij nu niet in de gelegenheid 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 mondelinge vragen gesteld. Wij hebben dat
ook gedaan omdat aan de vaste Commissie 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 uitbrengen.
De Voorzitter: Ik hoop, dat de Kamer
ervan overtuigd is dat ik de leden zoveel mogelijk aanmoedig, van het vragenuurtje gebruikte maken en dat ik,
wanneer de Ministers meedelen dat zij
niet in de Kamer kunnen zijn, hen daarover ernstig ondervraag om achter
de reden daarvan te komen. In dit geval 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 nameli}k voorstellen dat op dit punt al een
besluit is genomen.
De Voorzitter: De Regering heeft gebruik 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 - morrendMevrouw 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 vragen, 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.vandaag in de Kamer te verschijnen om
die vragen te beantwoorden, dat verzoek toch nog aan de Regeringoverte
brengen. De Regering kan gebruik maken van de mogelijkheid om die vragen schriftelijk te beantwoorden.
Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Lijd ik aan hallucinaties 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 Kamer mee, dat is ingekomen een brief
van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 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 rondgedeeld.
De Voorzitter: Nog deel ik aan de Ka
mer mee, dat zijn ingekomen de volgende 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 Landbouwwet, alsmede het verslag van de directie van het Voedselvoorzieningsin-en
verkoopbureau over het derde kwartaal 1974.
Deze brieven, die niet zullen worden
gedrukt, worden voor kennisgeving
aangenomen; kopie van de stukken is
gezonden aan de betrokken commissies.
De Voorzitter: De overige ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die
lijst heb ik ook voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als aan
het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen,
neem ik aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
Ik stel aan de Kamer voor, het eindtijdstip 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, overeenkomstig artikel 107 van het Regiement van Orde gestelde vragen aan de
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Minister-president over de houding
van de christen-democratische fracties
ten aanzien van de 'Schets van het Beleid'. 3
(Opgenomen aan het einde van deze
weekeditie)

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
De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.):
binding als een heel sterke en zware. Ik
Mijnheer de Voorzitter! Ter toelichting
voel mij nogal ongelukkig als - dat bevan de door mij gestelde vragen, wil ik
hoeft nooit helemaal te worden uitgenog opmerken . . . .
sloten - ik een keer spanning constateer tussen het program waarop ik geDe Voorzitter: Het blijkt mij dat de gekozen ben en een standpunt dat ik misachte afgevaardigde zijn vragen al van
schien eens een keer afwijkend zou
een schriftelijke toelichting heeft voorkunnen of moeten innemen. Dan zit
zien. Ik vraag mij af of het Reglement
men al in de sfeer die dicht raakt aan
van Orde voorziet in de mogelijkheid
de gewetensnood. Ik kan dit alleen
van het geven van twee toelichtingen.
voor mijzelf zeggen. Ik weet niet hoe
dit bij andere afgevaardigden ligt. MisDe heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Die
schien hebben die er wel heel andere
toelichting komt in de plaats van wat
opvattingen over. Dat is echter een
wij vroeger altijd noemden: is het de
zaak van politieke moraal. De Regering
Minister bekend dat. . . .
als zodanig heeft daarover geen uitDe Voorzitter: Dat lijkt mij een zeer onspraken te doen.
eigenlijke toelichting. Destijds is de reWat het concrete geval betreft, is er ingel vastgesteld dat, indien zich tussenderdaad een wat curieuze situatie dat
tijds een nieuwe situatie mocht voorer van de kant van de christen-demodoen, men de mogelijkheid heeft om
cratische partijen een drietal stukken
alsnog zijn vraag en zijn toelichting toe
naar voren zijn gebracht, namelijk een
te lichten.
gemeenschappelijk manifest, een
De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Na
schets van beleid en een program op
het citaat dat in de toelichting bij deze
hoofdzaken, dat beoogde een actualimondelinge vragen staat, merkt de gesering te geven van de programstukachte afgevaardigde in kwestie op dat
ken. Die zijn niet nader aangeduid.
hij de zaak als een interne kwestie beWellicht zijn daarbij ook nog andere
schouwt. Omdat dit echter de proprogramstukken in het geding gegramgrondslag van het kabinet raakt,
weest. Het is wel duidelijk waaraan
is mijn fractie van mening dat toch ophet kabinet, waaraan de bewinds(ieheldering geboden is. Wij menen dat
den gebonden zijn. Zij zijn gebonden
door de wijze waarop tijdens de kabiaan de programgrondslag van het kanetsformatie van christen-democratibinet, geformuleerd in de conclusies
sche zijde de 'Schets van beleid' als pro- van het preconstituerend beraad. Voor
gram is ingebracht, het kabinet niet
de fracties geldt, dat de f ractievoorzitanders kan doen dan de christen-deters, gelet op de programgrondslag,
mocratische fracties houden aan dit
waarin nadrukkelijk wordt verwezen
program.
naar 'Schets van beleid' aan de formaOmdat meteen na het reces de discusteurs bericht hebben, dat zij de toetresie plaats zal vinden over de notading van geestverwante bewindsliegrondwetsherziening, zijn wij van meden tot het voorgenomen kabinet niet
ning dat, voordat dit debat plaats kan
ontraden. Anders gezegd: de politieke
vinden, over deze opmerking opheldebinding is duidelijk. Kennis nemende
ring geboden is, zodat ook tijdens de
van de grondslag van het kabinet,
discussie in januari de verhouding van
waaronder'Schets van beleid', hebde christen "democratische fracties tot
ben de fractievoorzitters van de vijf
de programgrondslag van het kabinet
partijen die geestverwanten in het kabuiten twijfel is.
binet hebben, gezegd: 'Wij ontraden u
niet, tot dat kabinet toe te treden'. Dat
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitis natuurlijk een daad van politieke beter! De eerste vraag van de heer De
tekenis.
Gaaij Fortman richt zich op de aard
Praktisch lijkt het mij op het volgende
van de binding van christen-democraneer te komen. Hoewel er geen afspratische fracties aan programstukken die
ken zijn tussen de fracties van de
van de zijde van de partijen waartoe zij
A.R.P. en de K.V.P. enerzijds en het kabehoren, naar voren zijn gebracht. Ik
binet anderzijds, zoals in het debat
vind dat de Regering daarover nauweover de regeringsverklaring ook is
lijks uitspraken kan doen. De mate
vastgesteld, vloeit uit het feit, dat de
waarin volksvertegenwoordigers zich
fractievoorzitters van die partijen de
gebonden achten aan programma's
die hun partijen in de verkiezingen

Ingekomen stukken
Vragen
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Minister Den Uyl
geestverwante bewindslieden niet
hebben ontraden, tot het kabinet toe te
treden, een morele en politieke gebondenheid 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 Binnenlandse Zaken wel enigszins, dat hij
verwonderd was, dat in de discussie in
de openbare commissievergadering
over de grondwetsherziening zo simpel w e r d gesteld dat er geen onderschrijving was geweest door een
christen-democratische afgevaardigde 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 kabinet.
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 kabinet door de fractievoorzitters van de
K.V.P.endeA.R.P.
In de tweede plaats is het mij nu duidelijk dat het kabinet bij voorkomende
gelegenheden zal doorgaan op de w e g
van de Minister van Binnenlandse Zaken en in elk geval een beroep op de
christen-democratische fractie zal
blijven doen o m het program, dat gestalte heeft gekregen in de 'Schets van
beleid', te verwezenlijken.
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De eerste opmerking van de heer
De Gaaij Fortman is juist, met dien verstande 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 helemaal recht te doen juister zou zijn, te
zeggen dat de 'Schets van beleid' is ingebracht door de informateurs, de heren Van Agt en Albeda. Vervolgens is
dit stuk omhelsd door de bewindslieden die mede op basis van de 'Schets
van beleid' t o t het kabinet zijn toegetreden 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 zeker zijn, mijnheer de Voorzitter.
Het kabinet streeft ernaar, op basis van
de programgrondslag zijn beleid zo
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nauwkeurig mogelijk u i t t e voeren. Dit
betekent ook, dat in de onderhavige
zaak het kabinet zich steeds zal beroepen op en zal verwijzen naar de programgrondslag van het kabinet.

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de
Voorzitter! Wat acht de Minister-President, 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 wij bijna twee
jaar na dato nog eens ruim twee jaar
blijven doorzeuren over de formatie,
elkaar daarmee o m de oren slaan en
eikaars bedoelingen primair daarnaar
beoordelen, dan w e l , dat het kabinet
datgene doet, w a t in het belang
van het Nederlandse volk is en het parlement zijn aandacht erop richt dat beleid op z'n noodzakelijkheid en rechtvaardigheid te beoordelen, zodat Regering 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 rechtvaardig is tegenover de rest van de
wereld?
De Voorzitter: Dit is een vraag met ingebouwde toelichting.
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Toegegeven, dat de volzin van de
heer Aantjes niet voor verbetering vatbaar 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, w a t je twee jaar geleden
dacht.

De heer Kruisinga (C.H.U.): Mijnheer
de Voorzitter! Wil de Minister-President, nu in overeenstemming met de
congresstukken en besluiten van de
Partij van de Arbeid op het eerste congres 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, verklaren, dat Keerpunt en het christendemocratische program ook bij onderlinge strijdigheid als volstrekt gelijkwaardige programgrondslag voor dit
kabinet gelden?

Vragen

De Voorzitter: Met enige moeite verklaar ik deze vraag nog net binnen de
orde van de oorspronkelijke vragen.
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er geen moeite mee, want ik
heb exact dezelfde vragen beantwoord
tijdens het debat over de regeringsverklaring. Ik sta nog op precies hetzelfde
s t a n d p u n t e n 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 fracties in deze Kamer, die pogen de Regering te steunen, nogal moeilijk is, w a n neer uitspraken w o r d e n gedaan, zoals
de heer Van der Sanden in een openbare commissievergadering heeft gedaan.
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De heer Jurgens vraagt begrip. Het
is de heer Jurgens bekend, dat ik op
dat gebied het een en ander kan opbrengen.
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 opvatting van de ProcureurGeneraal bij de Hoge Raad der Nederlanden ten aanzien van de Beeldende
Kunstenaarsregeling. 4
(Opgenomen aan het einde van deze
weekeditie)
Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord op de vragen 1 en
2 w i 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
o p e e n brief van de procureur-generaal aan de advocaat van een procederende partij en omdat de gewone
rechter - dat blijkt ook uit het slot van
de uitvoerige brief van de procureurgeneraal - alsnog tot oordelen kan
worden geroepen.
Het kernpunt van de brief van de procureur-generaal is naar mijn mening
het volgende. De gemeente heeft geen
rechtsplicht tot uitvoering van de beeldende kunstenaarsregeling. Ik voeg er
evenwel aan toe, dat naar mijn mening
deze uitspraak geen plotselinge rechtsonzekerheid veroorzaakt. (In de toelichting op de vragen worden deze begrippen gebruikt.)
Het karakter namelijk van de regeling
is dit: het gaat o m 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 vertegenwoordigd. 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 ontvangen.
Opvraag 3 wil ik antwoorden, dat de
gemeenten inderdaad in detoezendingsbrief bij de gewijzigde regeling
zijn opgeroepen, mee te werken aan
een optimale gang van zaken. Gelet op
het karaktervan de regeling, dat ik zoëven kort heb getypeerd, past een dergelijke oproep ook. De wenselijkheid
van medewerking van de gemeenten
heb ik ook mondeling uitgedragen.
Ten aanzien van mijn uitspraak tijdens
de bijeenkomst van de Beroepsverenigingvan Beeldende Kunstenaars in
Pulchri op 6 juni 1974 wil ik het volgende 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 torenhijskraanbestuurder had uitgereikt en ik
heb toen gezegd: Ik ben toch op de terugweg vlak in de buurt en ik ben
graag bereid, even naarde vergadering toe te komen en de resolutie in
ontvangst te nemen. Van die gelegenheid heeft de vergadering toen gebruik
gemaakt om mij een aantal vragen te
stellen, waarop ik uiteraard niet was
voorbereid, maar waarop ik heb geprobeerd antwoord te geven. Ik durf
niet meer met stelligheid te zeggen,
wat op dit punt daar door mij is gezegd, maar ik heb geen reden om aan
te nemen dat men mij woorden in de
mond heeft gelegd, die volstrekt bezijden 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 juridische beginselen toetst, er dan in die
zin geen sprake kan zijn van 'gehouden 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, waarbij ook de vertegenwoordigers van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten volledig betrokken zijn geweest, de
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gemeenten moreel gehouden zijn medewerking te geven aan de regelingen
zoals die zijn gewijzigd. In strikt formeel-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 gemeenten - ik voeg hieraan toe dat een
zeer incidentele uitzondering niet maatgevend is en kan zijn - zijn specifieke
maatregelen in het kader van de
rechtszekerheid bij de toepassing naar
mijn opvatting niet vereist. Een volstrekte rechtszekerheid zou alleen verkregen kunnen worden door de voorziening in een wet neerte leggen.
Daaraan is op het departement ook
wel eens gedacht maar, gelet op de inhoud van de regels, dus de materie
zelve, zijn wij tot de conclusie gekomen 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 kunstenaarsregeling.
De heer Kosto (P.v.d.A.): Mijnheer de
Voorzitter! In de twee minuten die artikel 107 van het Reglement van Orde
mij toestaan, wil ik beginnen met de
Minister te danken voor zijn antwoord
en mijn mede-vraagsteller Voogd verontschuldigen, omdat hij wegens treurige omstandigheden, het bijwonen
van een begrafenis, hier niet aanwezig
kan zijn. Ik zou de Minister enkele aanvullende vragen willen stellen en een
korte toelichting willen geven.
Ik zou de Minister willen vragen hoeveel revisieverzoeken e r - redelijkerwijze veronderstel ik dat hij dit weet bij zijn departement in behandeling
zijn, nu de procureur-generaal verklaard 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 Middelstum en wellicht navolgende gemeenten gevolgen voor de regionale
commissies? Ik zou de Minister voorts
een meer algemene vraag willen stellen, namelijk: in hoeverre is de Regering geneigd beleidsterughoudendheid 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 terughoudendheid gewenst is omdat de
rechter in kort geding zich heeft uitgesproken - overigens zijn dit voltooide
uitspraken - en de procureur-generaal
bij de Hoge Raad suggereert, dat de
gemeente Middelstum iets nog aan de
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rechter zou kunnen voorleggen. Ik ben
van mening dat dit de Regering niet
behoeft te beletten om toch beleidshandelingen te verrichten. Ik heb onlangs een andere Minister vragen
gesteld over Proloog. Ik meende te
proeven dat ook toen de Regering een
voorgenomen beleid opschortte omdat 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 beeldende kunstenaarsregeling bijformele wet te regelen? Hij heeft die bezwaren aangeduid zonder ze verder toe te
lichten.
Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Wat de eerste vraag betreft,
hierop kan ik in kwantitatieve zin geen
antwoord geven. Sedert de ontwikkeling waarvan sprake is hebben althans
mijn bureau geen stukken bereikt inzake verzoeken om revisie. Dat wil niet zeggen, 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 weilicht 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 betrokken gemeenten hun medewerking
hebben toegezegd. Ik heb geen aanleiding om te verwachten, dat nu direct
een groot aantal andere gemeenten
hun medewerking niet meer zouden
willen verlenen. Ook om financiële redenen zou ik mij dit moeilijk kunnen
voorstellen, gezien het feit, dat de subsidieregeling voor de gemeenten bepaald 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 kunstenaars naar de grotere steden zal komen, 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 m o m e n t geen verontrustende berichten van mijn medewerkers ter plaatse en i n d e regio bereikt.
Mijnheer de Voorzitter! De kwestie van
de 'rechter op het circuit'. Ik heb hiervan gezegd, dat ik enigermate terughoudend ben o m , bij wijze van spreken, met de procureur-generaal - toch
niet de-eerste-de-beste in ons rechtsbestel - te gaan discussiëren. De reden
hiervoor is gelegen in de slotzin van de
brief, waarin alsnog de mogelijkheid
wordt geopend, dat de rechter een
oordeel uitspreekt.
DeheerKosto(P.v.d.A.): De brief is u
toegezonden.
Minister Boersma: Inderdaad, mijnheer de Voorzitter. Dit neemt niet w e g ,
dat ik deze opvatting heb. Daarnaast
heb ik de opvatting, dat, wat er ook
moge zijn van de formele bezwaren en
aspecten die door de procureur-generaal zijn opgeworpen (overigens naar
aanleiding van een uitspraak van een
ook niet onaanzienlijke rechter) voor
mij in ieder geval vaststaat, dat de m i nisteriële beschikking een zaak is,
waaraan de desbetreffende gemeenten - 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 tijd,
waarvan ik al heb gezegd, dat ik haar
met argusogen zal volgen en laten volgen, mede aanleiding kunnen zijn o m
opnieuw de vraag in overweging te
nemen, of er - als dit een ondeugdelijk
middel blijkt te zijn o m het sociaal beleid dat mij in deze sector voor ogen
staat goed te kunnen voeren - wellicht
een mogelijkheid is, een andere oplossing te kiezen dan die van de ministeriële beschikking. Ik moet er in dit verband op wijzen, dat - o m een voorbeeld te noemen - na de wijziging van
enkele jaren geleden diepgaande discussies hebben plaatsgevonden, ook
met vertegenwoordigers van de organisaties van beeldende kunstenaars,
ten aanzien van mogelijke verbetering.
De heer Kosto zal ook weten dat, w a n neer dat zou moeten betekenen dat bij
elke, ook al is het dan maar een geringe,
verbetering, de wet moet worden gewijzigd; dit leidt tot zeer omslachtige
procedures. Het zonder meer toezeggen dat ik er dan een wet van maak
lijkt mij praktisch dan ook niet zo aantrekkelijk. Een tussenvorm van, misschien, 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 w o r d e n
geconstateerd - dit zal nog wel enige
tijd in beslag nemen - of deze brief van
de procureur-generaal inderdaad die
gevolgen heeft die de kunstenaars vrezen. Ik hoop het niet en ik heb op dit
m o m e n t ook nog geen aanleiding o m
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 Ursula 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 Hermann en 26 anderen (13 207);
Naturalisatie van Berest, Ernest Bernard en 23 anderen (13 208);
Naturalisatie van Bierman, Willem Carel George en 24 anderen (13 211).
De Voorzitter: Ik merk op dat:
in artikel 1, onder 18, van w e t s o n t w e r p
13 191, in plaats van 'Elisabeth' moet
w o r d e n gelezen: Elizabeth;
in artikel 1, onder 9, van w e t s o n t w e r p
13 197, in plaats van 'Jospha': Josepha;
in artikel 1, onder 2, van w e t s o n t w e r p
13 198, in plaats van 'Dactan': Dastan;
in artikel 1, onder 7, van w e t s o n t w e r p
13 207, in plaats van 'Augustus': A u gusts.
Deze verbeteringen zullen w o r d e n
aangebracht.
De wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en, telkens na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk
VIII (Departement van Onderwijs en
Wetenschappen) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 (13 042).
De algemene beraadslaging w o r d t geopend.

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
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voor de zeer snelle beantwoording van
de nadere vragen die w i j hebben
gesteld. Toch bleef er nog een punt dat
nadere opheldering vroeg. Inmiddels
heeft de Minister daarop ook al gereageerd door een nadere brief te sturen, die w i j vanmorgen ontvangen
hebben. Ik ben hem daar ook erkentelijk voor. Des te gemakkelijker is het op
het ogenblik dit onderwerp te bespreken. Achteraf blijkt, dat er ten aanzien
van artikel 207 geen sprake is van een
bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, maar dat het o m een
andere zaak gaat, namelijk het teveel
aan voorschot van de Stichting Nederlands Orgaan voor de bevordering van
de informatieverzorging.
Het punt is, dat het enige navorsingen
heeft gevergd o m dit te ontdekken. Het
blijkt nu echter niet o m een post van
f 454 000 te gaan zoals artikel 207 van
de nota van wijzigingen doet vermoeden. Het gaat zelfs o m een post van
meer dan een miljoen, wat deze sticht i n g i n het jaar 1972 te veel aan voorschot heeft gekregen.
Het is op zich zelf te begrijpen, dat bepaalde voorschotregelingen met zich
brengen, dat er een teveel aan subsidie w o r d t uitgekeerd, dat naderhand
moet worden terugbetaald. Alleen is
het probleem, w a a r o m dit eerst in
1974 kan gebeuren. Wij vinden namelijk dat een dergelijke grote post als
een teveel aan voorschotten over 1972
iets eerder zou moeten w o r d e n terugbetaald. Wij hebben het idee, dat dit
niet alleen speelt bij deze stichting,
maar dat dit ook bij andere subsidies
kan v o o r k o m e n , wellicht ook bij andere departementen.
Wij zouden de Minister willen vragen
erop te willen toezien, dat dergelijke
grote posten, die te veel als voorschot
zijn uitgekeerd, sneller worden afgerekend en w o r d e n terugbetaald aan het
Rijk. Het kan toch n i m m e r de bedoeling zijn, dat w i j met onze voorschotregelingen het instituten als het ware
mogelijk maken, aan een stuk kapitaalsvorming te gaan doen en daardoor rente te kweken.
Ten slotte zou ik de Minister willen vragen of het mogelijk is voortaan bij begrotingswijzigin^en een w a t betere
toelichting te geven. Een minder duidelijke toelichting geeft altijd de nodige complicaties omdat allerlei naspeuringen 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 w o r d e n gesteld.
Soms blijkt bij het doen van navorsingen, 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 begrotingswijzigingen betreft, zullen w i j zoals altijd ernaar streven de toelichting zo duidelijk
mogelijk te doen zijn. Wanneer dat
nog niet het geval is, kan een nadere
vraagstelling wellicht opheldering verschaffen, zoals nu ook het geval is.
Ik deel de opvatting van de heer Hermes over de voorschotten, dat er zo
nauwlettend mogelijk op moet worden
toegezien, dat de grote voorschotten
zo snel mogelijk w o r d e n verrekend.
Deze problematiek hangt natuurlijk
wel samen met het systeem van voorschottoekenning, zoals wij dat bij het
secundair onderwijs en, op een andere
wijze, bij het wetenschappelijk onderwijs kennen. Dat impliceert natuurlijk,
dat je dan deze problemen kunt krijgen.
Overigens kan deze problematiek alleen definitief worden opgelost, w a n neer w i j niet meer langs de weg van
voorschotten zouden subsidiëren,
maar via de weg van taakstellende
normen, op basis waarvan maandelijks of tweemaandelijks subsidies
worden gegeven t.b.v. de exacte uitgaven, die door de instellingen gedaan
zouden moeten w o r d e n .
Overigens behoeft het bestaan van
voorschotten en het gedurende een
aantal jaren bestaan van voorschotten
niet altijd te betekenen, dat er kapitaalsvorming kan ontstaan bij de instellingen. Dat zou ik met de heer Hermes ook betreuren. Vaak w o r d e n die
voorschotten ook weer gebruikt o m in
de volgende jaren de liquiditeitsbehoeften van de instellingen te dekken.
Ik ben echter van mening dat de mogelijkheidtot kapitaalsvorming met rijksgelden in ieder geval dient te worden
voorkomen en dat het systeem zo
moet worden toegesneden, dat het zo
min mogelijk kan v o o r k o m e n .
Een definitieve oplossing zal echter alleen via taakstellende normen kunnen
worden gerealiseerd.
De Voorzitter: Ik wijs de Minister erop,
dat de Kamer nog niet in het bezit is
van d e i n de brief aangekondigde nota
van wijzigingen. Ik heb haar althans
nog niet gezien.
Mag ik aannemen dat de Minister deze
nu mondeling wil 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 wij eerder hebben gekregen.
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De brief die w i j vanmorgen hebben gekregen geeft een nadere verduidelijking van de nota van wijzigingen. Er
komt dus geen nieuwe nota van wijzigingen. De brief bevat een betere toelichting dan die welke w i j op de nota
van wijzigingen hebben gekregen èn
een betere toelichting dan die welke w i j
hebben gekregen op de door ons gestelde vragen. In feite bevat de brief de
derde toelichting op die nota van wijzigingen. Alleen deze toelichting is exact
juist.

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 aangewezen bedrag (13 100, hoofdstuk XV,
nr. 13);
de motie-Hartmeijer c.s. over meldingsplicht bij de gewestelijke arbeidsbureaus van openstaande plaatsen in de
bedrijven (13 100, hoofdstuk XV, nr.
14).

De Voorzitter: In de brief, stuk nr. 9,
het laatste stuk dat wij hebben gekregen bij dit wetsontwerp, staat: Derhalve is thans bij nota van wijzigingen . . .
Deze zinsnede heeft bij mij verwarring
gewekt. Ik meen echter, dat mijn problemen nu door de heer Hermes zijn
opgelost.

De Voorzitter: Bij deze gezamenlijke
behandeling kan tevens worden gesproken over:
de Brief van de Ministervan Economische Zaken betreffende wijzigingen in
enkele veronderstellingen van het
Centraal Planbureau inzake de ramingen voor 1975 (13 100, Miljoenennota,
nr. 26);
de Brief van de Minister-President inzake maatregelen op grond van de
nieuwe gegevens omtrent de ontwikkeling van de economie (13 100, Miljoenennota, nr. 27).

De algemene beraadslaging w o r d t gesloten.
Het wetsontwerp w o r d t , na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de w e t s o n t w e r p e n :
Vaststelling van hoofdstuk XV (Sociale Zaken) van de rijksbegroting voor
het dienstjaar 1975 (13 100);
Vaststelling van de begroting van het
Bezitsvormingsfonds voor het dienstjaar 1975 (13 100 J).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
Hierbij is tevens aan de orde de beraadslaging over:
de Interimnota inzake de bestrijding
van de werkloosheid (13 110);
de Brief van de Minister van Sociale
Zaken over de stand van zaken met betrekking tot het overleg over het Centraal akkoord 1975 (13 215);
de motie-Van Gorkum c.s. betreffende
een betere toerusting van de gewestelijke arbeidsbureaus (13 100, Miljoenennota, n r 3 5 ) ;
de motie-Rietkerk c.s. over de naleving
door uitkeringsgenietenden van verplichtingen hun opgelegd in de Werkloosheidswet (13 110, nr. 4);
de motie-Wierenga c.s. over de uitvoering van het werkgelegenheidsprogramma ten behoeve van de bouwsector groot f 600 m i n . (13 110, nr. 5);
de motie-Meis c.s. o m de Wet Werkloosheidsvoorziening zodanig te w i j zigen dat vrouwen en mannen dezelfde uitkering ontvangen (13 031, nr 13);
de motie-Meis c.s. o m het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
1945 van toepassing te verklaren op
vrouwelijke werknemers in huishou-
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Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal proberen mijn betoog
zo kort mogelijk 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 w i l er nu
wel het een en ander over zeggen.
Sprekende over de sociale werkvoorziening wees de heer Van Zeil erop,
dat sedert de start van deze instelling,
nu ongeveer 25 jaar geleden, sprake is
van een enorme ontwikkeling in onze
samenleving. Hij verbond daaraan de
vraag, of wij niet toe zijn aan een bezinning op de taak en het functioneren
van de sociale werkvoorziening in de
samenleving van morgen.
Naar aanleiding daarvan zij er allereerst op gewezen, dat niet alleen de
samenleving maar ook de sociale
werkvoorziening in de afgelopen 25
jaar een ingrijpende en veelzijdige ontwikkeling te zien heeft gegeven. Tijdens die ontwikkeling heeft de Kamer
zich diepgaand met het beleid op dit
terrein bezig gehouden bij de totstandkoming van de wettelijke regeling van
de sociale werkvoorziening, welke op
1 januari 1969 van kracht w e r d . Toen
deze wet enkele jaren in werking was,
heeft een breed samengestelde interdepartementale werkgroep zich gebogen over de ontwikkeling, waarbij tevens 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 interdepartementale werkgroep haar opdracht
had voltooid, heeft de Minister overeenkomstig een aan de Kamer gedane
toezegging bij schrijven van 20 oktober 1972 de Sociaal-Economische
Raad verzocht, zich opnieuw te bezinnen op de doelstellingen en uitgangspunten van de Wet Sociale Werkvoorziening. 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 vormingsbijeenkomsten. Dit alles gebeurt in
zeer nauw en intensief overleg met de
vakbeweging.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen hiermee 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 werkzaamheden een aanvang heeft genomen en
dat het om een zeer moeilijke en ingewikkelde 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
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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 betrekking tot de wijze waarop het zou
kunnen gebeuren en waarover wij
graag een oordeel van de SER vernemen. Het eerste is verlaging van de
premie KWL en AKW, maar dan tegelijkertijd een verlaging van de rijksbijdrage met eenzelfde bedrag bij andere
sociale-verzekeringsfondsen, waardoor 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 anders vertalen, nl.: een mindering op de
norm van 3%. Het derde is een mengvorm van het eerste en het tweede.
Vervolgens heeft de heer Rietkerk nader gesproken over zijn motie, voorgesteld in de openbare commissievergadering 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 bevordering daarvan nakomen. De heer Rietkerk heeft in dit verband met instemming gereageerd op mijn antwoord op
de vragen van de heer Van Gorkum inzake de erkenning van de vrijwillige
werkloosheid als mogelijk rechtscheppend criterium op de uitkeringen binnen het raam van de Werkloosheidswet. Ik wil — misschien ten overvloede
- nadrukkelijk stellen, dat de gedachte
van de heer Van Gorkum omtrent het
openen van aanspraken op werkloosheidsuitkeringen aan hen, die in feite
niet onvrijwillig werkloos zijn, doodeenvoudig 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 voorgestelde criteria als rechtscheppende principia 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 verklaring van de Staatssecretaris en de
verklaring van de Minister gisteren is
mijn onrust weggenomen en wil ik
mijn motie intrekken.
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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 Rietkerk en de Minister met betrekking tot
de te nemen maatregelen. Er zijn in de
voorstellen van de werkgevers bepaald 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 voorstellen? Noemt u er eens een paar.
Staatssecretaris Mertens: Er was onder andere het voorstel, de KWM-opslag van 0,2% nacalculatie over te hevelen naar de premiesector van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 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 behoeven 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 indexering - 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 Staatssecretaris toch althans bij mij een misverstand gewekt, toen hij in eerste instantiezei, dat tot 1977 van de realisering
van bijstellingen niets zou kunnen komen. 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 degelijk voor realisering op kortere termijn
lenen. Als de Staatssecretaris kan toezeggen dat zijn uitspraak niet betekent, dat op de punten die wel realiseerbaar zijn en uiteraard door hem
aanvaardbaar worden geacht niet gewacht 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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groep is. Zij heeft zich een oordeel gevormd. 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 integratie van de Gemeenschappelijke medische dienst en de diensten van de bedrijfsverenigingen. Mij is eigenlijk gevraagd, een tijdslimiet te noemen. Ik
zou dat niet willen doen. Ik heb al gezegd dat deze materie in studie is. Bovendien komt zij op zichzelf ook nog
aan de orde - het kan niet anders - bij
de behandeling van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bovendien - dit weet mevrouw Barendregt 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 daartoete 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 bereiken. Wij hopen dat de weerstand
ertegen zal wegebben. Ik meen dat tegen de achtergrond van de maatregelen die wij voor de toekomst moeten 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 gezegd: 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
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dat wel in aanwezigheid van u en de
Minister zou kunnen geschieden.
Staatssecretaris Mertens: Ik moet het
oordeel hierover laten aan de kamercommissie. Als de kamercommissie
ons uitnodigt, zullen wij bezwaarlijk argumenten 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 vrijstellingsgrenzen 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 bepalen. Een door mevrouw Van Leeuwen verwacht unaniem of in grote mate unaniem advies ter zake van een zo
belangrijk orgaan als de SER zou inderdaad 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 realiseren.
Mevrouw Van Leeuwen heeft vervolgens nog opmerkingen gemaakt met
betrekking tot de liquiditeitsreserve
van de volksverzekeringsfondsen. Deze opmerkingen neem ik ter harte. Ik
zeg graag toe, op een verantwoord liquiditeitspeil te zullen toezien.
Met betrekking tot het rapport van de
werkgroep premiebepaling en reservevorming bij de werkloosheidsverzekering had ik reeds in een eerder stadium 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 betrekking tot de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd met 1 jaar en de
gevolgen daarvan, die door de Minister op 1 mld. zijn geraamd. Deze rami ng heb ik wat onderbouwd. Zij beiden verwachten een verlaging - misschien zelfs wel een forse verlaging van dit bedrag, omdat allerlei compenserende maatregelen en factoren daar
tegenover staan. Ik leg er nogmaals de
nadruk op dat de berekening van de
Minister en wat ik nader heb geadstrueerd uiteraard globaal zijn en dat dit niet
zo moet worden verstaan, dat daarbij
met alle plussen en minnen rekening
is gehouden. Dat moet worden aangenomen, zoals mevrouw Barendregt en
de heer Verbrugh veronderstellen, dat
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deze compenserende factoren een
omvangrijk effect op het berekende resultaat zullen hebben, is naar mijn mening toch niet helemaal juist.
Ik wil nog herhalen, dat bij de berekening 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 gevraagd, over welke aantallen het van
de manlijke beroepsbevolking gaat.
Voor zover wij dit hebben kunnen narekenen ■ maar ook dat wil ik niet in alle 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 eigenlijk niet bij benadering zeggen. Wel
is duidelijk dat een minder groot aantal arbeidsplaatsen zal openblijven dan
het aantal dat door de 64-jarigen wordt
verlaten. Daarvoor is een aantal redenen 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 kennen dit verschijnsel nu al bij de 65-jarigen. Een andere reden is dat de in het algemeen wat lagere produktiviteit van
de oudere arbeidskrachten wellicht
een geringer aantal vervangers nodig
heeft. Bovendien zal men de open arbeidsplaatsen door het uittreden van
de 64-jarigen proberen op te vangen
door interne reorganisaties, juist om
de loonstijgingskosten te drukken. Die
loonstijgingskosten zullen hoger worden naarmate het bedrag groter wordt
om die kosten te financieren, dus een
opslag in de sociale zekerheidssector.
Daarom mag niet de verwachting bestaan dat dit veel minder dat het geraamde 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 aantal 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 jammer genoeg die getallen nu niet bij
mij, maar ik ben tot een kostenbedrag
van niet meer dan 350 min. gekomen.

2206

Staatssecretaris Mertens
M e v r o u w Barendregt (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de Staatssecretaris willen voorstellen de Kamer
over deze zaak een brief te sturen met
meer inzicht in de onderzoekingen
waarop hij zijn veronderstellingen baseert en wellicht wat alternatieve mogelijkhederi en berekeningen. Ik dacht
dat het nu te ingewikkeld w e r d o m het
op deze manier te bespreken.
Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de
Voorzitter! Daarmede ga ik graag akkoord. Ik had al willen opmerken dat er
tal van berekeningen r o n d o m het
vraagstuk van de flexibele pensionering zijn gemaakt. Ik zal dit punt meenemen in dat deel van de schriftelijke
beantwoording die de Minister gisterenavond reeds heeft toegezegd.
M e v r o u w Barendregt (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Als het enigzins
mogelijk 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 o m te verwerken in de
schriftelijke beantwoording.
De heer Meis heeft zijn opmerkingen
met name toegespitst op de inkomenspositie van de werklozen die zijn uitgetrokken van de W W en van de WWV.
De constructie is dan dat men valt o n 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 voorstel van de heer Meis zou ingrijpen in
de principiële opzet van de ABW. Ik
heb gisteren al gezegd dat de werkelijke 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 bedoeld, in strijd zou zijn met de principes van de ABW. Als de heer Meis nader geïnformeerd w i l worden over de
principes van de ABW, zou ik hem w i 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
o m , elkaar dooddoeners toe te schuiven; het gaat o m reële feiten. Ik heb
niet in eerste instantie gevraagd o m 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 Staatssecretaris. Het zijn dus de mensen van de
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Staatssecretaris, over w i e w i j praten.
Als de Staatssecretaris niet in staat is
op korte termijn de W W V te verlengen,
wil hij dan, voor mijn part met zijn collega van CRM, maatregelen treffen dat
het geld niet aftrekbaar is? De Staatssecretaris kan toch zeggen: Ik zit met
mensen die uitgetrokken zijn uit de
W W V ; CRM en ik zullen daarvoor een
oplossing vinden. Dat is toch het probleem waar het o m gaat. Wij hebben
het niet over dooddoeners, maar over
levende mensen die straks in hun inkomsten w o r d e n gekort.
Staatssecretaris Mertens: O m 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 uitkering niet zou worden gegund. Het kan
eenvoudig niet.
De heer Meis (C.P.N.): G u n u het de
mensen dan. Het gaat erom dat de
mensen niet in hun uitkering worden
gekort. Er is hier gezegd dat w i j de jaren dertig niet moeten aanhalen, maar
u staat Colijnse maatregelen te verdedigen.
Staatssecretaris Mertens: Dat laat ik
voor rekening van de heer Meis.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
In behandeling komt het wetsontwerp
Vaststelling van hoofdstuk XV (Sociale
Zaken) van de rijksbegroting voor het
dienstjaar 1975 (13 100).
Dit wetsontwerp w o r d t , na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
In behandeling komt het wetsontwerp
Vaststelling van de begroting van het
Bezitsvormingsfonds voor het dienstjaar1975(13 100J).

bezitsvormingsfonds, welk wetsontwerp w e r d aanvaard. Daarbij w e r d
een aantal beperkende bepalingen
aangebracht ten einde het aantal gegadigden flink te reduceren.
De meest ingrijpende beperking was
toen de invoering van een m a x i m u m
leeftijdsgrens, bij algemene maatregel
van bestuur te regelen, van voorshands
35 jaar. De m e m o r i e van toelichting
wijst er heel nadrukkelijk op dat de invoering van de leeftijdsgrens te maken
had met het gebrek aan financiële m i d delen van het fonds. Wij hebben dat
toen noodzakelijkerwijze moeten aanvaarden, maar wij hebben die beperking betreurd, overigens met een groot
deel van de Kamer.
Er is objectief gezien nauwelijks een
steekhoudende reden te bedenken,
w a a r o m mensen met een bescheiden
inkomen, die er o m welke reden dan
ook op wat latere leeftijd 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 leeftijdsgrens optrekken tot 55 jaar; het maakt
dit althans financieel mogelijk. Wij
zouden graag iedere leeftijdsgrens
hebben willen laten vervallen, maar
wij moeten natuurlijk ook rekening
houden met de financiële gevolgen.
Het amendement vergt een uitgave
van 55 m i n . , maar dat is een eenmalige uitgave, geen structurele die ieder
jaar terugkomt. O m deze reden, en ook
omdat het een gunstig effect heeft op
de werkgelegenheid, namelijk door de
n i e u w b o u w v a n in prijs bescheiden
koopwoningen, meenden w i j dat de
dekking het best gevonden kon worden in het kader van het geld dat in
verband met de werkloosheidsbestrijding v o o r d e b o u w w o r d t uitgetrokken.

Over het Enig artikel w o r d t geen beraadslaging gevoerd.
Beraadslaging over de staat, bedoeld
in het Enig artikel, waarop is voorgesteld een amendement-De Beer c.s.
(stuk nr. 6).

De heer De Beer (V.V.D.) verkrijgt het
w o o r d tot toelichting van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter!
Toen het Bezitsvormingsfonds w e r d
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 tijdlang stopgezet en vervolgens is er een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de Wet op het
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Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! De renteloze leningen die uit het
Bezitsvormingsfonds w o r d e n gegeven, kunnen, zoals de heer De Beer
weet, ook worden gebruikt voor aankoop van reeds eerder bewoonde w o ningen. Het effect voor de werkgelegenheid van deze 55 min. zou bij overheveling van dit bedrag uit de werkgelegenheidspot naar het Bezitsvormingsfonds minder groot zijn. De stimulanszou immers, globaal gesproken, alleen betrekking hebben op het
gedeelte van het aantal leningen dat
vooraankoop van n i e u w b o u w w o n i n gen wordt verstrekt. De verdeling over
reeds bestaande w o n i n g e n en nieuw
te bouwen w o n i n g e n is ongeveer fifty-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 rekening is gehouden met de bevordering van het eigen woningbezit. 40
min. is uitgetrokken voor tijdelijke verhoging 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 tegen de overhevelingsoperatie van
de heer De Beer zijn bijzonder
groot, gelet op de zoeven door mij
gegeven argumenten. Als die operatie 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 verhogen. 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 werkgelegenheid 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 discussiegisteren overeen aantal onderdelen van de doelstellingen van het Bezitsvormingsfondsten behoeve van
het eigen woningbezit is gesproken.
De heer Van Zeil heeft daarbij een aantal 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 andere suggesties gedaan.
Met mijn collega van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening heb ik vanmorgen nog afgesproken dat verschillende suggesties die naar aanleiding
van de discussie over bezitsvorming in
algemene zin, het Bezitsvormingsfonds 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 aankoopprijzen in de loop van de jaren
wel helemaal conform de prijsontwikkeling is geweest. Wij hopen daaromtrent de Kamer op niet al te lange termijn verder te informeren.
Gelet op de overhevelingsoperatie,
heb ik zeer grote bezwaren tegen het
amendement van de heer De Beer.
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DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb begrepen, dat de Minister eigenlijk niet onwelwillend
tegenover de gedachte staat, die in het
amendement is neergelegd. Hij heeft
evenwel bezwaren tegen de overhevelingsoperatie. De Minister heeft in dat
verband ook nog gewezen op de maatregelen ter bevordering van het eigen
woningbezit, die door zijn collega van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden genomen. Wat het laatste
betreft moet ik erop wijzen, dat wij nadrukkelijk in het voorlopig verslag hebben gevraagd, of het fonds in de huidige nieuwe omstandigheden zin heeft.
Die vraag is door de Minister bevestigend beantwoord. Ongeacht de maatregelen, die elders worden genomen,
heeft het toch nog wel zin.
Vervolgens kom ik op de overhevelingsactie. Het amendement beoogt
formeel alleen een bepaalde begrotingspost 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 werkgelegenheid, dan kan ik de Minister nog in
overweging geven, het voor bijvoorbeeld 25 of 30 min. ten laste van het
program te brengen. De overige enkele tientallen miljoenen guldens kunnen
dan ongetwijfeld worden gevonden
ergens in de geweldige hoge begroting 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 overwegend bezwaar behoeft op te leveren.

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen nieuwe argumenten
toe te voegen aan die, welke ik reeds
heb aangevoerd. Ik blijf bij mijn standpunt, 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 bevordering van het eigen woningbezit, nader 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 toezegging 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-
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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 wetsontwerp wordt geschorst.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in handen van de bijzondere commissie inzake Grond- en Kieswetzaken (9 181 e.v.) het wetsontwerp
Wijziging van de Kieswet strekkende
tot het opnieuw vaststellen van de hoofdstukken J en K en tot wijziging van enkele 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 rijksbegroting 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 beraadslaging over:
de Brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende een verkenning van de bouwproduktie in de periode 1974 t/m 1978(13 100)
de motie-Tolman c.s. inzake het ontwerpen 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 woningbouwproduktie 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. overbekorting van de bestemmingsplanprocedure (13 100, hoofdstuk XI, nr. 17);
de motie-Scherpenhuizen c.s. over de
stagnerende ontwikkeling der groeikernen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 18);
de motie-De Beer c.s. over snellere optrekking van de subsidies voor het eigen-woningbezit (13 100, hoofdstuk
XI, nr. 19);
de motie-Van Rossum c.s. over de beperking van hettoewijzingskwantum
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Voorzitter
in de woningbouw in kleinere kernen
(13 100, hoofdstuk XI, nr. 20);
de motie-Kombrink c.s. over een gericht programma van om- en bijscholing en van sociale begeleiding van
werknemers in de bouwsector (13 100,
hoofdstuk XI, nr. 21);
de motie-Giebels c.s. over openbaarheid van adviezen van de Rijksplanologische Commissie (13 100, hoofdstuk
XI, nr. 22);
de motie-J.N. Scholten c.s. over afsluiting van basis-akkoorden met groeikernen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 23);
de motie-Tolman c.s. om de voorstellen met betrekking tot de volkshuisvestingsproblematiek 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 huuradviescommissies en het openbaar doen zijn van
haar zittingen en adviezen (13 025, nr.
7;
de motie-De Beer c.s. om de bestaande regelingen inzake de huurliberalisatie te handhaven en af te zien van een
meldingsplichten maximeringsbevoegdheid voor huren (13 025, nr. 8);
de motie-De Beer c.s. om de regelingen 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 huurquotes(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 bescherming van de persoonlijke levenssfeer
bij een uitkeringssysteem van individuele 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 woningbezit en huursector (13 025,
nr.19);
de motie-J.N. Scholten c.s. over bevordering van het eigen-woningbezit door
uitbreiding van rijksgaranties (13 025,
nr. 20);
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de motie-J.N. Scholten c.s. overgrotere samenhang inzake lonen, prijzen en
huren (13 025, nr. 21);
de motie-Salomonsc.s. over wijziging
van de beschikking geldelijke steun eigen woningen 1968 (13 025, nr. 22);
de motie-Salomons c.s. over uitbreiding van de doorstromingsheffing tot
het totale woningbestand (13 025, nr.
23).

Staatssecretaris Schaefer: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal nu de vragen, in tweede termijn door de kamerleden
gesteld, beantwoorden, alsmede een
vraag die in eerste termijn was
gesteld, maar door mij nog niet is beantwoord.
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 gestuurd aan het gewest Gooi en Vechtstreek, waarin zal worden vastgelegd
wat is afgesproken bij het overleg.
Mochten daarover dan nog onduidelijkheden zijn, dan ben ik natuurlijk te
allen tijde bereid daarover nadere verklaringen te geven en te verduidelijken, wat er precies in staat. Ik hoop in
ieder geval dat de brief zo duidelijk zal
zijn, dat dit niet nodig is. Mochten zich
- e n dat heb ikineerstetermijn al toegezegd - heel specifieke ontwikkelingen 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 scheppen 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 huurwoningen exact dezelfde huurprijzen
tot stand komen, bij dezelfde investering 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
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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 uitsluit-dan komt men na 10 jaar zelfs op
f 347. Deze cijfers wil ik de Staatssecretaris graag geven en ik wil er nog wel
eens met hem over praten.
Staatssecretaris Schaefer: Welke veronderstellingen had u bij het oude
systeem? Was dat 6%?
De heer Van het Schip (C.P.N.): Uiteraard,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 uitgaat. Ik meen nog steeds dat er zeker
in de aanvang onder het nieuwe regime geen enkel verschil is. . . .
De heer Van het Schip (C.P.N.): Maar
daarna gaan de huren grotere sprongen 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 woningverbetering, omdat hij terecht heeft geconstateerd dat er van mijn kant een
vergissing is gemaakt bij het presenteren 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 verplichtingen zijn aangegaan - zoals bekend,
werden tot 1 januari 1975 geen bijdrage verstrekt voor naoorlogse woningen, dat werd uitsluitend gedaan als
het om systeemgebreken ging -zijn
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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beterde woningen, waarvoor verplichtingen 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 uitsluitend 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 aantal maanden geleden heb ik in de Eerste 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 nieuwe 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 woningen aangaat, heb ik echter mijn grote
twijfel, die ik overigens al enige maanden 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 mogen aankondigen.
DeheerDeBeer(V.V.D.): Ongetwijfeld. Wij zijn blij met iedere verbetering. Heb ik de Staatssecretaris goed
begrepen, als ik moet constateren, dat
hij geen enkele indicatie kan geven
over het aantal te verbeteren woningen 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 samengesteld, 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 particuliere sfeer bestaat, zal er dan waarschijnlijk ook zijn. Ik hoop alleen dat
door de nieuwe maatregelen die achterstand 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 getal van 18 000 gecorrigeerd in 20 000.
Mèt de heer De Beer verheug ik mij
over dit aantal.
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DeheerDeBeer(V.V.D.): Er bestaan
op dit punt van mij nog twee onbeantwoorde vragen. De ene was: kan de
Staatssecretaris zeggen, hoeveel van
de verplichtingen die in 1973 zijn aangegaan thans inderdaad zijn voltooid
qua vernieuwbouw? De tweede vraag
heb ik tijdens de tweede termijn
gesteld en luidt: hoe kan in 's hemelsnaam de Staatssecretaris een werkgelegenheidsschatting maken, zoals hij
in de zomer van dit jaar heeft gedaan
in de Nota verkenning werkgelegenheid in de bouw, als de aantallen niet
zijn gebaseerd op de werkelijk in aanbouwte nemen vernieuwbouwwoningen, maar op de aan te gane verplichtingen?
Staatssecretaris Schaefer: Die discussie heb ik met de heer De Beer verleden 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 antwoorden zijn werkelijk beneden de
maat. De eerste vraag kan niet met
'neen'worden beantwoord. Ik heb gevraagd, hoeveel woningen, waartoe
de verplichtingen in 1973 zijn aangegaan, op dit moment voltooid zijn.
Staatssecretaris Schaefer: Ik heb de
heer De Beer geantwoord, dat de afwerking 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 gehoord dat men ons juist vraagt het
aantal procedures terug te brengen. Ik
heb gezegd dat bij woningwetwon ingen de aangegane verplichtingen altijd tot uitvoering komen. Op het ogenblik 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 wachten. Dit betekent dat de uitvoering
hiervan ook snel zal plaatsvinden. Als
wij echter tot exacte cijfers willen komen, betekent dit het instellen van vele langdurige procedures. Als de Kamer 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 gewoon af te gaan op de reële cijfers die
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wij op dit moment hebben en die passen 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 constateer nu dat de Staatssecretaris zegt:
iedere keer geef ik een programma, ik
ga verplichtingen aan, om zo-en-zoveel woningen te verbeteren, ik geef
die subsidiebeschikking uit, maar ik
heb geen flauw idee van wat er eigenlijk in de praktijk van terechtkomt.
Staatssecretaris Schaefer: Ik maak bezwaar tegen de vertaling; dat kan ik
zélf wel. Ik heb gezegd dat vele van die
verplichtingen snel tot uitvoering komen, maar dat de afwerking van die
verplichtingen, zeker in de woningwetsfeer, 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 blijven. Ik heb de vragen beantwoord, zoals het mij mogelijk is. Ik heb de veronderstellingen 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 papieren programma!
Staatssecretaris Schaefer: Neen, mijnheer de Voorzitter. De heer De Beer
moet maar eens in enkele steden gaan
kijken.
DeheerDeBeerfV.V.D.): Dit laat onverlet, dat de tweede vraag ook niet is
beantwoord. Ik heb gevraagd: hoe kan
een berekening worden gemaakt van
de werkgelegenheid i n d e b o u w - z o als de drie bewindslieden hebben gedaan 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 werkgelegenheid gebaseerd?
Staatssecretaris Schaefer: Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen op de vragen antwoord 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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v e r n i e u w i n g . Ik w i l in dit verband twee
regelingen noemen. In de eerste plaats
de 80%-regeling voor de reconstructie- en saneringsbijdragen. Bij beëindiging van een bedrijf is het mogelijk,
de bedrijfsschade in de berekeningen
op te n e m e n . Komen er daarnaast vervangende bedrijven in die gebieden,
waarvoor de 80%-regeling geldt, dan
heeft dat invloed op de prijzen die tot
stand komen voor de g e b o u w e n
die er w o r d e n gerealiseerd.
De rehabilitatieregeling kent de mogelijkheid - w i j vinden dit reëel, omdat
het verbeteren van panden in dit kader
even essentieel is voor de rehabilitatie
van het gehele gebied als de verbetering van w o n i n g e n - dat winkelpanden
en bedrijfspanden worden meegenomen in de rehabilitatieregeling, zij het,
dat de voorzieningen die voor de bedrijfsvoering worden getroffen niet in
de subsidiëring zijn o p g e n o m e n . Dit
geldt w é l voor de technische gebreken. Betreffende voorzieningen voor
de bedrijfsvoering is overleg gaande
tussen de Departementen van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
en van Economische Zaken, met het
doel, tot een regeling hiervoor te komen. Een belangrijk punt hierbij is, dat
beide regelingen zo op elkaar zullen
worden afgestemd, dat zij goed kunnen functioneren.

Ik hoop ook zeker, dat dit van beide
kanten en in alle gevallen zal gebeuren. Het behoeft natuurlijk niet per definitie te betekenen - als men de onderwerpen zakelijk benadert - dat men
altijd tot dezelfde conclusie komt.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Het betekent w è l , dat w i j de conclusies zullen
laten afhangen van de zakelijke benadering.
Staatssecretaris Van Dam: Uiteraard,
mijnheer de Voorzitter. Als men de zaken zakelijk benadert, betekent dat per
definitie, dat de conclusies op de zakelijke benadering gebaseerd zijn.
De heer W. Scholten (C.H.U.): Dat gebeurt niet altijd in deze Kamer! Er
w o r d t 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 hebben w i j gemerkt, ook wel eens van u,
mijnheer de Voorzitter!
De heer Cornelissen (K.V.P.): Hartelijk
dank! Ik vind het een heel duidelijk antw o o r d van de Staatssecretaris.

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Een aantal leden heeft
o m een nadere uitleg gevraagd inzake
de betekenisvan het heroverwegen
van de doorstromingsheffing. Van tal
van kanten zijn bezwaren naar voren
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
gebracht die betrekking hebben op de
der Spek heeft nogmaals gezegd, dat
meest verschillende elementen die
er grote spoed is bij de realisering van
hierbij een rol kunnen spelen. Tegen
de Wet op de stadsvernieuwing. Ik meen tal van bezwaren kunnen weer tegendat dit een algemeen gevoelen is i n
argumenten worden aangevoerd.
deze Kamer. Wij zullen dit trachten te
Het bestaan van tal van bezwaren kan
honoreren.
niet worden ontkend. Die moeten afgewogen worden tegen het bezwaar
MevrouwSalomons(P.v.d.A.): Mijnvan niet-invoering van een dergelijke
heer de Voorzitter! Het verheugt m i j ,
heffing.
dat mijn vragen in tweede termijn beantwoord zijn. Ik heb in eerste t e r m i j n
Wat ik de vorige keer bedoeld heb te
ook nog geïnformeerd naar de aanpaszeggen is, dat w i j met al die bezwaren
sing van het BW in verband met de
nog eens aan het studeren zullen
huurprijzen.
gaan, maar bovendien de behoefte
aan de doorstromingsheffing en de
Staatssecretaris Schaefer: Dit behoort
mogelijke uitvoering van een heffing,
tot de portefeuille van de heer Van
mochten wij besluiten tot voorstellen
Dam.
van zo'n heffing te k o m e n , mede zulMevrouwSalomonsfP.v.d.A.): Zal hij
len laten afhangen van de uitkomsten
dit beantwoorden?
van het woningbehoefte-onderzoek,
omdat op basis daarvan kan w o r d e n
Staatssecretaris Schaefer: Dat weet ik
nagegaan, hoe zwaar s o m m i g e beniet, mijnheer de Voorzitter.
zwaren zouden w e g e n .
De heer Tolman (C.H.U.): En wanneer
zal dat dan plaatsvinden, dacht u?
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! De heer Cornelissen
heeft o p n i e u w de nadruk gelegd op de
wenselijkheid, de problematiek van
huren en subsidies zakelijk te benaderen. Ik kan dit van harte ondersteunen.
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Staatssecretaris Van Dam: De resultaten van het woningbehoefte-onderzoek eerste fase, die landelijk gezien
representatieve gegevens verschaffen,
zullen eind van het volgend jaar ter
beschikking komen.
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Het betekent dus een totale heroverweging van alle aspecten, die aan deze
zaak zitten.
De heer Van het Schip is o p n i e u w teruggekomen op een aantal zaken, de
huurquote betreffende van de lagerbetaalden. Met hem kan ik het maar niet
eens worden over de hoogte van de
huurquote in termen van het besteedbaar in plaats van het belastbaar inkomen. Hij heeft mij in zijn repliek gevraagd of ik eigenlijk wel kennis heb
genomen van zijn berekeningen, die
als bijlage bij het verslag van de openbare-commissievergadering zijn opgenomen.
Het spreekt vanzelf, dat ik dat heb gedaan. Ik vraag mij echter af, hoe de
heer Van het Schip dan zelf met zijn eigen cijfers omspringt. Mij blijkt uit zijn
berekeningen niet, dat zoals hij stelt bij
een besteedbaar inkomen van f 14 000
de huurquote 20 a 2 5 % bedraagt. De
heer Van het Schip komt in zijn berekeningzelf tot een huurquote van 18,3%
bij een besteedbaar inkomen van
f 14800. Voor w i e op de kleintjes moet
letten, is dat toch nog een heel verschil.
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 belastbare inkomens van 1974, terwijl
het op blz. 99 van de nota toch duidelijk gaat o m belastbare inkomens van
1975. Om deze te herleiden tot besteedbare inkomens, moet hij gebruik
maken van de belastingtarieven, die
voor zover al vastgesteld in 1975 zullen gelden. Als hij op deze basis zijn
sommetje nog eens overmaakt, dan
moet hij op een huurquote van het besteedbaar 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 voorbeelden? U blijft nu alleen bij die
f 14800 staan.
Staatssecretaris Van Dam: De rest van
de voorbeelden moet dezelfde correctie ondergaan, omdat niet het besteedbaar inkomen van 1974 moet w o r d e n
genomen, maar het besteedbaar inkomen van 1975.
De heer Van het Schip (C.P.N.): Dan
komt u bij u w eigen overzicht ook bij
de hogere inkomens boven de 2 0 %
uit.
Staatssecretaris Van Dam: Ja, bij de
hogere inkomens.
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De heer Van het Schip (C.P.N.): Ik heb
niet alléén gesproken over de
f 14000. Ik heb in dit debat gesproken 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 radiouitzending 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.

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 betreft is het precies hetzelfde als het vorige 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 woningen niet groter wordt, net als bij het
oude systeem?

Staatssecretaris Van Dam: Over de
mate waarin dat gebeurt, heb ik niet te
klagen.

Staatssecretaris Van Dam: Ik beweer
dat het nominale verschil dat er bestaat....

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 gepubliceerd. 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 Kamer naar voren heb gebracht.

DeheerDeBeer(V.V.D.): In guldens of
in percentages?

Staatssecretaris Van Dam: Daarop ben
ik ingegaan en ik heb aangetoond dat
die dingen onjuist zijn. Ik constateer alleen 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 beweren dan elders, ten minste voor zover het om feitelijke gegevens gaat.
De heer De Beer heeft een aantal zaken
genoemd waarvan hij vindt dat ze onvoldoende zijn uitgewerkt en dat daarover grote twijfels bestaan. Hij heeft,
bijvoorbeeld, gevraagd of het klassesysteem nu meer of minder harmoniserend 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 namelijk even groot, omdat de verhoging
nooit meer was dan de gemiddelde
verhoging van de woningen in de laatste vijf jaar. In principe zit daarin geen
verschil.

Staatssecretaris Van Dam: Nee, nominaal, in guldens. Dat verschil blijft gehandhaafd, maar het zal van steeds
minder reële betekenis worden.
De heer De Beer (V.V.D.): Dus het antwoord is dat bij het nieuwe klassesysteem, net als bij het oude huurharmonisatiesysteem de achterstand in guldensten 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: In de nota
staat ook dat de achterstand nominaal

Staatssecretaris Van Dam: De heer De
Beer heeft verder als een soort gat genoemd wat het maximeringspercentage zal zijn. Het lijkt mij zinniger die discussie te verleggen naar heden middag,,v/ant dan wordt het wetsontwerp
behandeld waarin deze zaak aan de orde komt. Men kan daarom op dit punt
moeilijk volhouden dat er zo lang onzekerheid 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 gedrag van de huurders. Aan de Kamer is
al toegezegd dat over de tabel en de
systematiek van de individuele subsidies nog een nader mondeling overleg
zal komen.
Overigens is ook, als is vastgesteld
welke systematiek zal worden gevolgd, 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 invoering van de individuele subsidie oude
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De heer De Beer (V.V.D.): Begrijp ik nu
goed dat de Staatssecretaris zegt dat
ook in het nieuwe systeem de achterstand in guldens tussen de oudere en
nieuwere woningen niet groter zal
worden?

stijl. Voor talloze overheidsmaatregel
len geldt dat nooit precies is aan te geven wat de effecten van dat soort
maatregelen zullen zijn.
De heer De Beer (V.V.D.): De Staatssecretaris 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 categorie, 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 menselijke eigenschappen, tot de conclusie 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 woning. Ik wijs voorts op het marginale
beslag dat zal worden gelegd op de
stijging van de reële inkomens. Bovendien, 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 hoeverre en, zo ja, bij welke inkomenscategorieën 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 betogen 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 rekening kunnen houden met de opmerkingen die in de Kamer worden gemaakt. Hij keert het echter om en
maakt er ons een verwijt van, dat wij
overleg met de Kamer plegen om rekening te kunnen houden met de zaken
die hier eventueel naar voren worden
gebracht.

2212

Staatssecretaris Van Dam
DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! Ik waardeer deze democratische 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 beide 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 Voorzitter. De heer De Beer zal toch niet verwachten 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 opmerkingen met een definitieve regeling komen? Laten wij de zaak nu tot reële
proporties terugbrengen. De nieuwe
individuele huursubsidies zullen ingaan per 1 juli 1975. Wij zullen mede
op basis van de gemaakte opmerkingen een tabel uitwerken, waarover geruime tijd voor die eerste juli een mondeling 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 tweede termijn heb gezegd.
Ik heb gezegd, dat er nog zoveel onbekende zaken zijn, waarover de Kamer
alsnog een nota zal krijgen of waarover alsnog tussen Kamer en bewindslieden een mondeling overleg zal worden gevoerd, dat het eigenlijk niet
goed mogelijk is, deze nota voor kennisgeving 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 lopende band dat er inderdaad over allerlei dingen nog overleg moet worden gevoerd.
Staatssecretaris Van Dam: Neen, dat
overleg heeft nu in de Kamer plaatsgevonden, meneer De Beer. Op basis
daarvan....
De heer De Beer (V.V.D.): Ja maar, niet
uitputtend! Er zijn nog heel belangrijke
punten waarover nog grote vragen bestaan.
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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 omdat 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 zaken die men moet kennen om de nota
behoorlijkte kunnen beoordelen. Ik
heb u een hele lijst van dingen gegeven waarover geen uitsluitsel is gegeven. Een van die punten kan ik schrappen omdat u daarover op het laatste
moment uitsluitsel heeft gegeven, namelijk 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 bestaan; zaken waarover de Kamer gewoonweg niet kan oordelen omdat zij
maar moet afwachten wat ervan komt.
Hoe moeten wij over een nota oordelen, als wij niet weten hoe belangrijke
punten ervan zullen worden uitgewerkt?
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 maatregel krijgt de vaste commissie de gelegenheid erover te praten. Dat istoegezegd. Dat hoeft in de praktijk geen enkel probleem op te leveren.
De Voorzitter: Dan stel ik voor, de discussie 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 ander 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-
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wenst is, dat de Regering zo maar
even moet bepalen hoe de gedragsregels moeten luiden, is het dit onderwerp 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 voornemen om tot dergelijke gedragsregelste komen. Dit moet met betrokkenen uitgesproken worden.
De heer Kombrink heeft opgemerkt,
dat de onderzoeksresultaten van het
w.b.o. pas in 1977 ter beschikking komen. Deze opmerking is onjuist; in
eerste termijn heb ik al opgemerkt, dat
het vooronderzoek omtrent het woningbehoefte-onderzoek binnenkort
zal zijn afgerond. Daarop aansluitend
zal omstreeks mei 1975 het ook al genoemde landelijke onderzoek worden
gehouden. De resultaten daarvan zullen 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 ongeveer medio 1975 zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Een aantal
sprekers - ik denk aan de heer Tolman,
mevrouw Salomons en de heer Scholten - hebben gevraagd een nadere uitleg 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 onderzoek verlaat, wil ik nog een aanvullende vraag stellen over het structuuronderzoek. Daaraan worden prioriteiten gegeven, maar die behoren mede
vanuit de beleidssfeer ook te worden
gegeven. Zijn de bewindslieden bereid, van hun kant de Kamer of de kamercommissie te informeren over prioriteiten, 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 structuuronderzoek op tafel zal leggen. In
die beleidscommissie zitten ook vertegenwoordigers van de overheid; deze
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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 vertegenwoordigers in de beleidscommissie een m o n deling overleg te hebben. Het lijkt mij
veel zinniger, dit eens te hebben over
de conclusies, die de beleidscommissie naar aanleiding daarvan heeft getrokken, maar dan de beleidscommissiein haar geheel.
De heer Kombrink (P.v.d.A.): Als de
Staatssecretaris zegt, dat hij geen
noodzaak ziet o m een mondeling overleg te hebben of de Kamer op een andere wijze te informeren, vind ik dat
een onjuiste stellingname. Het gaat
o m een gemeenschappelijke discussie
over wat typisch vanuit de beleidsbehoefte (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 K o m brink dit voorstel eens met de vaste kamercommissie te bespreken. Ik hoor
dan wel wat het oordeel van deze c o m missie erover is.
De heer Tolman en anderen hebben
gevraagd wat precies de strekking was
van mijn opmerking overeen eventuele gefaseerde invoering van het klassestelsel. 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 o m op dit
p u n t t e adviseren. Ik zeg niet - als die
indruk gisteren is gewekt w i l ik die
graag wegnemen - dat wij zullen komen tot een dergelijke gefaseerde invoering. Daaraan zitten de kanten, die
de heer Scholten naar voren heeft gebracht, nl. dat het betekent dat voor
een aantal w o n i n g e n het klassestelsel
later begint met de effecten, die daaraan 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, waaro m de gedachte is opgekomen, is niet
dat w i j het zelf zo moei lijk zien en dat
het daarom maar gefaseerd moet worden ingevoerd. Het is een p u r e e f 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-

Tweede Kamer
19december1974

ken. Men zou met een minder grote
bezetting toe kunnen, als men de
werkzaamheden zou kunnen spreiden.
Deze gedachte is enkel en alleen opgekomen uit deze efficiency-reden.
De heer Tolman (C.H.U.): U w laatste
opmerking is alleen m a a r e e n bevestiging van mijn vermoedens dat hiermee veel administratieve r o m p s l o m p
is gemoeid. Als u zegt: Bij ons leven de
gedachten, dan w i l ik vragen of deze
gedachten over de vijf jaren leven bij
u, of bij een meerderheid van de c o m 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 duidelijk 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 w i 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 o m tot spreiding te komen. Over de vraag of dat over vijf jaren zal moeten gebeuren of over een
minder aantal jaren kunnen w i j nog
praten. Als het later wordt ingevoerd,
heeft iedereen gelegenheid o m zich
wat meer in te spelen op de nieuwe situatie.
Ik w i l toch nog even ingaan op de interruptie van de heer Tolman. Het zou
naar mijn mening ook in het oude stelsel wenselijk zijn geweest, dat men
niet tot een invoering ineens was gekomen, maar tot een gefaseerde invoering. Wij hebben de consequenties
gezien van de invoering ineens, namelijk 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 duidelijk voorbeeld dat het stelsel op zich
zelf niet slecht behoeft te zijn o m toch
uit efficiency-overwegingen een groot
aantal bezwaren op te roepen.
De heer Tolman (C.H.U.): Ik mag aannemen dat de fasering als zodanig en
de beslissing daarover mogelijkerwijze ook samenhangen met de uitslag
van het woningbehoefte-onderzoek,
dat volgend jaar pas zal worden afgesloten. Ik mag ook aannemen dat er
een samenhang is met het al of niet in
een bepaalde v o r m gieten van een
doorstromingsheffing. Worden deze
punten afzonderlijk beoordeeld? Dat
lijkt mij haast niet mogelijk.
Staatssecretaris Van Dam: De samenhang tussen de doorstromingsheffing
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en het woningbehoefteonderzoek ligt
helemaal niet voor de hand. Het is heel
duidelijk, afgezien van deze twee zaken, dat er een scheve verhouding is,
gezien de kwaliteit, tussen de verschillende huren voor w o n i n g e n . Dat is de
reden voor de invoering van het klassestelsel, waarover de gegevens bekend zijn. Ik zie geen enkele noodzaak
o m deze twee instrumenten te koppelen aan de invoering van het klassestelsel.
De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Hebt u
enig idee over de tijd die u nodig hebt,
voordat u nader overleg met de kamercommissie kunt plegen?
Staatssecretaris Van Dam: Daarover
heb ik enig idee. Ik vraag de Kamer clementie, 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 w i j na die periode, aan de hand van het advies dat ik
uiteraard aan de Kamer zal overleggen, nader overleg kunnen hebben.
M e v r o u w Van der Heem heeft gezegd:
Ik bedoel eigenlijk helemaal niet, dat
men huurders moet verplichten o m
zich te organiseren; als zij m a a r w o r den ingeschakeld als zij er zijn. Wat dat
betreft kan ik haar geruststellen. Bij de
klassenindeling zullen de huurders individueel worden betrokken, maarzij
zijn vrij zich te laten vertegenwoordigen door degenen die zij zelf willen.
Als dat dan organisaties van huurders
zijn, dan heb ik daartegen geen enkel
bezwaar.
Ik kom nog even terug op de opmerkingen van de heer Nypels over de betere relatie tussen de kwaliteit en de
kosten bij individuele huursubsidie. Ik
wil 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 opstellen van de tabel zoveel mogelijk rekening houden. Daarbij zal ik proberen, te komen tot een zo goed mogelijke afweging tussen hetgeen hij w i l en
de centrale doelstelling van de nota,
namelijk het verschaffen van een passende huisvesting van een goede kwaliteit aan iedereen, in relatie tot het inkomen. De heer Scholten heeft zich
aangesloten bij de vragen van de heer
Nypels. Ik verzoek beide heren, te
wachten op het mondeling overleg
hierover. Ik heb goed naar hen geluisterd.
De heer Nooteboom heeft mij nogmaals gevraagd welke normen zullen
worden aangehouden bij het beoordelen van de vraag, of in een bepaalde situatie een w o n i n g als passend moet
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worden beschouwd. Hij noemde daarbij
aspecten als een goede kwaliteit van '
de w o n i n g , de samenstelling van het
gezin, sociale bindingen, de afstand
tot het werk en nog enkele andere aspecten. Het ging zo snel, dat ik er niet
zeker van ben of ik alles wel heb.
Ik heb in eerste termijn reeds geantw o o r d , dat ik het oordeel over hetgeen
als een passende w o n i n g moet worden beschouwd gaarne aan de gemeente overlaat. Ik w i j s 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 e n o r m ingewikkelde regeling te treffen, ten einde bij voorbeeld met behulp van een sociologisch verantwoord puntensysteem sociale bindingen te waarderen en onderling te vergelijken, wanneer nergens uit blijkt dat die regelingen ook
noodzakelijk zijn. Juist bijeen regeling
als deze lijkt het mij gewenst, het geheel zo eenvoudig mogelijk te laten.
Wat betreft de vraag van de heer Nooteb o o m of nu in Nederland de gemiddelde huurquote tien procent is, zoals
in de nota w o r d t gesteld, wil ik het volgende antwoorden. In 1964,1967 en
1970 zijn door het Centraal Bureau
voor de Statistiek op verzoek van het
departement woningbehoefte-onderzoeken gehouden, die onder meer gegevens 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 beschikbaar 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 vernemen dat bij het thans in voorbereiding zijnde woningbehoefte-onderzoek met het Centraal Bureau voor de
Statistiek w o r d t onderzocht hoe de
non-response zoveel mogelijk kan worden teruggedrongen. Het ziet ernaar
uit, dat de huurquote zal worden berekend op basis van het belastbaar inkomen.

zijn, zoals de heer N o o t e b o o m ook
aangeeft, in 'Cobouw' van 13 november jongstleden allerlei definitieverschillen genoemd. Ook indien daarmee rekening w o r d t gehouden blijft er
een verschil bestaan. Ik heb daarvoor
geen bewijzen. Ik baseer mij dan ook
liever op een cijfer dat zijn beperkingen heeft, maar dat is gebaseerd op
een CBS-onderzoek dat specifiek gericht 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.

lijk berekend; het is duidelijk dat er
verschillen uit kunnen komen. Ik verwacht echter niet dat deze in de orde
van grootte zullen liggen, zoals de
heer N o o t e b o o m deze nu naar voren
heeft gebracht.
Mijnheer de Voorzitter! De vragen van
de heer Scholten over het klassesysteem en de opmerkingen over de individuele huursubsidie heb ik reeds beantwoord bij andere punten. Hij heeft
mij gezegd: Wie w i n d zaait, zal stormen oogsten. Ik stel daartegenover:
Het noodlot kan men niet ontlopen,
maar w e l o v e r w i n n e n !

De heer Nooteboom (D'66): Mag ikeraan herinneren, dat ik de vraag niet
heb gesteld uit puur wetenschappelijke belangstelling, maar o m te kunnen
nagaan op welke basis de budgettaire
consequenties zijn berekend. Dan
moeten w i j uitgaan van een berekend
cijfer volqens de definitie van de
Staatssecretaris. Dat i s d u s g e r e l a teerd aan het belastbaar inkomen. In
dat verband heb ik de vraag gesteld.

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

Staatssecretaris Van Dam: Daar heeft
de heer Nooteboom gelijk in. Het is inderdaad heel moeilijk, bij het invoeren
van een nieuwe regeling exact te bepalen 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 m o m e n t echter geen betere gegevens o m tot een beter resultaat te komen.

Staatssecretaris Van Dam: Er ligt mij
nu een geheel ander spreekwoord op
de lippen, maar ik vrees dat het mij
dan voor de eerste maal zal overkomen, dat iets van m i j uit het stenogram geschrapt moet w o r d e n , niet omdat het dan gaat o m een schunnige opmerking, 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!

De heer Nooteboom heeft er voorts op
gewezen, dat er verschil bestaat tussen de woonlasten uitgedrukt in procenten van de totale consumptieve bestedingen en de uit het w.b.o. te berekenen gemiddelde huurquote. Ik meen
dat beide cijfers, die zijn gebaseerd op
CBS-gegevens, onvergelijkbaar zijn. Er

Staatssecretaris Van Dam :
o m dit
soort dingen te proberen, moet men
over meer ervaring in deze Kamer beschikken dan ik op het ogenblik doe.
De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer
De heer Drees heeft nog een aantal opde Voorzitter! Ik heb gevraagd, of de
merkingen gemaakt over de huisvesStaatssecretaris een aanduiding kan
ting van de alleenstaanden. Ik heb het
geven van de onzekerheid daarover. Ik
gevoel, dat hij nog steeds niet is bevreben het volstrekt met hem eens, dat
digd door de argumentatie, die daarmen bij een nieuwe maatregel geen
voor is gegeven. Ik heb in eerste terexactheid kan eisen, zelfs niet een
mijn al gezegd, dat het niet voor niks
nauwkeurigheid tot op 10 min. Wij zijn
is, dat de Regering een aparte nota uitechter nu ook bezig met de begroting
een heeft gezet. Als de heer Drees
te behandelen. Kan de Staatssecretaris
zegt, dat er iets w o r d t voorgesteld, dat
aanduiden of de cijfers, die begroot
nauwelijks wordt beargumenteerd,
zijn, plus of m i n 5 0 % kunnen zijn vanwijs ik hem erop dat deze nota daarwege bij voorbeeld de non-response
voor ook niet bestemd is. Deze nota
en vanwege de systematische vertekeheeft dat onderdeel er nu juist uitgening als gevolg van een onderschatlicht en aangekondigd, dat over deze
ting van het opgegeven inkomen. Dat
zaak een aparte nota zal verschijnen.
laatste heeft de Staatssecretaris zelf
Dan komt deze filosofie uitgebreid aan
genoemd. Is een percentage van 30
de orde. Ik w i l hierover wel enkele opvoor deze laatste factor een redelijke?
merkingen maken. Uitgangspunt is
een optimale woonsituatie voor iederStaatssecretaris Van Dam: Mijnheer
een, dus inclusief de alleenstaanden.
de Voorzitter! Een man, die gewend is
zo exact te redeneren als de heer Noote-- De optimale woonsituatie is afhankelijk van de subjectieve behoefte enerboom, mag van mij toch niet verlanzijds en de maatschappelijke effecten
gen, dat ik zo uit de lucht een spreien de meritaspecten anderzijds. Ik verdingspercentage zal geven over wat ik
denk dat de marge zal zijn. Nogmaals,
wij hebben dit zo verantwoord moge-
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Staatssecretaris Van Dam
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 w o r d e n genomen, die ertoe leiden, dat ook dan het
recht op w o n e n kan worden gerealiseerd. Frustratie van de behoefte, van
dat recht gebruik te maken, heeft ook
de nodige maatschappelijke nadelen.
Werkende jongeren willen net zo goed
dicht bij hun werk w o n e n en verminderen 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 o p s o m m e n van dit soort effecten.
Ik heb het gevoel dat zijn verzet zich in
feite richt tegen individuele subsidies in
het algemeen.

dit een tamelijk principiële zaak te zijn.
In gevallen waarin mensen door o m standigheden - zoals de heer Van der
Spek veronderstelt - gedwongen zullen zijn hun inkomen aan de verhuurder op te geven - ik neem aan dat dit
zich in een beperkt aantal gevallen zal
voordoen - moet men dit nadeel afwegen tegen de vertraging die voor allen
zal ontstaan als dit systeem niet w o r d t
gevolgd. Dat betekent dan dat iedereen maanden lang op zijn geld zal
moeten w a c h t e n .
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! Dat bestrijd ik nu juist. Ik
heb uitvoerig betoogd dat die maandenlange vertraging helemaal niet behoeft op te treden.

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Wij kunnen die discussie
wel gaan herhalen. De heer De Beer
denkt dat het mogelijk is, via de belastingdienst, deze zaak te regelen. Men
kan daar principiële bezwaren tegen
aanvoeren. Die belastingdienst heeft
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
eengeheel afwijkende taak. Er zijn ook
Voorzitter! Dat is een misverstand.
praktische bezwaren; de dienst is al
Verder ben ik blij dat er een aparte nooverbelast en bovendien werken de
ta komt. Ik kreeg de indruk dat reeds
computers bij de belastingdienst niet
nu een fundamentele beslissing van
sneller dan de computers bij volkshet parlement werd gevraagd. Deze
huisvesting. Dat kenmerk hebben
vond ik in alle opzichten onvoldoende
computers gemeen. Verrekening via
onderbouwd. Als het hier gaat o m een
de loonbelasting, bij wijze van voorvoorlopige aankondiging, ligt de zaak
schot, is zeer t i j d r o v e n d ; vergelijkt u
anders.
maar de beschikking in verband met
de aftrek van hypotheek. Bovendien
Staatssecretaris Van Dam: In deze noleidt het tot de noodzaak van herbereta wordt op dit punt geen enkele f u n kening achteraf, hetgeen ook een
damentele beslissing gevraagd. Deber o m p s l o m p met zich brengt. Het zou
leidsmaatregelen voor de voorzieninonjuist zijn te denken dat de belastinggen voor de alleenstaanden zullen in
dienst het inkomen van de lagere inkode andere nota worden aangegeven.
menstrekkerstoch al kent. De loonbeDeze zullen dan, naar ik hoop, in de Kalastingkaarten arriveren er pas na afmer in discussie k o m e n .
loop van het kalenderjaar en worden
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
niet zonder meer gecumuleerd. Ik
der Spek heeft gevraagd, of er bij de
moet er ook op wijzen dat voor AOWdoorstromingsheffing een vergoeding
ers daadwerkelijk geen loonbelasting
voor de door de huurder aangebrachte
wordt ingehouden, zodat het inkomen
verbeteringen zal worden gegeven.
daarvan dus achteraf bekend w o r d t .
Als het tot wetgeving op dit pu nt komt,
Andere sociale uitkeringen worden
zal de vraag van de geachte afgevaarwel door de loonbelasting getroffen,
digde nader moeten worden bekeken bij
maar een en ander zegt nog weinig
het formuleren van de wetgeving. Ik
over het inkomen, bijvoorbeeld ten
wijs er echter op dat de nota spreekt
aanzien van vermogensinkomsten.
over een eventuele vergoeding voor
Daarnaast is er dan nog het probleem
de door de huurder aangebrachte vervan de bijstandtrekkers. Ik zie werkelijk
beteringen in het verband van een gegeen mogelijkheid o m via de belastingd w o n g e n verhuizing, dus wanneer bij
dienst een systeem te ontwikkelen,
voorbeeld de eigenaar in zijn eigen
waarbij het geld net zo snel bij de huurhuis wil ten koste van de huurder. Uit
ders terechtkomt als in het door ons
deze algemene doelstelling mag worvoorgestelde systeem.
den afgeleid dat er bij doorstroming
een dergelijke vergoeding niet zal worDe heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
den gegeven.
Voorzitter! Deze woorden van de
De geachte afgevaardigde heeft ook
Staatssecretaris verbazen mij in hoge
over de privacy gesproken. Voor de
mate.
heren De Beer en Van der Spek schijnt
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De Voorzitter: Zal deze zaak ook nog
aan de orde komen bij de behandeling
van een te verwachten wet?
Staatssecretaris Van Dam: Neen, mijnheer de Voorzitter.
D e h e e r D e B e e r f V . V . D . ) : Mijnheer de
Voorzitter! Daar was ik al bang voor!
De belastingdienst beschikt over alle
gegevens die nodig zijn o m de individuele huursubsidie te kunnen berekenen, behalve de huur die de desbetreffende huurder moet betalen. Als dat
nu w o r d t opgegeven, bijvoorbeeld
door middel van de werkgeversverklaring en wat de mensen betreft die uitsluitend inkomstenbelasting betalen
of een naheffing krijgen door middel
van het inkomstenbelastingformulier dat betekent één vraagje extra op het
aangifteformulier - dan kan de c o m p u ter van de belastingdienst daarmede
w o r d e n gevoed. Die hele zaak kan dan
zonder extra moeite w o r d e n verrekend.
Staatssecretaris Van Dam: En de mensen 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-biljet invullen. Net zo goed als zij dat op
het opgaveformulier moeten invullen
bij hun huurbaas, moeten zij nu hetzelfde biljet invullen en opsturen naar
de belastingdienst.
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! De geachte afgevaardigde denkt dat dit administratief allemaal geregeld is iedere maand op het
m o m e n t 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 afgetrokken krijgen van zijn loonbelasting. Dat
gebeurt op vrij grote schaal. Als dat
kan, kan dit ook.
Staatssecretaris Van Dam: Het door u
genoemde voorbeeld zal echter ook
veel tijd vergen. Vaak is daarbij een
herberekening noodzakelijk met alle
r o m p s l o m p van dien.
De heer De Beer (V.V.D.): Als die herberekening 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 bezwaren aanvoeren die zijn systeem
evengoed gelden.
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Staatssecretaris Van Dam
Staatssecretaris Van Dam: Ik heb het
gevoel dat wij nog ei ndeloos op deze
manier kunnen voortgaan. Ik w i l er
nog op wijzen dat het voor mij helemaal 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 wil 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 n o r m w o r d t genomen. Ik heb zoëven de verdediging op de opmerking
van de heer Van het Schip niet begrepen, omdat er in het antwoord op
vraag 212 staat dat het inkomen van
het afgelopen jaar als norm w o r d t genomen.
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 andere 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 bepaald 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 correctie er komt. Dan ben ik tevreden.
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Ik w i l iets zeggen over
de motie voorkomend op stuk nummer 7 van de heer Van het Schip over
de huuradviescommissies. Tegen de
inhoud daarvan heb ik geen bezwaar.
Ik w i l alleen even wijzen op de f o r m u lering van de laatste zin waar staat dat
vertegenwoordigers van door de huurders gevormde organisaties en comités deel uitmaken van de huuradviescommissies. Zoals het daar staat, lijkt
het tamelijk 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 onder woorden brengt is ook de mijne.
Ik kom dan toe aan de motie op stuk
n u m m e r 8 van het lid De Beer, over de
regeling inzake de huurliberalisatie.
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Daarin w o r d t de Regering uitgenodigd, af te zien van het voornemen,
een meldingsplicht en een maximeringsbevoegdheid voor huur in te voeren. Uit het feit dat de Regering daarover een w e t s o n t w e r p bij de Kamer
heeft ingediend, zal het duidelijk zijn
dat zij dit voornemen niet heeft. Het
lijkt mij het beste dat deze zaak vanmiddag aan de orde komt. In ieder geval moet ik de Kamer aannemen van
deze motie ontraden.
De heren De Beer en Drees hebben
een motie ingediend, voorkomend op
stuk n u m m e r 9 over de huurharmonisatie. 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 ingediend, voorkomend op stuk nummer
12, over de individuele huursubsidie.
Ik ben er al o p i n g e g a a n . I k w i l d e g e achte afgevaardigde vragen zijn motie
aan te houden tot daarover een m o n deling overleg heeft plaatsgevonden.
De motie van de heer Van het Schip,
voorkomend op stuk n u m m e r 13,
moet ik afwijzen o m twee redenen.
Naar mijn opvatting is het ongewenst
deze huurquote te hanteren in de tabellen. Dat zou leiden tot een veel lagere huurquote dan thans het geval is.
Dat is ook uit een o o g p u n t van Volkshuisvestingsbeleid moeilijk te verdedigen. Bovendien zullen de budgettaire
consequenties zodanig zijn, dat zij op
dit moment niet kunnen worden gedragen.
De motie-Cornelissen op stuk nr. 15,
waarin hij vraagt, de doorstromingsheffing 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 motie.
Staatssecretaris Van Dam: Het spreekt
vanzelf, dat ik bij heroverwegingen
denk aan het kader, waarbinnen die
plaatsvinden. De heer Cornelissen nodigt de Regering uit, de voorgestelde
doorstromingsregeling in heroverweging te nemen. Ik heb de Kamer toegezegd dat ik dat zal doen.
DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris weet,
dat een dergelijke formulering in de
Kamer gemeenlijk aanduidt, dat de
Staatssecretaris die intrekt. Moeten wij
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ook nu die betekenis aan de w o o r d e n
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 intrekt, dat in de motie w o r d t aangeduid.
De heer Van Mierlo (D'66): Dat is helemaal 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 w o r d e n gezet. Uit
die nadere overweging zal moeten blijken, of en op welke wijze w i j tot voorstellen v o o r e e n eventuele doorstromingsheffing 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 duidelijk.
M e v r o u w Salomons(P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Welke consequenties heeft dit voor het standpu nt van
de Staatssecretaris inzake een andere
motie? Ik had het idee, dat er twee tegenstrijdige moties w a r e n .
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb de moties keurig
g e n u m m e r d op een rij liggen en dat
zal er ongetwijfeld toe leiden, dat ik
ook aan de m o t i e van de geachte afgevaardigdetoekom.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet toezeggen, wat in de motie-Salomons op
stuk nr. 23 w o r d t gevraagd. Zij vraagt
een specifieke toezegging van de Regering met betrekking tot de inhoud
van de doorstromingsheffing. Men zal
begrijpen - gelet op onze opstelling
tegenover de zaak - dat w i j met alle
gemaakte opmerkingen rekening zullen houden en dat w i j mede aan de
hand van de uitkomsten van het w o ningbehoefteonderzoek zullen bezien,
voor welke categorieën w o n i n g e n
doorstroming het beste mogelijk zou
kunnen zijn, zodat ik nu niet op voorhand kan toezeggen dat aan deze specifieke wens tegemoet kan worden gekomen.
Mijnheer de Voorzitter! De vorige moties zullen door de Minister worden
behandeld.
De Voorzitter: Ik geef het w o o r d aan
de Minister. Ik bepaal, dat in het komende half uur geen interrupties zullen zijn toegestaan.
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Voorzitter
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben nu gedebatteerd tot half twee. Bij de aanvang van
de lunchpauze zal de commissie nog
vergaderen. Het zal dus wel lang duren, voordat wij aan de lunch toe zijn.
Zou het daarom niet mogelijk zijn, nu
reeds te schorsen?
De Voorzitter: Het is een voortdurende wens van de Kamer dat tussen het
slot van het antwoord van de Minister
en het moment, waarop eventuele beslissingen moeten worden genomen,
zoveel mogelijk tijd beschikbaar is om
zich nader te kunnen beraden.
Ik meen aan de wens van de Kamer tegemoet te komen - wij zijn trouwens
om 11 uur begonnen - door de vergadering tot ongeveer 2 uur voort te zetten. De Minister heeft mij namelijk
medegedeeld dat hij ongeveer een
half uur nodig heeft voor zijn antwoord. Men beschikt op die manier bij
de aanvang van de pauze over het oordeel 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 vergaderen.
De Voorzitter: Ik zal de duur van de
lunchpauze bepalen op één uur.
De heer Kombrink (P.v.d.A.): U, mijnheer de Voorzitter, merkte op, dat geen
interrupties meer mochten worden gemaakt. Naar aanleiding van die mededeling wil ik uitspreken, dat ik haar
zeer betreur, omdat u wel toestond,
dat tijdens het antwoord van de twee
andere bewindslieden werd geïnterrumpeerd. Ik kan mij voorstellen, dat u
interrumperen schaars wilt toestaan,
maar ik vind het teleurstellend, dat u
zegt: Tijdens het betoog van de Minister moeten geen interrupties meer
worden geplaatst.
De Voorzitter: Ik heb er kennis van genomen. Als u, mijnheer Kombrink, niet
tevreden wordt gesteld door het antwoord 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, mijnheer de Voorzitter.

Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal proberen, in een half uur
een groot aantal vragen te beantwoorden.
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De heer De Beer heeft op zijn gebruikelijke beeldende wijze in tweede termijn
nog enkele vriendelijke woorden toegevoegd aan de lof, die hij mij reeds in
eerste termijn heeft toegezwaaid. Hij
heeft mij vergeleken met een geblinddoekte minister, die over de puinhopen van zijn beleid voortstrompelde.
Hoe het ook zij, mijnheer de Voorzitter,
ik wil die gang in ieder geval niet
voortzetten met een beer als geleidehond.
Ik zelf heb eerder het gevoel, dat ik ingesneeuwd ben door de brieven, die
vele kamerleden in de laatste dagen
hebben ontvangen en die zij nu bij wijze 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 verdriet. Ondanks alle kritiek zullen wij
blijmoedig proberen, alle vragen te beantwoorden.
Thans kom ik in de eerste plaats op de
ruimtelijke ordening. Door enkele leden is nogmaals opgevoerd het groeikernenbeleid. Hierbij denk ik met name 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 erin 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 komen. 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 andere 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 beslissingen, die zijn genomen, toch weer
worden herzien en op de financiële gevolgen, die het voor bepaalde gemeenten kan hebben. Dit probleem is
onderkend. Op het ogenblik wordt er
door deskundigen een studie over gemaakt. De heer Fiévez mag er zich van
verzekerd weten, dat ook ik het als een
groot probleem voor de andere over-
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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 realiseren, dat de precedentwerking van
bepaalde regelingen, vooral budgettair 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 inspraakrecht van de burgers mogen betekenen.
Ik ben de heer Fiévez dankbaar voor zijn
verduidelijking van zijn opmerkingen
over datgene, wat hij als een groot euvel beschouwt bij de inspraak, namelijk
dat er ook mensen aan deelnemen, die
er persoonlijk gewin aan willen ontlenen. Wij zullen dankbaar zijn voor concrete informatie, die ons op dat punt
bereikt. Dan kunnen wij eens bestuderen 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 vooral de structuurschema's zal worden
opgenomen bij het definitieve beleidsvoornemen in de Oriënteringsnota.
Wij hopen daarmee in maart te komen.
Er is op dat punt een motie ingediend.
Ik moet die - zo zegt men - beschouwen als een ondersteuning van het beleid, omdat het niet alleen van mij,
maar ook van andere ministers afhangt of dat tijdschema zal worden gemaakt en ook zal worden aangehouden. Ik heb het gevoel dat ik, gezien de
samenwerking met andere ministers
op dit punt, die ondersteuning niet nodig 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 medewerking, 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 daarvan zullen te vinden zijn in het herziene
beleidsvoornemen in de Oriënteringsnota. Daaraan werken wij op het ogenblik. De discussie kunnen wij dan daarover voeren. Ik ben altijd bereid - ik

2218

Minister Gruijters
heb dat al opgemerkt inzake Vinkeveen en Limburg, maar dat geldt ook
elders - om persoonlijk met de bestuurderen contact op te nemen om ad
hoc te zien, of het strakke beleid van
nu misschien tot ongewenste resultaten leidt. Leden van deze Kamer die
mij op bepaalde gevallen wijzen, kunnen erop rekenen dat ik daar persoonlijk 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
- d a t 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 gelukkig te kunnen constateren, dat ook de
heer Van Rossum met mij van mening
is, dat wij in dat beleid moeten proberen het dichtslibben van het landelijke
gebied te voorkomen of, waar het eigenlijk al te ver is voortgeschreden,
toch nog een halt toe te roepen. Nogmaals, ik zeg hem een serieuze verandering 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 kader zetten, maar wij zullen nu al van
geval tot geval bezien, of bijstelling
nodig is. Vooralsnog blijf ik - dat wil ik
nadrukkelijk onderstrepen - vasthouden aan een zeer strak beleid. Ik kan
mij bijvoorbeeld moeilijk voorstellen,
dat ik mijn aanvankelijke mening terzake van Limburg, in de problemen
waarvan ik mij vooral heb verdiept,
mede gezien de middelen die wij Limburg nu verschaffen tot het bouwen in
de mijnstreek, zou herzien. Ik kan mij
ook moeilijk voorstellen dat ik de overeenkomst met de provincie Utrecht ter
zake van het plassengebied zou herzien, 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 inzicht komen, dan zal ik enige bijstelling
tot stand brengen.
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De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Ten
aanzien van Limburg wil ik in het bijzonder nog opmerken, dat de bouwvakkers daar tijdelijk niet in Duitsland
kunnen werken.
Minister Gruijters: Ik heb in eerste termijn 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 belangen aan dat beleid vooralsnog te moeten 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 pijnlijkdat 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 komen en of de voorstellen daartoe op
korte termijn de Kamer zullen bereiken. De technische voorbereiding is
gereed. Het overleg is nu op regeringsniveau gaande. Ik kan geen exacte datum noemen omdat, gezien de belangen van zoveel departementen die
hierbij betrokken zijn, men niet kan
zeggen wanneer dit overleg zal zijn afgerond. 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 dijkenprogramma met betrekking tot de rivierendijken en de defensiedijken. Ook
dit hoort in het interdepartementale
overleg. Ik zal het daar inbrengen. Het
lijkt mij - dit is mijn persoonlijke mening - een goede suggestie, maar ik
moet de tegenargumenten die er ongetwijfeld zijn nog vernemen.
Ik heb al gezegd, dat ik over de gewestwet in wording nu liever geen uitlatingen doe. De Minister van Binnenlandse Zaken is op dit punt de eerst verantwoordelijke. 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 Ordening met zijn deskundigen in die
voorbereiding wordt betrokken. Dat
hierbij niet alle gezichtspunten van mij
zullen prevaleren, lijkt mij nogal duidelijk. Ik geloof dat ik buiten mijn boekje
zou gaan, als ik hier die gezichtspunten zou etaleren. Die horen op dit
moment nog in het overleg tussen de
bewindslieden thuis.
Wat betreft de spreiding van onderwijs: niet alleen denk ik een bijdrage te
gaan leveren uit een oogpunt van
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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 procedureafspraak 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 gebouw '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 bevredigd. Ik vraag clementie als ik erop
aandring dit niet nu te bespreken - dit
zou ons zeker een half uur verder brengen - maar straks nog eens samen
door te praten. Ik behoef de heer Giebels niet te wijzen op zijn recht als kamerlid dat hij dan weer heeft om de
zaak in de openbaarheid te brengen
als dit overleg niet bevredigend afloopt. Ik mag wel zeggen dat ik vooralsnog volledig achter de inhoud van
de antwoorden op de schriftelijke vragen 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 gesubsidieerde woningen zou moeten worden gehanteerd, maar dat ook de vrije sector
erin zou moeten worden betrokken.
Ook dit is door deskundigen bestudeerd. Mijn aanvankelijk oordeel is,
dat het bijzonder moeilijk is. Ik mag
wel zeggen dat de uitkomst wat dit betreft 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 bestemmingsplannen. Dit is een instrument waarover
wij nu niet beschikken, maar dit lijkt
mij de koninklijke weg, niet een verdere uitbreiding van de bouwcontingentering. 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 Voorzitter. 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 geheel zouden kunnen lichten.
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Mijnheer de Voorzitter! Ik wijs er bovendien op, dat een aantal groeikernen 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 ontwikkeling 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 verstedelijking. Ik denk bijvoorbeeld aan Purmerend. Kwesties als die van het openbaar
vervoer hangen hiermee samen.
Ik heb hiermede eveneens geantwoord op de vraag naar de Hemspoortunnel. 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 geschoven.
Er is gesproken over Nieuwegein als
proeftuin voor het verkeer. Ik heb de
mening van deskundigen hierover gevraagd. Ik teken hierbij aan, dat de verkeersstructuur van Nieuwegein - met
vrije banen voor openbaar vervoer en
voor ander verkeer - reeds goeddeels
vastligt, bij voorbeeld in de wijk De Batau. 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 middelbare dagopleiding voor planologen. Ik zal
het met de Ministervan Onderwijs bespreken. Ik spreek geen mening hierover 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 eerste termijn gegeven antwoord; de wetgeving op dit gebied bevindt zich in
een ver gevorderd stadium van voorbereiding.
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, parkeergelegenheid, garage of hoe men het
ook wil noemen. Men zou dit beginsel
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ook moeten doortrekken tot het probleem van de verdeling van parkeergelegenheid, 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 Cornelissen zich - evenals ik - aangetrokken
voelt tot de gedachte van de indexleningen. Ik ga dankbaar in op de suggestie van de heer Nypels om hierover
mondeling overleg te voeren. Ook hij
heeft genoteerd, dat dan de Minister
van Financiën het voortouw heeft.

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 wijze, die de Kamer schikt. Daarna kunnen wij de maatregelen nemen, die op
basis van dat stuk de meest geïndiceerde lijken. Het beleid van de Regering is niet discrimineren tussen huurders en eigenaars-bewoners, maar een
meegaan met de wensen van het publiek, die wij van onze kant interpreteren als een duidelijk verlangen om eigen-woning-bezit te verwerven.
De heer Kombrink heeft nog gedebatteerd met de heer Cornelissen over de
betekenis van de diverse noodprogramma's. Ik ben in eerste termijn
De heer Nypels (D'66): Niet het voornaar mijn mening voldoende ingegaan
touw! Hij mag erbij aanwezig zijn,
op het soort maatregelen, dat wij denevenals u!
ken te nemen en de maatregelen die
wij genomen hebben. Ik kan op het
Minister Gruijters: Goed, mijnheer de
ogenblik geen verdere toezeggingen
Voorzitter. Trouwens, als ik eenmaal
doen. Wij hebben een financieel proaanwezig ben, wordt het moeilijk, het
gramma op tafel gelegd, dat op het
voortouw te houden
Het komt
ogenblik wordt uitgewerkt. Het lijkt mij
wel in orde, denk ik. Het mondelinge
het beste dat die uitwerking, die in jaoverleg is bij dezen toegezegd. Wij zulnuari komt, opnieuw onderwerp zal
len het op korte termijn organiseren.
zijn van discussie, zo de Kamer dat
Omtrent de uitkomst ervan kan ik nawenst.
tuurlijk — dit is inherent aan overleg geen toezeggingen doen. Ik onderDe heer Van het Schip is met wat hij
streep nog eens - ik geloof dat dan de
noemt de rechterzijde in debat getremotie die daarover is ingediend, ook
den over de 8%. Hij heeft nog eens
overbodig wordt - mijn toezegging
zijn suggesties onderstreept met beom een garantiesysteem voor de aantrekking tot de kostprijs, met name de
koop van reeds eenmaal bewoond
factor b.t.w. daarin. Daarover hebben
zijnde woningen - dat heet dan oude
wij in de commissie en in eerste terwoningen, maar daar kunnen ook bemijn, dacht ik, voldoende van gedachtrekkelijk nieuwe bij zijn -, als het
ten gewisseld.
wordt ingevoerd, meteen voor het heOver de woningbouw in de kernen le land in te voeren. Ik laat dus de gede heer Van het Schip heeft met name
dachte los om daar planologisch geNoord-Holland genoemd - heb ik mijn
bruik van te maken - daar kwam het
beleid al geschetst. Ik houd vast aan
op neer - ten einde een extra stimuhet strakke beleid. Ik ben gevoelig voor
lans te geven aan steden en groeikeroplossingen ad hoc voordat wij er
nen. Ik dacht dat wij zeer binnenkort
straks in maart ten principale weer
voldoende middelen krijgen om dat
over debatteren aan de hand van de bijbeleid richting te geven. Dit middel
gestelde oriënteringsnota. Voor indivilaat ik dan liever los ter wille van beduele gevallen, waar kamerleden of
vordering van het eigen-woningbezit
anderen van mening zijn dat aandacht
in het algemeen.
van de Minister geboden is, is die aanWat betreft het eigen-woningbezit heb
dacht van geval tot geval toegezegd.
ik al opgemerkt - dat is ook weer geAls de heer Van het Schip zegt, dat hij
bleken uit de opmerkingen in de Kavoor een bepaalde gemeente in
mer en de ingediende moties -, dat er
Noord-Holland die aandacht wil vraeen zekere controverse in de Kamer
gen, dan is hij welkom. Dat is natuurleeft in die zin, dat sommigen het verlijk een beetje een open deur. Hij hoort
moeden hebben dat de regelingen wat
altijd welkom te zijn en dat is hij ook.
te veel doorslaan in de richting van beMaar ik onderstreep het op dit punt.
vordering van het eigen-woningbezit en Op een punt ben ik er wat de opmerdat anderen weer van mening zijn, dat
kingen van de heer De Beer betreft niet
dit eigen-woningbezit in bevordering
helemaal uitgekomen. Hij heeft getekort komt.
zegd aan de ene kant, dat sneller op de
omstandigheden moet worden ingeIk zou de Kamer al die moties willen afspeeld door de premieregeling bij te
raden onder toezegging van een verstellen - dat is ook van andere kanten
gelijkende studie, waarbij alle relevanopgemerkt -, maar dat geldt ook voor
te factoren zullen worden betrokken.
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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 bedoeld als een voorbeeld van een meer
algemeen probleem. Dat algemene
probleem onderken ik. Ik zal nog eens
bezien, of wij het systeem kunnen veranderen in de zin van een regelmatiger
bijstelling. Ik wijs er wel op dat er
straks met de dynamische kostprijscalculatie 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 schokken, dan kan dat alleen met een glijdende schaal, ik kan er niets anders van
maken. Ik wijs hem er echter wel op
dat hij dan nu, met de dalende rentestand, weer naar beneden aan het glijden zou zijn.
Ik neem aan dat wij op dit punt in deze
Kamer - ik veronderstel even een langer 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 opmerkingen 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 gegaan. Wij zitten nu al weer een procent
of iets meer onder die top. Ik heb er
dan ook op gewezen dat bijstelling natuurlijk aardig is, maar dat die bijstellingen voor kortstondige fluctuaties,
die je over korte tijd kunt krijgen, ook
gevaren met zich brengen. Die manifesteren 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 hebben naar het bouwprogramma gevraagd. Ik zeg toe dat zodra de invulling van het vrij grote bedrag aan
bouwwerken dat wij hebben aange-
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kondigd, is gebeurd, ook het bouwprogramma zal worden bijgesteld. Hetzelfde zullen wij, maar dan op iets langere termijn, doen met de Verkenning
tot en met 1978 die in de zomer is verschenen.
Naar aanleiding van opmerkingen van
de heer Cornelissen moet ik er echter
wel op wijzen dat het bouwprogramma moeilijk vertrouwen kan geven aan
de bouw. Men moet zich even realiseren dat dat programma ontstaan is in
een tijd toen er beperkte financiële
middelen waren en men precies wilde
weten hoe die verdeeld werden binnen de woningbouw die eigenlijk, naar
het oordeel van de meesten, omvangrijker moest zijn.
Wij zitten nu in een situatie dat zo'n
programma gezien wordt als een taakstelling van wat je moet halen. Laten
wij eerlijk zijn. Aan de bouwverenigingen kunnen wij als overheid vrij veel
doen, als de gemeentebesturen meewerken. Als zij echter niet willen, kunnen wij ze niet slaan. Uiteindelijk kunnen wij hen niet dwingen. Er is terecht
ook nog zo iets als democratie. Die bestuurderen hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Als zij het op een gegeven 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 gemeenten.
De premiebouw kunnen wij aantrekkelijk 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 publiek 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 genoeg voor is - maar men zal begrijpen
dat ik hem niet kan dwingen. Dat programma heeft sterk het karakter van
een indicatieve planning. Het geeft aan
wat de overheid graag zou willen en zij
stimuleert in die richting. Dat stimuleren in die richting doen wij met de regelingen en vooral met het nieuwe
huur- en subsidiebeleid toch in heel
sterke mate.
Ik wil nog eens onderlijnen dat het
nieuwe huur- en subsidiebeleid waarvoor wij de steun van de Kamer vragen, in hoge mate voor de totale woningbouw in al zijn facetten, eigendom
en huur, goedkope en duurdere woningen, bevorderend werkt.
De heer Van het Schip (C.P.N.): Nu
vergeet u opnieuw het instrument van
de won i ngwetwon i ngen.

Rijksbegroting

Minister Gruijters: Ik ben begonnen
met de woningwetwoningen. Wij hanteren dat instrument. Ik heb echter gezegd dat de bestuurderen van de verschillende 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 willen wel hoor!
Minister Gruijters: Ik heb uit rechtstreekse informatie de wetenschap dat
in het afgelopen jaar een aantal bestuurders 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 snelIer naar buiten kan gooien. Er zijn natuurlijk zekere beperkingen aan de financiële 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 prioriteiten in de besteding van onze nationale middelen.
De heer Van het Schip (C.P.N.): Dus
hebt u zelf de woningwetbouw afgeremd.
Minister Gruijters: Als u het zo interpreteert, mijnheer Van het Schip, krijgt
u èn het laatste woord èn gelijk.
Mijnheer de Voorzitter! Er is gevraagd
naar omscholing van bouwvakarbeiders tot andere bekwaamheden in
branches waarin wel vraag bestaat.
Dat probleem moet mijns inziens aan
de orde komen in de werkgelegenheidsnota. Men kan ons, dacht ik, pas
in gebreke stellen als wij dat punt in
die nota onvoldoende over het voetlicht laten komen. Ik geloof niet, dat wij
dit hier nu moeten behandelen. De
daarover ingediende motie kan ik alleen maar beschouwen als een aansporing 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 behoorlijke structurele analyse worden gemaakt 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 aangegeven waarom. In het jongste verle-
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den is dat onderzoek in het slop geraakt door allerlei twisten. Die geschiedenis behoef ik niet meer op te rakelen.
Gelukkig hebben wij deze narigheid
achter ons liggen. Ik ben blij met de
van verschillende kanten betuigde instemming 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 vreugde is geoogst. In principe wil ik vasthouden aan vakopleiding voor jongeren voor de bouw. Als wij dat niet
doen, hebben wij op een gegeven moment 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 vakbonden 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 bevorderen, 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 derde termijn gaat aanvragen. Hij heeft
gevraagd, of het wel correct is, in de
particuliere verhuur de premies minder bij te stellen dan voor eigenaarsbewoners. Wij menen van wel en hebben dit gerechtvaardigd met een verwijzing naar de regeling, die wij op basis van de Nota huur- en subsidiebeleid hopen in te voeren rond 1 juli. Bij
invoering ontstaat een systeem waarbij 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 aangeboden vooronderstellingen niet zijn
gerealiseerd, wordt het tekort bijgepast. 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 premieverhuursfeer in moet groeien in het nieuwe systeem en dat wij juist op dit moment niet die premies extra moeten
opvoeren. Hier is sprake van een concentratie 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
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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 woningbouw 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 opmerkingen van de heer Kombrink hoor
en daarom beantwoord ik hem zo uitvoerig - dat die taak van de sociale
woningbouw typisch die van decorporaties is, hoewel wij anderen niet willen uitsluiten. Het is echter niet hun
taak om de wat duurdere woningbouw, die meer bij de particuliere beleggers 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, institutionele beleggers. Vandaar, dat wij ook
twee regimes hebben gecreëerd,
waarvan het ene aanmerkelijk genereuzer is dan het andere. Ik ben dus
van mening, dat de corporaties moeten bouwen in de sfeer van dewoningwetbouw, uitzonderingen daargelaten.
Op dat terrein zullen wij voor hen de financiële mogelijkheden scheppen,
omdat dit zich concentreert op degenen, die modale werknemer zijn of als het om inkomen gaat - minder dan
dat.
De opmerkingen van mevrouw Salomons over het huurverhogingspercentage geven mij aanleiding, haar de wijze 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 worden. 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, bouwkosten en lonen.
Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): Betekent dit nu een tegenspreken van mijn
argumentatie of niet?
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Ik wilde deze discussie vermijden, door de geachte afgevaardigde te
wijzen opeen passage uit mijn eerste
termijn, waarvan ik meen dat deze duidelijk is. Als mevrouw Salomons
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meent, dat die passage niet duidelijk
is, moet dat aanleiding geven tot een
derde termijn. Ik heb die passage nagelezen en ik heb er niets aan toe te
voegen.
Mijnheer de Voorzitter! Met de heer
Nypels - nu zie ik uit mijn aantekeningen, 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 inderdaad 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 huurverhogingen van jaar tot jaar gelijk moeten
zijn. Dat behoeft helemaal niet het geval te zijn. Die garantie is er juist omdat men noch op het stuk van de stijging 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 hebben, want de huurverhogingen zullen
bij wet worden geregeld - keiharde
toezeggingen kan doen. Dat heeft men
niet helemaal in de hand op het moment dat men de garantie geeft. Juist
daarom is de garantie gegeven. Zouden alle vooronderstellingen uitkomen, dan zou de uitkomst van de garantie per definitie volgens het
systeem nul zijn. Het feit dat het een
variabel flexibel systeem is, leidt ons
ertoe er een bijbetaling aan te koppelen 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 indexfinanciering is toegezegd. Ik meen
dat de Staatssecretaris, waar het gaat
om de individuele subsidies, een dergelijk overleg eveneens heeft toegezegd, alles op basis van een gelijkwaardige regeling. Ik meen dat dit
een principe is dat wij hier kunnen onde rsch rijven.
De heer Nooteboom heeft nog eens
een betoog gewijd aan de opvatting
van de Regering omtrent de olievlekwerking die hij meent te kunnen voorkomen 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 jarenlang belastingbetaler die zich indeze regelingen nogal eens heeft verdiept, kijk als overigens niet zeer des-
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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 verdedigingswerken 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 gelijk te geven, in dezen het laatste
woord te geven, omdat ik weet dat dit
maar voor korte tijd zal zijn. Hierop komen wij ongetwijfeld bij de hele wetgeving voor het nieuwe huur- en subsidiebeleid terug. Ik sprak al over de invoering per 1 juli. Met andere woorden, wij zullen in de komende tijd heel
vaak met de Kamer moeten overleggen over de hele reeks regelingen die
ons voor ogen staat en die wij compleet 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 consumptiedwang 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 kleinertedoen zijn, maar ik meen omstandig 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 genomen. Tenzij de heer Tolman niet gelooft dat wij inderdaad met het uitwerken 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. Hoewel er veranderingen zijn aangebracht, is mijn reactie dezelfde. De
huurverhoging die daarin wordt gevraagd is te gering. De motie moet ik
ontraden.

Tweede Kamer
19 december 1974

Wat betreft de motie op stuk 13 025,
nr. 18 heb ik reeds gezegd dat een vergelijkende studie van eigenaar-bewoners 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 toezegging 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 termijn weergegeven regeringsstandpunt. Ik moet wijzen op de nota van de
Regering over de werkgelegenheid. Ik
kan geen bezwaar maken tegen de inhoud van de motie. Ik heb wel een toezegging gedaan.
De motie op stuk nr. 22 (12 100) van de
heer Giebels inzake de RPC moet ik,
aangezien zij vooruitloopt op de discussie die wij in de Kamer zullen voeren, 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 verschijnen wetsontwerp dan het hier te
doen, waar het slechts betreft één
soort van dergelijke stukken. De Kamer zou zich op dit onderdeel wel eens
kunnen laten verleiden tot een beslissing die zij dan consequent moet doortrekken naar het geheel, terwijl zij het
geheel overziende eigenlijk die consequentie niet zou willen trekken. Ik moet
de motie ontraden, maar kijk daarbij
meer naar de Kamer dan naar mijn eigen 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 beslissingen worden genomen. Daartoe dient
de Verstedelijkingsnota. Men denke
maar weer aan de oplossing van de
moeilijkheden van Purmerend. Ik ondervind de strekking van de motie van
de heer Scholten als steun voor dat beleid.
Wat betreft motie 13 025, stuk nr.22,
meen ik dat het effect van een maximering 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 beperkt zijn, dat ik mij afvraag of deze
verfijning tegenover de extra administratieve 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 oordeel.
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De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt te 14.20 uur geschorst 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 administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen)(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 voorgesteld. Deze nieuwvoorgestelde wijzigingen (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 volzin, in plaats van 'het tweede lid van
artikel 14'te worden gelezen: het derde lid van artikel 14.
In artikel VII dient de aanduiding ' 1 . '
aan het begin te vervallen.
Ik stel voor, onmiddellijk over de voorgestelde wijzigingen te beslissen.
Daartoe wordt besloten.
De voorgestelde wijzigingen en de gewijzigde artikelen worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de eindstemming over
het wetsontwerp Wijziging van de Wet
op de Raad van State en een aantal andere wetten (11280).
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat door de Regering, in overleg met de bijzondere commissie, alsnog een aantal wijzigingen is voorgesteld. Deze nieuwvoorgestelde wijzigingen (stuk nr. 21) zijn de volgende:
In artikel I dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:
Onderdeel W. In onderdeel W dient in
plaats van 'artikel 58', 'Artikel 58a' en
'Artikel 58b' te worden gelezen onderscheidenlijk: 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: verzoek om voorziening.
In het in onderdeel DD voorkomende
artikel 73 dient in het tweede lid in
plaats van '58a' en '58b' te worden gelezen onderscheidenlijk: 58b en 58c.
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Gisterenavond ben ik in de snelheid
van de behandeling er niet meer aan
In het in onderdeel DD voorkomende
toegekomen, nog iets te zeggen over
artikel 77 dient in het vierde lid in
plaats van '58b' te worden gelezen: 58c. de motie van de heer Van Gorkum op
stuk nr. 35, waarin na de overweging
In artikel II, tweede lid, dient na het in
aandrang op de Regering w o r d t uitgede derde regel voorkomende w o o r d
oefend, meer middelen ter beschik'voordracht' een komma te worden geking te stellen van de Rijksgebouwenplaatst.
dienst voor noodzakelijke nieuw- en
Ik merk nog op, dat in artikel XXII, onv e r b o u w van gewestelijke arbeidsbuderdeel C, een drukfout is gemaakt. In
reaus.
plaats van 'voor de Waterstaat' moet
Mijnheer de Voorzitter! Dit is al i n d e
worden gelezen: van de Waterstaat.
planning opgenomen. In hoeverre versnelling tot stand kan w o r d e n geIk stel voor, onmiddellijk over de voorbracht bij de vernieuwbouw, hangt af
gestelde wijzigingen te beslissen.
van de verdeling van de gelden uit de
Daartoe wordt besloten.
'werkgelegenheidspot' over de verDe voorgestelde wijzigingen en de geschillende departementen. Daaraan
wijzigde artikelen worden achtereenzal in ieder geval ook aandacht worden
volgens zonder beraadslaging en zonbesteed. Dat geldt ook voor het tweeder s t e m m i n g aangenomen.
de punt, namelijk de vraag o m de personeelsbezetting verder uit te breiden.
Het wetsontwerp wordt zonder stemWij
denken met name aan versterking
m i n g aangenomen.
van de administratie o m daartoe te koAan de orde is de stemming over:
men. Ik kan niet zeggen, of dat 10 % zal
de motie-Meis c.s. o m de Wet Werkw o r d e n . Dat lijkt mij ook niet het meest
loosheidsvoorziening zodanig te w i j relevante.
zigen dat vrouwen en mannen dezelfEr is absoluut geen tekort aan gelden
de uitkering ontvangen (13031, nr. 13);
voor de o m - , her- en bijscholing. Mocht
de motie-Meis c.s. o m het Buitengehet eventueel zo'n vaart lopen dat die
w o o n Besluit Arbeidsverhoudingen
gelden snel worden uitgeput, hetgeen
1945 van toepassing te verklaren op
niet erg waarschijnlijk lijkt, dan kan de
vrouwelijke werknemers in huishouzaak o p n i e u w worden bekeken. Er is
delijke of persoonlijke diensten in de
echter geen tekort.
huishouding van private personen
Ik heb al een toezegging gedaan aan(13031, nr. 14);
gaande de experimenten arbeidsbude motie-Van Gorkum c.s. betreffende
reaus nieuwe stijl.
een betere toerusting van de gewesteIk ben er wat huiverig voor, anderen in
lijke arbeidsbureaus (13100, Miljoete schakelen bij de arbeidsbemiddenennota, nr. 35);
ling, maar er is wel overleg met CRM
de motie-Meis c.s. over verhoging met
over verschillende alternatieven.
f 400 m i n . van het in het kader van het
Ik heb ook al toegezegd dat gelden
werkgelegenheidsprogramma aangevoor wetenschappelijk onderzoek op
wezen bedrag (13100, hoofdstuk XV,
dit terrein beschikbaar zijn gesteld. Dat
nr. 13);
doet mij derhalve concluderen, dat
de motie-Hartmeijer c.s. over meldings- aan bijna alle verlangens in deze motie
plicht bij de gewestelijke arbeidsbudoor mij tegemoet is gekomen. Ik laat
reaus van openstaande plaatsen in de
het derhalve aan de heer Van Gorkum
bedrijven (13100, hoofdstuk XV, nr.
over, of het nu nog nodig is, deze mo14);
tie in stemming te doen komen.
de motie-Wierenga c.s. over de uitvoeMijnheer de Voorzitter! Mijn tweede
ring van het werkgelegenheidsproopmerking heeft betrekking op de mogramma ten behoeve van de bouwsectie van de heer Meis op stuk nr. 14. Ik
tor groot f 600 min. (13 100, nr. 5).
moet een correctie en een aanvulling
aanbrengen op hetgeen ik gisterenavond heb gezegd. De stand van zaken
De Voorzitter: Op verzoek van de M i is dat in een wetsvoorstel, dat reeds de
nister stel ik voor, de beraadslaging
Ministerraad is gepasseerd, tegemoet
over de motie-Van Gorkum c.s.
gekomen
is aan het verlangen dat de
(13100, Miljoenennota, nr. 35) en de
heer Meis in zijn motie naar voren
motie-Meis c.s. (13031, nr. 14) te herheeft gebracht. Dit is mede gebeurd op
openen.
basis van een daartoe strekkend SERDaartoe wordt besloten.
advies, dat in die richting positief heeft
geadviseerd.
Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een omissie herstellen.

Na de discussie in de Ministerraad
moeten echter nog enige veranderingen worden aangebracht in het
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wetsontwerp, waarna het aan de Raad
van State kan worden toegezonden. Ik
maak mij sterk, dat ik in dit geval gemakkelijk een termijn kan noemen,
waarbinnen de Kamer het voorstel, inclusief 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 uitdrukkelijke 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.): Mijnheer de Voorzitter! In de motie waarin
wij vragen, met name de activiteiten
van de arbeidsbureaus meer armslag
te geven, zijn de twee belangrijkste
punten, de uitbreiding van de b o u w
van arbeidsbureaus en de uitbreiding
van de personeelsbezetting van de arbeidsbureaus, nog niet volledig gehonoreerd.
Als de Ministertoezegt, dat op grote
schaal plannen zullen worden ontwikkeld o m de b o u w van arbeidsbureaus
te stimuleren, dan zal dat punt wat ons
betreft geen nadere uitspraak van de
Kamer nodig maken.
Mijnheer de Voorzitter! Wat het tweede 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 aanleiding, de motie terug te nemen. Voorshands hebben w i j echter nog niet de
toezegging van de Minister, dat hij inderdaad op de door ons aangegeven
schaal uitbreiding van n i e u w b o u w zal
doen plaatsvinden en dat hij de personeelsbezetting in ieder geval met 10 %
w i l uitbreiden. Mochten dietoezeggingen 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 i n , mijnheer
de Voorzitter.
Aangezien de motie-Meis c.s. (13031,
nr. 14) is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.
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DeheerHartmeijer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan met een enkele opmerking volstaan. Ook wij menen, dat personeelsuitbreiding bij de
gewestelijke arbeidsbureaus noodzakelijk 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 inziens dan ook werkelijk worden gehandhaafd.

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Ik bewonder natuurlijk de grote
mate van deskundigheid van zowel de
heer Van Gorkum, als de heer Hartmeijer, 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 deskundige 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 besteed, 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 programma's lopende is en dat straks nog
enkele programma's in uitvoering komen, 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 ander 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.
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De heer Wierenga (P.v.d.A.): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn motie betreft de regionale verdeling van het zogenoerrv
de 600 min.-programma. De Minister
heeft gisteren de verdeling bekend gemaakt in deze kamer. Ik meen, dat hij
daarbij heeft gehandeld in de geest
van deze motie. Dit is de reden, waarom ik mede namens de overige ondertekenaars 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 (wetsontwerp 13 031), zijn wij van mening,
dat wij er in dit stadium geen behoefte
aan hebben. De vermelde problematiek is onderdeel van het advies van de
adviescommissie-we rkloosheidsvoorziening van de SER. Daarin zijn verschillende denkbeelden met betrekking tot de opheffing van het onderscheid in uitkeringsrechten tussen gehuwde 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 SociaalEconomische Raad. Wij willen dit advies graag afwachten. Op dit moment
hebben wij dan ook geen behoefte aan
deze motie.
Thans kom ik op de motie, voorkomende op stuk nr. 35. Door de Minister
is intussen een aantal maatregelen getroffen om tot een meer optimaal functioneren van de arbeidsbureaus te komen. De Minister heeft nog een aantal
maatregelen ter zake in het vooruitzicht gesteld. Wij hebben voldoende
vertrouwen in de Minister, dat het beraad, 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 maken over de motie van collega Meis,
stuk nr. 12. In onze drie fracties bestaat
uitermate veel zorg over de werkloosheid. Wij hebben daarvan getuigenis
afgelegd bij de algemene politieke beschouwingen, in openbare commissievergaderingen, bij de bespreking van
het dekkingsplan en de bijzondere
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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 moment gaat onze aandacht vooral uit
naar uitvoering van de maatregelen en
de besteding van de gelden. Wij zullen
een en ander kritisch volgen, ook omdat bij een aantal onzer ernstige twijfel
is gerezen over de vraag, of de genomen direct gerichte maatregelen wel
voldoende zijn. De Regering heeft toegezegd, met nieuwe maatregelen te
zullen komen indien zou blijken, dat de
nu genomen maatregelen tekortschieten. Na ampele overweging echter zijn
onze fracties unaniem van mening, dat
het niet juist is op dit moment al te beslissen over verdergaande maatregelen. Wij zullen dus tegen deze motie
stemmen.
Met betrekking tot de motie van collega Hartmeijer op stuk nr. 13 merk ik
op, dat de Minister maatregelen heeft
genomen om tot een beter functioneren 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 maatregelen nodig is. Overigens heeft de
Minister gisteren een aantal praktische
bezwaren geuit tegen het in deze motie neergelegde verlangen, welke bezwaren 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 kader 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 genomen, 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 nondiscriminatoire 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 overigens heeft de heer Van Gorkum hieraan in zijn laatste toelichting nog bepaalde accenten toegevoegd, die wij
niet kunnen ondersteunen.
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De motie van de heer Hartmeijer zullen
wij evenmin steunen, omdat w i 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 woorden van de heer Van Zeil, hieraan nog
toevoegende dat naar ons oordeel, als er
al op dit punt wijzigingen zouden moeten plaatsvinden, die meer in de richting van structurele verbeteringen zouden moeten worden gezocht.
De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Wat de motie Van
Gorkum betreft, heeft de Minister gevraagd: 10%, hoe bepaal je dat? Het is
wel duidelijk dat hij heeft gesteld, dat
er personeel te kort is, vooral administratief. 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
m i n i m u m van 10% uit en daarom zullen w i j deze motie steunen.
Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk dat
wij vóór de motie betreffende de WWV
en het kostwinnerschap zullen sternmen. Er ligt trouwens al een advies
van een commissie van de SER, waarvan 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 werkgelegenheidsprogramma, waarbij ervan wordt
uitgegaan dat er minder gelden ter
beschikking worden gesteld dan totaal
in 1972 voor het noorden beschikbaar
was, vinden wij voorbarig. Zowel gezien de verdeling van de 600 min. als
gezien de verdeling van de gelden in
'de voetnoot' zowel wat betreft de gemeenten als de grote projecten en de
infrastructuur komt het bedrag ongeveer 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 werkloosheidsnota nog moet komen, deze motie 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 Nooteb o o m en Beekmans vóór deze motie
hebben gestemd.
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De motie-Van Gorkum c.s. (13100, Miljoenennota, 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) w o r d t bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
C.P.N, vóór deze motie hebben gestemd.
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 navolgende stukken voor kennisgeving aan te
nemen:
Verslag van een mondeling overleg
(12 600, hoofdstu k XV, n r. 16);
Brief van de Minister van Sociale Zaken ten geleide van een nota inzake de
representativiteit op sociaal-economisch terrein (12053);
Brief van de Minister van Sociale Zaken ten geleide van het rapport van de
Interdepartementale Werkgroep Oudere Ongeh uwde Vrouw (12 330);
Brief van de Minister van Sociale Zaken inzake scholingsactiviteiten
(12 600, hoofdstuk XV, nr. 17);
Brief van de Minister van Sociale Zaken 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 Zaken ten geleide van de Interimnota inzake de bestrijding van de werkloosheid (13110);
Brief van de Minister van Sociale Zaken over de stand van zaken met betrekking tot het overleg over het Centraal Akkoord 1975 (13215);
Brief van de Minister van Economische Zaken betreffende wijzigingen in
enkele veronderstellingen van het Centraal Planbureau inzake de ramingen
voor 1975 (13 100, Miljoenennota, nr. 26)
Brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken ten geleide
van een nota, bevattende een samenstel van maatregelen, dat de Regering
noodzakelijk acht op g r o n d van de
nieuwe gegevens omtrent de ontwikkeling van de economie (13100, Miljoenennota, nr. 27).
Daartoe wordt besloten.
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Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Vaststelling van de begroting van het
Bezitsvormingsfonds voor het dienstjaar1975(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 genoemde staat.

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 bezitsvormingsfondszijn van onze kant
verschillende suggesties gedaan o m
tot grotere mogelijkheden te komen
voor de laagst- en de lagerbetaalden
o m te geraken tot het verwerven van
een eigen w o n i n g . De Minister heeft
hierover nader beraad toegezegd, alsmede i nformatie aan de Kamer zodra
het beraad is geëindigd. Wij willen dit
beraad gaarne afwachten. Wij hopen
dat het spoedig zal kunnen worden gehouden. Uit dien hoofde hebben wij
geen behoefte aan het amendement,
te meer niet, omdat de aangegeven
dekking, vanuit de pot van 600 min. inmiddels is vervallen.

De heer Vellenga (P.v.d.A.): Mijnheer
de Voorzitter! Ook onze fractie zal tegen het amendement stemmen, niet
omdat de dekking vervallen zou zijn,
maar omdat zij moeilijk te halen is uit
gelden waarvan w i j zojuist hebben
vernomen, dat zij zijn besteed dan wel
op korte termijn zullen worden besteed, op een veel effectievere wijze,
wat het bevorderen van de werkgelegenheid 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 moeilijkheden inzake de
overheveling, welke duidelijk zijn gesignaleerd, 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 amendement te stemmen.

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zouden dit amendement zeer gaarne steunen omdat wij
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de gedachtengang van de indiener ondersteunen, met name omdat nog
steeds een behoorlijke regeling ter bevordering van het eigen woningbezit
voor de lagere inkomensgroepen ontbreekt. Echter, op grond van de argumenten die door de Regeri ng zijn genoemd - 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 verworpen.
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 hebben gestemd.
Het Enig artikel wordt zonder stemming aangenomen.
De beweegreden wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
het wetsontwerp Vaststelling van
hoofdstuk XI (Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1975
(13100);
de Nota huur- en subsidiebeleid
(13025).
Hierbij zijn tevens aan de orde:
de brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende 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 termijn 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 aanpassing 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 frequente 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.
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Het tweede punt betreft de optrekking
van de subsidies voor het eigen woningbezit. 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 gedaald.
Ook in tweede instantie heeft de Minister die vraag niet beantwoord en daarom stel ik deze nu in derde instantie. Als zij dan nog niet beantwoord
wordt, dan vraag ik een vierde instantieaan.

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer
de Voorzitterl Nadat ik in eerste termijn een aantal vragen had gesteld
over het verschil in aanpassing van de
subsidietabellen van met name premiekoop- en premiehuurwoningen en
in eerste instantie van de Minister
geen antwoord had gekregen, in tweede termijn die vraag heb herhaald en
in tweede termijn wel een antwoord
heb gekregen, moet ik zeggen dat dat
antwoord mij alleen maar heeft verontrust. De stellingname van de Minister was dat de taak van de woningbouwcorporaties is gelegen in de sociale sector. Op zich zal ik dat niet bestrijden. Het is juist dat hun voornaamste taak het bouwen van woningwetwoningen 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 woningbouwcorporaties tot een erg
moeilijke zaak.
Het verschil in premieaanpassing, zolang het nieuwe huur- en subsidiesysteem nog niet is ingevoerd, vind ik een
onjuiste zaak. Ik heb op dat punt van
de Minister onvoldoende tegenargumenten vernomen. Gezien dit alles wil
ik een motie indienen waarin wordt
gevraagd per 1 januari de subsidietabel voor premiehuurwoningen te herzien in samenhang met het wijzigen
van het in de beschikking geldelijke
steun aan particuliere huurwoningen
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voorgeschreven brutorendement. Op
de datum dat het nieuwe huur- en subsidiebeleid ingaat kan de zaak opnieuw 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 Kombrink en Van der Heem-Wagemakers
wordt de volgende motie voorgesteld:
Motie
'De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de begroting voor het departement van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor het dienstjaar 1975;
constaterend, dat de aanpassing van
de subsidietabellen per 1 oktober jl.
het gevolg heeft gehad dat de bijdragen voor het eerste jaar voor premiekoopwoningen ongeveer vijf keer zo
veel zijn verhoogd als voor premiehuur- en woningwetwoningen ;
van oordeel, dat daardoor met name
een groot verschil in behandeling is
ontstaan tussen de premiekoop- en de
premiehuursector, terwijl beide sectoren in gelijke mate het effect van de
rente- en kostenstijgingen ondervinden;
overwegende, dat het lang niet overal
eenvoudig is bestemmingsplannen
die voorzien in de bouwproduktie van
een bepaald percentage premiehuurwoningen 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 premiehuurwoningen te herzien in samenhang
met het wijzigen van het in de Beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen voorgeschreven bruto-rendement,
en gaat over tot de orde van de dag.'
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil iets zeggen over de
door mij ingediende motie, voorkomende op stuk nr. 6 van wetsontwerp
13 025. Doordat de doorstroming mo-
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menteel van de baan is, is de alinea in
mijn motie met betrekking tot de consumptiedwang niet meer actueel. Ik
w i l mijn motie dan ook aanpassen aan
de gewijzigde omstandigheden.
De Voorzitter: Het lid Tolman heeft
zijn motie (13025, nr. 6) in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:
Motie
'De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de
Nota huur- en subsidiebeleid;
overwegende, dat deze beraadslagingen nog geen duidelijk antwoord hebben verschaft op de vraag of de voorstellen van het kabinet een adequaat
antwoord geven met betrekking tot de
volkshuisvestingsproblematiek;
verzoekt het kabinet, zijn voorstellen
nader te toetsen aan het n a d e p u b l i c a 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 wil iets zeggen met betrekking 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 m o n delinge overleg is gevoerd over de
twee in de moties aangegeven onderwerpen. Ik w i l graag op dit verzoek ingaan. Op grond daarvan stel ik voor,
vandaag beide moties van de agenda
af te voeren.
De Voorzitter: Ik stel voor, de motiesNypelsc.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 nuttig, dat de bevolking een klein beetje
kan meedenken w a a r o m het gaat, ook
in gekwantificeerde zin. Journalisten
doen daarvoor ook nu en dan hun best
door vergelijkingen 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 vooronderstellingen,
wat de loontrend en de prijstrend be-
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treft, zijn verwerkt in de diverse gegevens in de diverse tabellen b i j w e t s ontwerp 13 025.
De heer Scherpenhuizen (V.V.D.):
Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l nog even
terugkomen op de kleine kernen. Ik w i l
graag w e t e n , welk beleid hij met de
kleine kernen voorstaat. De m e m o r i e
van toelichting is ten opzichte van de
suburbane bebouwing nogal een hard
stuk. Daarna hoor ik de Minister nogal
duidelijk zeggen, dat hij de desbetreffende hoofdstukken in de Oriënteringsnota gaat herschrijven. Op de
vraag, welk beleid hij dan gaat voeren,
geeft hij, naar mijn indruk, als antw o o r d : Een ad hoc beleid. Ik zie een ad
hoc beleid eigenlijk niet zitten. Ik w i l
graag weten, wat tussen nu en het uitbrengen van de Oriënteringsnota door
de Minister w o r d t 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 kernen?
De heer Van het Schip (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog twee
punten. Het antwoord van de Staatssecretaris, gegeven naar aanleiding
van mijn motie betreffende de huuradviescommissies, is zo duidelijk geweest, dat ik kan zeggen dat voor m i n stens 9 0 % overeenstemming is over
wat de bedoelingen inzake de huuradviescorr 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 organisaties. Daarbij komt nog dat de resultaten van de onderzoeken die op dat
punt gaande zijn te zijner tijd 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 verstaan, waar hij sprak over de functie
van de woningbouwverenigingen. Ik
verstond dat hij voor de w o n i n g b o u w verenigingen alleen als taak zag het
bouwen van w o n i n g w e t w o n i n g e n . Ik
zou graag willen dat hij dit ontkent of
bevestigt, want dit is een nogal belangrijke zaak, gezien de voortdurende
beperking van het aantal w o n i n g w e t w o n i n g e n , dat van jaar tot jaar plaatsvindt. Ik hoop dat ik hem verkeerd heb
verstaan. Ik verneem gaarne een verduidelijking hierover.
Aangezien de motie-Van het Schip c.s.
(13 025, nr. 7, herdruk) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
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Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met een vraag, die door
de heer Scherpenhuizen over de
ruimtelijke ordening is gesteld. Hij
heeft mij goed begrepen, als hij zegt
dat w i j het definitieve beleidsvoornemen in de oriënteringsnota ter zake
van de kleine kernen nader gaan uitwerken. 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 bezien, of voor bepaalde kleine kernen al
iets moet worden gedaan in de v o r m
van toewijzing van extra contingenten
w o n i n g w e t w o n i n g e n of premiewoningen, want daar gaat het o m .
De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): Dat
is een beleid van geval tot geval, maar
geen kleine kernenbeleid.
Minister Gruijters: Dat is het uitdrukkelijk niet, want daarover gaan wij nog
praten, tenzij u zegt, dat de Kamer hierover 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 w i j hierover samen
gaan praten. In afwachting daarvan w i l
ik in bepaalde gevallen wel soelaas bieden, als daarvoor reden is, maar ik
houd vast aan het strakke beleid van
nu.
Wat de b o u w betreft, heeft de heer De
Beer gezegd, dat hij bedoeld het bijvoorbeeld vier maal per jaar aanpassen van de premieregelingen. Het is
nu dus duidelijk wat hij heeft bedoeld.
Ik ben hem dankbaar voor het toelichten van zijn bedoeling. Het antwoord
heeft hij al gehad, zoals hij zelf al zei.
Zijn opmerking was dus niet zozeer bedoeld o m mij een antwoord te ontlokken als wel o m zijn bedoelingen nog
wat te verduidelijken. Ik begrijp, dat
een derde termijn ook die zin kan hebben.
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 'Cobouw' zelf heb genoemd. Ik heb heel
uitdrukkelijk opgemerkt dat de rente
inmiddels weer is gedaald. Daarmede
is het gelijk van 'Cobouw' dat bij rentestijging aanwezig zou zijn, weer verdwenen. De moeilijkheid, waarmede
wij zitten bij het aanpassen van premies is, dat wij op een gegeven mom e n t d e premies wel o m h o o g kunnen
laten gaan, maar dat wij ze ook omlaag
zouden moeten laten gaan als bepaalde kostenfactoren, zoals de rente, dalen.
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De heer Nooteboom (D'66): Dank.

Ik dacht, dat wij intussen met de regeling van 1 oktober heel goed zitten als
wij de rente nu bekijken en een vergelijking 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 o m erin te
stappen.

Minister Gruijters: Ik begrijp, dat ook
de heer Nooteboom royaal kan zijn
achter de komma.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de belangrijke vraag van de heer Kombrink
in tweede termijn al beantwoord. Die
vraag is nu in een motie geresulteerd.
Om meer dan een reden moet ik de
aanvaarding van die motie sterk ontraden.
Ik beaam, dat mijn stelling i s - de heer
Van het Schip vroeg ernaar - dat de
woningbouwverenigingen sociale w o ningbouw dienen te realiseren en dat
zij dus in het nieuwe systeem bij voorkeur in de woningwetsector moeten
bouwen. Dat w i l niet zeggen dat er niet
in bepaalde gevallen uitzonderingen
kunnen worden gemaakt. Dat zou bij
voorbeeld best kunnen voorkomen als
het erg moeilijk is o m 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 contingentering te verruimen. Dat betekent dat w i j dan in de sfeer van de w o n i n g w e t b o u w blijven. Mijn stelling is
dus, afgezien van de mogelijkheid van
enkele uitzonderingen, juist door de
heer Van het Schip verstaan.

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 tussen wat de premies waren en wat zij
zouden moeten zijn, dat zelfs die geringe daling van de rente die w i j nu achter de rug hebben dat effect niet ongedaan maakt. Afgezien
Minister Gruijters: Nou en of. De rente
zit nu anderhalf procent onder het
m a x i m u m van dit jaar.
De heer De Beer (V.V.D.):
daarvan
mogen w i j in elk geval verwachten dat
in de naaste toekomst de stichtingskosten weer gaan stijgen. Als w i j nu quitte
spelen, zijn de premies in elk geval niet
voldoende voor de situatie van midden
volgend jaar.
Minister Gruijters: Samenvattend begrijp ik dat u betoogt, dat 'Cobouw' zo
niet nu dan toch wel in de toekomst
best gelijk zou kunnen krijgen. Ik betwijfel dat, maar acht het niet onmogelijk.
De motie van de heer Tolman is na w i j ziging simpelweg een motie geworden
waarin w o r d t gevraagd: Richt u naar
het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting. Wij hebben al gezegd, dat
wij dat op s o m m i g e 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 gevraagd. Ik meen dat het voor de loontrend 12% is, maar ik kan hem wat de
prijstrend betreft niet exact antwoorden. Het lijkt mij beter dat ik hem dit
nog heden op schrift laat bezorgen.
Hij w i l immers graag ook de cijfers
achter de komma exact hebben.

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 cijfers van voorgaande jaren - dat er al
een aanzienlijke daling is opgetreden
in het aantal w o n i n g w e t w o n i n g e n ,
ook in het percentage van het totale
produkt. Ik vind wat u nu stelt dan ook
een slechte benadering.

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

Minister Gruijters: Dat u dat vindt stelt
mij teleur, meneer Van het Sch'p, omdat ik liever ook u w instemming had. Ik
w i l mijn stelling echter wel met het
volgende argument verdedigen. Detotale o m v a n g van de w o n i n g b o u w is
achteruitgegaan en gaat nog achteruit,
sneller dan het plan was. Nu is het
noodzakelijk een evenwichtige verdeling te scheppen naar de grote soorten
n i e u w b o u w w o n i n g e n . Er zijn de
sociale w o n i n g b o u w , d.w.z. de w o ningwetbouw, de premieverhuurbouw, de premiebouw voor eigenaars-bewoners en de vrije sector. Wij
constateren, dat w i j met de aantallen
die w i j ter beschikking van de sociale
sector stellen ruim in het jasje zitten.
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De heer Nooteboom (D'66): Ik heb niet
gevraagd o m exactheid. Met één getal
zonder komma ben ik al tevreden.

Het is moeilijk gebleken, de w o n i n g bouwverenigingen zover te krijgen het
hele contingent te gebruiken.
In die situatie zie ik geen reden, het contingent te vergroten. Ik zie evenmin
reden, de woningbouwcorporaties
te laten bouwen in de premiesector, uitzonderingen daargelaten.
Mocht blijken dat de behoefte aan
w o n i n g w e t w o n i n g e n toeneemt,
hetgeen kan voorkomen als gevolg
van de individuele subsidiëring
volgens het nieuwe huur- en subsidiebeleid, en vervolgens, dat het
plafond van de w o n i n g w e t b o u w te
laag is, dan ben ik er eerder voor in
overleg met de Kamer - w a n t het is
een b e g r o t i n g s k w e s t i e - d a t plaf o n d op te krikken, eerder dan de
w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g e n in dat
geval naar de premiesector te sturen.
De heer Van het Schip (C.P.N.): Dat
laatste zijn wij roerend eens, w a n t ik
ben altijd tegen de daling van het aantal w o n i n g w e t w o n i n g e n geweest.
Minister Gruijters: Dan zijn w i j het
toch over het beleid eens.
De heer Van het Schip (C.P.N.): Waarschijnlijk zal het b o u w p r o g r a m m a
1975, dat wij in januari krijgen, een nader inzicht geven.
Minister Gruijters: Dat zal inderdaad
een nader i nzicht geven hoe w i j denken dat de aantallen over de categorieen moeten w o r d e n 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 w o n i n g w e t w o n i n g e n 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 bouwen voor de premieverhuur geld toe
te spelen dat zij voor het behalen van
een goed rendement naar onze berekeningen niet nodig hebben. Wanneer
de woningcorporaties uit het premiecontingent bouwen worden zij daartoe
in staat gesteld door extra premies. De
beleggers zouden daarvan onnodig
mee profiteren. Het grootste aantal
premieverhuurwoningen wordt gebouwd door die beleggers.
Het derde argument tegen de motie is,
dat w i j in de Nota Huur- en subsidiebeleid 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 premieverhuursector 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 verschil 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 bestemmingsplannen 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 waarin een verdeling is gemaakt tussen woningwetbouwen premiebouw die niet
blijkt te kloppen die verhouding tijdig
te veranderen. Mocht dat niet gelukken, dan zal dat gemeentebestuur er
best in slagen, onder de aantrekkelijke
voorwaarden die wij bieden, particuliere beleggers ertoe te brengen, in de
premiesector te bouwen.
Samenvattend moet ik de motie met
de meeste klem ontraden als niet passend in het toekomstig beleid en als op
zichzelf ondeugdelijk. Ik kan de indiener dan ook geen enkele toezegging
doen van de kant van de Regering omtrent 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 bouwprogamma 1975 te zullen inzenden
wanneer de verdeling van het extra
programma in januari gedetailleerd
bekend is. Ik heb toegezegd de verkenning 1974-1978 te zullen bijstellen.
Daarvoor is wat meer werk nodig, dus
dat zal wel enige weken daarna komen.
De heer Cornelissen vraagt om een
pakket noodzakelijke maatregelen. Ik
heb een hele reeks maatregelen op tafel gelegd. Ik begrijp dat de heer Cornelissen 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-
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ringsnota. Ik voldoe graag aan zijn verzoek. 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 geschetst, dat met het oog op de relaties
met andere departementen het aanhouden 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 daarheen. Wij weten dan wat wij de komende maanden en jaren kunnen verwachten, waar het een op het ander inhaakt
enz. Dat dit er komt in de vorm die de
Kamer zich blijkens de motie tot dusverre heeft voorgesteld, althans zoals
de ondertekenaars dat hebben gedaan,
is mij nog niet volkomen duidelijk.
Minister Gruijters: Nu begrijp ik dat eigenlijk over mijn hoofd heen mijn collega's gepord worden. De solidariteit
gebiedt mij dan toch, de motie te ontraden.
De heer Scherpenhuizen (V.V.D.): De
Minister hecht er nu een andere interpretatie aan. Het is niet om te dwingen, maar juist om de beleidslijnen en
de verbindingslijnen naar andere departementen 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 hoofdtrein 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 verkeerd begrepen. Ik wil heel duidelijk de
relaties die er zijn zien, gewoon om de
inhoud van de trein te kunnnen verkennen.
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! 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,
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waarin hij zijn verontrusting uitspreekt
over de lange duur van de bestemmingsplanprocedures. Ik deel die verontrusting, 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 wanneer die verbetering zal komen.
De heer Scherpenhuizen (V.V.D.):
Mijnheer de Voorzitter! Dat is nu een
van die dingen die je met een treinboekje ook niet kan overkomen.
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de suburbanisatie 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 Oriënteringsnota, 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 subsidies die de Regering voor 1 juli 1975
niet meer zal herzien, in heroverweging nemen, heb ik hem al toegezegd
dat ik zal nadenken over de mogelijkheid om vaker bij te stellen. Wij hebben al gesproken over de voor- en nadelen. Ik kan op dit punt geen toezegging 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 geven 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. Niettemin hecht ik eraan tot dit soort conclusies, als wij daar al toe komen, pas te
konen na discussie over de Oriënteringsnota. 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 ingegaan. Ik zou de geachte afgevaar
digde in overweging willen geven, dit
punt vast te houden totdat wij de discussie 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 heidsnota zeker aandacht moet krijgen.
De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer
de Voorzitter! Ik begrijp dat de Ministerer geen inhoudelijke bezwaren tegen heeft. Hij heeft namelijk eerder gezegd dat hij dit als een prikkel beschouwde voor het beleid dat tot stand
moet worden gebracht.
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! 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 ampele overweging en dan die discussie
te hebben en die discussie niet te beladen 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 werkgelegenheid aan de orde?

De heer Van Rossum (S.G.P.):Mijnheer 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 knelpunten zijn, is de Minister bereid in incidentele gevallen er iets aan te doen.
Wij willen met de motie thans de Minister niet voor de voeten lopen en
hem nu niet in stemming brengen. Wij
verzoeken, deze motie nu van de agenda 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 verzoek 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,
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorwaarin een gedachtengang is neergezitter! Ik ben niet de enige die daarover
legd die ik in eerste termijn al heb
te beslissen heeft. Ik vind het verzoek
geuit. Die eerste termijn besloot de Miom het eri n op te nemen heel redelijk
nister met de opmerking dat alle gedaen ook ik ben van mening dat het erin
ne suggesties waarop hij niet had gebehandeld behoort te worden. Ik geef
reageerd, in positieve zin door hem in
de geachte afgevaardigde in overwehet beleid zouden worden meegenoging om de motie aan te houden; weimen. Ik moet hierbij dan toch spreken
licht zou hij zich kunnen vinden in de
van een onzorgvuldigheid van de kant
wijsheid die de heren van D'66 hier ten- van de Minister. Ik vind het namelijk
toon hebben gespreid.
onzorgvuldig dat hij dit niet in eerste
termijn heeft besproken.
De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer
Ik wil een aantal argumenten tegende Voorzitter! Wijsheid, ook die van de
over die van de Minister stellen. In
Minister, spreekt mij altijd aan. Ik zal alle
1970 bedroeg de verhouding tussen
parlementaire technieken die er zijn ten
premie-huurwoningen bijwoningaanzien van moties nog eens de revue
bouwverenigingenen particuliere wolaten passeren.
ningen 1 : 3. Over de maanden januari-september 1974 is dat 1 : 8, een
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! De heer Giebels heeft gesproken duidelijke verslechtering. Mij isgebleken dat het brutorendement, waarover openbaarmaking van opvattinonder op dit ogenblik premie-huurwogen van de Rijks Planologische Dienst.
ningen door corporaties zouden kunMirabele dictu, daarop heb ik wel gerenen worden gebouwd ternauwernood
ageerd. Dat stuk zat wel in de andere
voldoende is, of zelfs onvoldoende om
serie. Het was een vers dat in het verde kapitaalslasten te dekken, waardoor
keerde boek was geraakt.
de Nationale Woningraad, woningDe motie van de heer Scholten is ambouwcorporaties die deze woningen
pel besproken, ook die over de basiszouden willen bouwen, ontraadt om ze
akkoorden.
te bouwen. In feite komt het argument
Ik meen nu, met excuus voor de wat
van de Minister erop neer dat hij alleen
onregelmatige behandeling, over alle
in uitzonderingsgevallen die bouw wil
moties een samenvattend oordeel getoestaan. Hij ziet kennelijk de premiegeven te hebben.
huursector en de garantiesector niet
De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat
meer weggelegd voor woningbouwer behoefte aan een vierde termijn. Ik
corporaties. Dat betekent dat een intestel voor, daartoe de gelegenheid te
grale planopzet en-uitvoering, in het
geven.
kader waarvan een gedifferentieerde
wijkopbouw mogelijk wordt, extra
wordt bemoeilijkt.
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Ik wijs erop dat daarmee in feite de
stelling van Hamersma en Kempen in
een artikel in het orgaan van de Nationale Woningraad, betreffende het feit
dat de garantiesector niets meer zou
inhouden, wordt bevestigd. Als het argument van de Minister is dat het brutorendement voor de institutionele beleggers wel voldoende is, dan moet ik
hem om een nadere becijfering op dat
punt vragen. Ik wijs op de verschillende posities waarin de corporaties zouden kunnen verkeren.
Uit de circulaire die op 10 oktober aan
de gemeenten is verstuurd, blijkt dat
overleg zou worden gevoerd over aangepaste 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 weggelegd voor de woningbouwcorporaties. Daarop zullen wij dan in het mondeling overleg nader ingaan, in de
hoop dat de Kamer onze motie toch zal
aanvaarden.

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mijnheer 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 aanzien van de bevordering van het eigen
woningbezit, wil ik de twee door mij
op dit stuk ingediende moties terugnemen, omdat de Minister deze gaat uitvoeren.
Aangezien de moties-J. N. Scholten
c.s. (13 025, nrs. 19en 20) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.

Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen nieuwe argumenten
van de heer Kombrink gehoord. Ik heb
in eerste termijn zijn argumenten al
bestreden. Om elk misverstand te vermijden 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 middelen dienen in de sfeer van de Woningwette liggen, uitzonderingen
daargelaten - dat heeft de heer Kom-
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brink goed begrepen - mede om planologische redenen. Dat is echter nog
geen reden om de premietabellen bij
te stellen.
Tot mijn verbijstering moet ik constateren dat de heer Kombrink als consequentievan hetgeen hij nu wil, nietanders kan worden gezien dan als de bepleiter 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 uitvoering van zijn motie.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
In behandeling komt artikel I.
De Voorzitter'. Ik stel voor, dit artikel
te behandelen volgens de met Arabische cijfers aangeduide artikelen.
Daartoe wordt besloten.
De aanhef van het artikel en de artikelen 1 tot en met 76 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder 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 rijksverkeersinspectie. Minister Westerterp, die
ook een vinger in de pap heeft in deze
zaak, heeft beloofd bij het desbetreffende wetsontwerp inzake de periodieke keuring van motorrijtuigen, dat de
ontwikkeling en de verdere uitbouw
van technostations zal worden gestaakt. De voorbereidingen zouden wel
doorgaan, maar voorshands zou de
ontwikkeling worden afgeremd, in afwachting van het nader te bepalen beleid. Waarvoor dienen nu deze 9 min.?
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! De heer De Beer vraagt naar de
bekende weg voor zover het de ontkenning betreft. Dat bedrag zal waarschijnlijk 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
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de werkgelegenheid zal de heer De
Beer het met mij eens zijn, dat het vermoeden gewettigd is dat wij voor die
gelden, zeker in de bouw, een andere
aanwending zullen vinden, als wij het
daarover met deze Kamer eens kunnen worden
DeheerDeBeer(V.V.D.): Krijgen wij
berichten van de Minister, waaruit
blijkt, hoe het zal worden gedaan?
Minister Gruijters: Het volgt ongetwijfeld de normale procedure, namelijk
via een begrotingswijziging.
De heer De Beer (V.V.D.): Natuurlijk,
maar misschien wordt er niet mee gewacht 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 Minister dank, mijnheer de Voorzitter.
De beraadslaging wordt gesloten.
Artikel 77 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 78 en 79 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen II tot en met V en de beweegreden worden achtereenvolgens
zonder beraadslaging en zonder sterrv
ming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor:
de Brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ten
geleide van de Nota Volkshuisvesting
(11784);
de Brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, over de
coördinatie op het terrein van de
ruimtelijke ordening en de milieuhygiëne(11 539);
de Brief van de Ministervan Volkshuisvesting 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 geschorst 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-

Rijksbegroting
Huurverhogingen

voegdheid tot het instellen van een
maximum daarvoor (Wet huurprijsontwikkeling woonruimte) (13 202).
De algemene beraadslaging wordt geopend.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, hierbij tevens te betrekken de beraadslaging 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 deze interimwet, die de Regering wil invoeren 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 huurontwikkeling van betekenende omvang.
Ik wil beginnen met enkele opmerkingen 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 verbonden motivering kan worden gedragen.'
Ik ga ervan uit, dat de Staatssecretaris
ook vandaag er nog zo over denkt. Ik
hoor graag zijn bevestiging, want zoals u weet, mijnheer de Voorzitter,
houden wij niet - ik heb dat ook al bij
het debat over de Oosterschelde gezegd - van rammelende staatssecretarissen.
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 huurbeleid.
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 voornemen is de huurprijsvorming in beginsel over te laten aan huurders en verhuurders.
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 huurverhogingen, maar de vraag of daarvoor een zwaar middel als de meldings-
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plicht met daaraan gekoppeld de bevoegdheid van de Minister om een
maximum te stellen nodig is. De meerderheid van de Raad voor de Volkshuisvesting is van oordeel, dat dit
wetsontwerp dermate overwegende
bezwaren oproept, dat de invoering ervan dient te worden ontraden. Dat is
een advies van een uitgebreid adviescollege, dat een soort van dwarsdoorsnedevan onzevolkshuisvestingswereld is, een advies dus dat er
niet om liegt.
Ik wil daarom de Staatssecretaris vragen, nog eens uitvoerig in te gaan op
de bezwaren van de Raad voorde
Volkshuisvesting tegen hetwetsontwerp, met het verzoek daarbij eens
duidelijk over het voetlicht te brengen,
welke argumenten de Regering heeft
voor haar verwachting dat er reëel gevaar bestaat voor buitensporige huurontwikkelingen van betekenende omvang.
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 paternalistische, bevoogdende voorstellen
voor de mondigheid van de huurder'?
Wil de Staatssecretaris hierbij ook betrekken zijn mededeling in de nota
naar aanleiding van het eindverslag,
dat hij de bestaande bescherming van
de huurder tegen onredelijke huurverhoging voldoende acht, voor zover het
gaat om huurders wier sociale positie
met zich brengt, dat zij van die mogelijkheid gebruik maken?
Ligt het niet veel meer voor de hand
op deze lijn verder te werken, als er
aanleiding is voor aanvullende maatregelen? 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 beschikt om die vraag te beantwoorden
en dat hij daarom juist de meldingsplicht 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 worden, maar ook geanalyseerd door de
huuradviescommissies, om na te gaan
of ze buitensporige huurverhogingen
betreffen. Wil de Staatssecretaris eens
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trachten een schatting te geven van
wat ons en vooral de huuradviescommissies op dit punt boven het hoofd
hangt?
Hoe is nu de situatie in ons land op de
woningmarkt? Wij kennen een z.g. geliberaliseerd gebied en een niet-geliberaliseerd 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 algemeen achtergebleven bij die in de
rest van het land. Met andere woorden: de huren zijn daar minder gestegen. Het niet-geliberaliseerde gebied
is voornamelijk het testen van het
land, de randstad zo u wilt. Het is duidelijk dat daar nog belangrijke naarden van woningnood zitten. Denk
maar aan de grote steden. Vrees voor
buitensporige huurverhogingen aldaar is, gelet op die woningnood, begrijpelijk. Daar staat tegenover dat in
dit gebied voor het overgrote deel van
de woningen nog een strakke huurprijsbeheersing geldt. Deze huurprijsbeheersing 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% bepaald niet op, want er is ook NoordHolland 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 Salomons 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 aantal woningen waarvoor de problematiek geldt.
Wij willen dan ook de Staatssecretaris
vragen met overtuigende argumenten
te komen. Wij zijn bereid daarnaar te
luisteren. Wij zullen aan de hand niervan ons standpunt bepalen.
Ik kom nu weer terug bij het geliberaliseerde gebied, het overgrote deel van
het land. In dit deel van het land kan
voor ongeveer 39% van alle woningen, 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.

Huurverhogingen

Uiteraard geldt ook in dit gebied, dat
de huurder wettelijke mogelijkheden
heeft om bezwaar te maken tegen onredelijke huurverhogingen.
Ik wil ook wijzen op de ervaringen in
hetzelfde deel van het land, toen de liberalisatie na vele jaren van huurprijsbeheersing 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 ongerechtvaardigde huurverhogingen zijn voorgevallen. Men kan zich dan ook afvragen
of dit nu, na één jaar van huurprijsbeheersing 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 gemeentebesturen. Bij ons is dan ook de vraag
gerezen, of niet de mogelijkheid moet
worden gecreëerd, in het geliberaliseerde gebied de wet van toepassi ng
te verklaren indien het betrokken gemeentebestuur daarom verzoekt, bijvoorbeeld na overleg met de betrokken huuradviescommissie. Hiermede
zou tevens de administratieve 'rimram', die de voorstellen van de Regering betekenen, kunnen worden beperkt. Men laat de verantwoordelijkheid bij de betrokken partijen, maar er
ontstaat toch een mogelijkheid om in
'gevaarlijke' gemeenten een extra veiligheid tegen ontsporingen in te voeren, 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 ingegrepen. De norm hiervoor moet naar
onze mening zijn: de grens waarboven
het vermoeden van ontsporingen gerechtvaardigd is. Ik zie niet in, waarom
deze grens het percentage van de jaarlijkse huurverhoging is. Waarom is bijvoorbeeld niet het percentage van de
inflatie genomen? Ik zou de Staatssecretaris 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 medewerken om deze wet, eventueel aangepast, in te voeren voor het niet-geliberaliseerde gebied en voor de rest van
het land de mogelijkheid te openen
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van invoering als de betrokken gemeentebesturen daarom vragen. Ik w i l
de Regering daarom adviseren wijzigingen van deze strekking te overwegen.

De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Voor een groot
aantal w o n i n g e n kunnen de huren op
het ogenblik vrij w o r d e n overeengekomen tussen verhuurder en huurder.
Het betreft een aantal woningen in het
niet-geliberaliseerde deel van de randstad en de w o n i n g e n in het geliberaliseerde gebied, voor zover zij niet vallen onder wettelijke bepalingen op
grond waarvan de huur wordt vastgesteld. Dit betreft vooral de woningen
van corporaties en gemeenten. Kan de
Staatssecretaris mededelen, o m hoeveel w o n i n g e n het per saldo gaat?
Mijnheer de Voorzitter! De betreffende
woningen werden vrijgegeven - geliberaliseerd - omdat evenwicht op de
woningmarkt was ontstaan. Huurder
en verhuurder konden het in deze situatie zelf wel uitzoeken en als dat niet
lukte, zou de rechter het verlossende
w o o r d 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
wil 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 o m 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 o m , de huurder te lozen, doch o m 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 o m de
rechter gaat.
Het gevaar is dan ook aanwezig, dat
mensen uit angst hun w o n i n g uit te
moeten, toegeven, ook aan onredelijke
huurverhogingen, waarbij de onredelijkheid ook kan liggen in een abrupte
stijging.
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O m deze redenen heb ik bij herhaling
gepleit voor een aanpassing van het
huurrecht. Dat is door deze bewindsman ook toegezegd. Ik dring er nog
eens op aan voortvarend te werk te
gaan. Kan hij mij wat over de termijnen 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 ingegrepen via het m a x i m u m . Wanneer zal
een dergelijk m a x i m u m weer worden
losgelaten, nadat het is ingevoerd?
Met welk instrument denkt de Staatssecretaris dat tijdstip te bepalen?
Vervolgens zou ik het op prijs stellen
als de twee begrippen 'betekenende
ontwikkeling' en 'ongerechtvaardigde
huurverhoging' door de bewindsman
nader werden omlijnd. Het gaat hier
ten slotte o m de centrale criteria, die
de Kamer ook zal moeten hanteren bij
de beoordeling van het beleid, als
straks het m a x i m u m wordt toegepast,
de bevoegdheid wordt gebruikt.
Voorts zou ik de Staatssecretaris w i l len vragen of er ook via de AROB beroep mogelijk is op een door hem genomen 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 huuropdrijving in het geliberaliseerd 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 verkeerd zitten.
De Staatssecretaris vraagt eigenlijk
o m het voordeel van de twijfel, w a n neer hij zegt dat er onvoldoende gege
vens voorhanden zijn o m te beoordelen of er in het geliberaliseerde gebiec
een buitensporige huurprijsontwikkelingzal optreden en dat juist daarom
de wet moet worden ingevoerd.
Kan hij overigens situaties schetsen,
die doen denken aan een schaarstemarkt zoals thans nog in de randstad
en in delen van het laatst geliberaliseerd 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 argumenten zijn daar nog bijgekomen het
aflopen van de Machtigingswet en het
aanstaande huurregime.

Huurverhogingen

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 d a a r
op niet meer teruggekomen. In dit geval constateer ik: Wie zwijgt, stemt
toe.
Indien de Staatssecretaris op blz. 10
van de memorie van toelichting zegt
dat hij ook in het geliberaliseerde gebied een trendmatige huurverhoging
van 8% redelijk acht, zal het hem na alles wat ik hierover deze week heb
gezegd bij een ander onderwerp, niet
verbazen dat ik een trendmatige huurverhoging 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 huurniveau?
Nog een enkele concrete vraag. Ziet de
Staatssecretaris de mogelijkheden van
de huuradviescommissies niet erg
optimistisch? Het zou bepaald vervelend zijn, indien de wet straks niet uitvoerbaar 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 gebieden in de kop van Noord-Holland? Ik
geloof dat er weinig twijfel over bestaat in ons land, dat wij daar met de liberalisatie wel ongeveer op dat moment 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 toelichting willen hebben.
Waarom wordt dat cijfer 8 aangehouden? Vindt hij dat ook een juiste toepassing van de wet, omdat per slot
van rekening nog geen meldingen
hebben plaatsgevonden en de wet alleen kan worden toegepast na meldingen die door de huuradviescommissies moeten worden geanalyseerd en
becommentarieerd.
Hoe zullen de uitzonderingen van artikel 3, lid 3, in de praktijk tot stand komen? 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 tijdstip.
Ook de fractie van de Partij van de Arbeid 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 voorgestelde 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 huurprijzenwet. 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 geleden 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 Staatssecretaris bevreesd is dat, omdat de
Machtigingswet op 1 januari 1975 eindigt, zich daarna ongehoorde huurverhogingen zullen voordoen. Wij moeten dit wetsontwerp dan ook zien als
een verlengstukje van de Machtigingswet. De Staatssecretaris heeft zelf
het tijdelijk karakter van dit wetsontwerp benadrukt en het wetsontwerp duidelijk naar voren gebracht
als een verzacht regime van de Machtigingswet. Hieruit blijkt weer dat wanneer je eenmaal in het ijzeren gareel
moet lopen van een centralistisch socialistisch 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 logisch dat wij ons ook tegen dit wetsontwerp 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 verkeersongelukken 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 personeel kwijt is en aan belangrijker en ur-
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genter taken in zijn beleid niet toekomt. Ik ben bang, dat het nu op het
Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening ook zo gaat. Hoe
meer de Staatssecretaris wil gaan controleren 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 Staatssecretaris via het achterdeurtje van de tijdelijkheid van die wet toch een principiële beslissing van de Kamer wil uitlokken over de vraag, of de huurliberalisatie definitief om zeep moet worden
gebracht. De Staatssecretaris weet,
dat de huurliberalisatie altijd een punt
van de confessionele partijen is geweest, die nu dit kabinet moeten gedogen, en trouwens ook van de V.V.D. Hij
begrijpt natuurlijk wel dat een rechtstreeks voorstel om de huurharmonisatie de nek om te draaien bij die confessionele partijen moeilijk zal aankomen. 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. Natuurlijkzijnerwel enkele uitzonderingen op. De Staatssecretaris heeft kennelijk 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 ongedaan maken van de huurliberalisatie
ten minste wat gemakkelijker.
MevrouwSalomons(P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Beer
zegt, dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Een van de weinige dingen,
waarover iedereen het eens was, was
de constatering dat er geen cijfers waren. 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 Minister afkomstig zijn. Een voor u onverdachte bron zou ik zeggen. Voor mij
ook trouwens.
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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 gemiddelde 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 bezig 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 geliberaliseerde gebieden lager is geweest
dan de huurstijging in de niet-geliberaliseerde 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 maanden in de geliberaliseerde gebieden
gemiddeld per gemeente 10 gevallen
bij de kantonrechter terecht zijn gekomen die betrekking hebben op huurgeschillen. 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 totaal waren het 22290 gevallen, zoals in
de memorie van antwoord staat.
De heer De Beer (V.V.D.): Ja, in het gehele land over een reeks van jaren.
Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Het zijn
wel allemaal gevallen van mensen die
een zodanige huurverhoging opgelegd 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 kantonrechter 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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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 verDe heer De Beer (V.V.D.): Kijkt u de sta- slag komen. De stukken, die tussen de
Staatssecretaris en de Kamer werden
tistieken maar na die de Staatssecregewisseld, gingen allemaal perextaris...
presse; het gebeurde allemaal op geMevrouw Salomons(P.v.d.A.): Ik wil
typte kladjes. Wij hebben op die madie statistieken best nakijken, maar
nier de zaak moeten beoordelen. Ik
merk op dat, toen werd voorgesteld,
De Voorzitter: Het lijkt mij toe, dat de
dit wetsontwerp nog voor het kerstregedachtenwisseling niet erg geregeld
ces af te doen, de V.V.D.-fractie zich
is. Wij zijn pas bezig met de eerste terdaartegen heeft verzet. Wij menen, dat
mijn en mevrouw Salomons krijgt nog
de Regering deze kwestie al lang had
het woord.
zien aankomen; het wetsontwerp
Ik verzoek u, meneer De Beer, uw beheeft een aantal maanden bij de Raad
toog voort te zetten.
van State gelegen. Men had haar geDe heer De Beer (V.V.D.): Natuurlijk
rust op een eerder tijdstip bij de Kamer
mijnheer de Voorzitter. Uit de gegemogen indienen. Toen de Staatssecrevens, die de Staatssecretaris heeft vertaris de dead-line van 1 januari zag,
strekt, blijkt, dat in een groot aantal gehad hij ervoor moeten zorgen, dat de
vallen, die bij de kantonrechter aanprocedure eerder was begonnen en
hangig zijn gemaakt, de huurverhodat de zaak eerder bij de Kamer terecht
ging gelet op de beslissing van de
was gekomen. Wij maken ernstig berechter, terecht was.
zwaar tegen de gevolgde handelwijze,
Dat geeft niet. Natuurlijk heeft iederte meer omdat het hierbij om een
een het recht, een geschil uitte lokken.
wetsontwerp gaat, dat nogal van prinDat is het punt helemaal niet. Het punt
cipiële betekenis is, en omdat wij het
is wèl dat, wanneer in de periode van
gelijktijdig hebben moeten behandeacht maanden per gemeente ongeveer
len met een aantal andere zaken op het
10 mensen naar de kantonrechter logebied van volkshuisvesting en
pen, het voor mij een aanduiding is,
ruimtelijke ordening.
dat er geen catastrofale dingen gebeuMijnheer de Voorzitter! Het heeft mij
ren. Wij constateren dan ook dat er
gespeten, dat de meerderheid van de
heus niet zulke grote ongelukken zijn
Kamer besloot, dit wetsontwerp op degebeurd.
ze manier af te doen. Men heeft zich laIk heb de indruk, zoals ik reeds zei, dat
ten gebruiken als loopjongen voor het
de Staatssecretaris via het achterkabinet. Zelfs alleen al om die reden
deurtje van de tijdelijkheid van de wet - zouden wij tegen dit wetsontwerp zijn.
een eventuele aanvaarding door de
confessionele partijen wordt door die
tijdelijkheid wat gemakkelijker gemaakt
- een definitieve beslissing wil uitlokDeheerVanRossum(S.G.P.): Mijnken over dit principiële punt. Dit is een
heer de Voorzitter! Wij hebben hier te
kenmerk van deze Regering, zou je
haast zeggen. Ik herinner mij, dat de Mi- doen met een interim-wet, die wel op
zeer korte termijn door deze Kamer
nister van Volksgezondheid en Milieumoet worden afgehandeld, omdat de
hygiëne op een gegeven ogenblik ook
Machtigingswet per 1 januari a.s. afeen wetsontwerp heeft ingediend, dat
loopt. Nochtans gaat het om een wetseen tijdelijk karakter had, nl. inzake de
ontwerp met een nogal duidelijk prinfluoridering. Ook toen werd getracht
cipiële inslag. Het gaat heel duidelijk
via het tijdelijke karakter van het wetsover de verhouding van de burger tot
ontwerp in feite een principiële zaak te
de overheid. Als ik spreek over 'burbeslissen. Ik heb het gevoel, dat dit
ger' denk ik zowel aan de huurder als
thans ook het geval is.
aan de verhuurder. Beiden mogen imIk verwacht niet, dat de confessionele
mers rekenen op een zekere bescherpartijen daarin zullen trappen. Ik verming van de zijde van de overheid. Dewacht, dat zij dit wetsontwerp zullen
ze verhouding wordt in dit wetsbeoordelen niet alleen vanwege de tijontwerp geregeld. Het mag er aan de
delijkheid, maar ook vanwege de imene kant nooit toe leiden, dat de vrijpliciete betekenis ervan, nl. dat als dit
heid al te zeer wordt beperkt, terwijl
wetsontwerp wordt aangenomen een
aan de andere kant moet worden gestuk van het beleid, dat zij jarenlang
tracht, excessen te bestrijden en niet te
samen met de V.V.D. hebben verdepaternalistisch op te treden.
digd, los wordt gelaten. De heer RoolTot op heden is nooit aangetoond vink zou daarmee met zijn lood-omlangzamerhand zijn daarover heel wat
oud-ijzer theorie ongelijk krijgen.
Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): In die
tien gevallen van u wel maar in het totaal van 22 290 gevallen niet.
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stukken gewisseld - dat excessen
plaatsvinden. Er wordt alleen gevraagd 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 enige 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 afwijking van de marktwaarde de huren
moet gaan vastleggen. De liberalisatie
is in een groot aantal provincies ingevoerd, omdat in die provincies de
schaarste was weggewerkt. Ik meen
dat dit in het algemeen ook goed heeft
gewerkt.
Nu moet er een meldingssysteem komen 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 analytische 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 beschouwing. 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 verhuurders bepaald niet. Ik heb dan toch
met het evenwicht wel enige moeite.
Moet de Staatssecretaris niet tot de
conclusie komen, dat het gerechtvaardigd is om de huurverhoging in algemene lijn soms wat groter te doen
zijn? Het is duidelijk dat er ook belangrijke afwijkingen naar beneden kunnen zijn. Er is natuurlijk een vrij grote
variatie. Voor oudere huisjes met weinig kapitaalslasten komt men op een
lagere huur. Er zijn ook exceptionele
gevallen, waarvoor tot een hogere
huur gekomen kan worden. Daartussen moet een marge zitten. De Staatssecretaris zegt dan: Daar zit een marge
in, want er is een maximum. Gevraagd
is wat er bij de kantonrechter aanhangig is gemaakt. De Staatssecretaris
antwoordt daarop: Wat aanhangig is
gemaakt is niet erg belangrijk, omdat
de kantonrechter nooit iets onrechtvaardig 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-
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zaak, laat staan de gewenstheid van dit
wetsontwerp, heeft onze fractie nog
niet kunnen ontdekken. Wij hebben
grote bezwaren tegen de administratieve 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 gehoord wat de heer Kombrink daarover
in Utrecht heeft beweerd. De Staatssecretarisen ik hebben beiden onder
dat gehoor gezeten. De Staatssecretaris 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 duidelijk gezegd dat de P.v.d.A. dit wetsontwerp niet zakelijk, maar politiek benaderde.
De Staatssecretaris zegt nu: Wij gaan
het zakelijk benaderen. Ik kan de zakelijkheid er niet in vinden, vooral niet
als ik het wetsontwerp ga vergelijken
met het advies van de Raad voor de
Volkshuisvesting, een onafhankelijk lichaam, welk advies zich heel duidelijk
tegen het wetsontwerp richt.
Wij moeten in dit verband onderscheid
maken tussen het geliberaliseerde en
het niet-geliberaliseerde gebied. Volgens de cijfers van de Staatssecretaris
gaat het in het niet-geliberaliseerde
gebied om slechts 3% van dewoningen.
De Minister heeft vandaag in deze Kamer gezegd dat er in vele delen van
het land een groot verlangen naar eigen woningen is. In dit verband kunnen wij dan praten over de verhouding
tussen eigenaren-bewoners en huurders. Daarover hebben wij keurige cijfers, zij het vaag en indicatief, van de
Staatssecretaris gehad. De eigenarenbewoners maken gemiddeld 35% van
het totaal aantal bewoners uit. Waar
zitten dan de problemen? Wij moeten
dan eens even naar de provincies kijken. Wij hadden gevraagd naar cijfers
per gemeente, maar dat was zoveel
werk dat de Staatssecretaris deze gegevens niet tijdig kon overleggen. Hij
heeft wel de cijfers per provincie overgelegd. Ik heb die cijfers voor hem uitgesplitst en er een klein staatje van gemaakt. Ik verzoek u, mijnheer de Voorzitter, dit staatje als noot in de Handelingen te doen opnemen.
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De Voorzitter: Ik neem aan, dat de Kamer 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.): Mijnheer de Voorzitter! Dit staatje is zeer illustratief. In Nederland zijn er gemiddeld 35% eigenaar-bewoners. Het
complement daarvan zijn de huurders.
Als men het staatje bekijkt, dan springen er twee provincies geweldig uit,
namelijk de twee provincies in het
westen des lands, waar slechts een
kwart van het totaal eigenaren-bewoners zijn. In de andere gebieden is er
namelijk een communicerend vat. Als
men te veel huur moet betalen, probeert men een eigen woning te krijgen. Dat is op het platteland heel gewoon 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 gebieden zijn dikwijls nog wel goedkopere huisjes te krijgen - in het andere
vlak terecht te komen. Er is een natuurlijke 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 gedeelte 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.): Mijnheer de Voorzitter! Houdt de geachte
afgevaardigde ook rekening met het
reële probleem dat zich bij voorbeeld
erg sterk in Noord-Holland heeft voorgedaan en ook buiten de grote kernen,
dat eigen woningbezit wordt bevorderd door het feit dat men de zittende
huurder uit zijn woning jaagt door excessieve huurprijzen te vragen - dat
willen wij juist met deze wet voorkomen - en vervolgens de woning leeg
verkoopt. Die praktijk neemt op dit moment zelfs in de grote steden hand
over hand toe. Daarom is ons inziens
die matiging nodig.
De heer Van Rossum (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Als het niet geliberaliseerd gebied is zijn er middelen tegen, dus dat behoeft niet zo erg te zijn.
Inderdaad zijn erin het geliberaliseerde gebied in de kop van NoordHolland enige problemen geweest,
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dat was ook mij bekend.
Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik herinner mij, dat
de heer Van den Doel in het verleden
dat soort problemen ook in Zeeland
nogal overtuigend heeft kunnen aantonen.
De heer Van Rossum (S.G.P.): Mijnheer 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.): Mijnheer de Voorzitter! Het zijn juist altijd
de bejaarden en de minst weerbaren
en dat is nu het vervelende. Die exceptionele gevallen betreffen altijd degenen, waarvan redelijkerwijze te verwachten is dat zij niet naar de kantonrechter durven te gaan maar voor wie
de verhuizing meestal fataal is.
De heer Van Rossum (S.G.P.): Mijnheer 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, waarbij 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 steden, 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 mogelijkheden biedt; de huuradviesconv
missies zijn daar bepaald nog niet afgeschaft en ze zijn vaak goed geëquipeerd. Wellicht moet hier en daar wat
extra mankracht worden toegevoegd,
welnu dat is mogelijk. In de geliberaliseerde gebieden bestaat daaraan nauwelijks behoefte. Als die behoefte wel
bestaat, dan kan het gemeentelijk
waarschijnlijk het beste worden opgelost in enkele steden, indien de gemeenten - dat is ook de suggestie van
de heer Cornelissen geweest - daarbij
worden ingeschakeld. Dat is een mogelijke tussenoplossing. Om nu deze
zaak voor het gehele land te gaan regelen, hetgeen volmaakt overbodig is,
alleen maar omdat het waarschijnlijk
wel eens zou kunnen gebeuren,
gaat mij veel te ver. Ik zie ook de invloed hiervan op het huurniveau niet
zo erg, want die invloed zou gemiddeld gezien ver achter de feiten aan lo-
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pen. Er is best wat te doen aan exceptionele gevallen. In de schriftelijke stukken 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 optussen huurders en verhuurders, die ik
bepaald niet wil. Die polarisatie wil ik
juist tegengaan. Daarom zie ik het uitgesproken als een politiek wetsontwerp dat onze instemming moeilijk
kan verkrijgen.
Er zijn cijfers ter inzage gelegd die ik
in een staatje verwerkt heb, die overigens niet kloppen met de bijlage bij
de nota naar aanleiding van het eindverslag. Daarin staan 2,7 min. huurhuizen 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?

Ook als wij dit als uitgangspunt nemen
dan is daarmee in onze ogen nog helemaal 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 huurmaximering aan de overheid moet worden gegeven. 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 toekomst in de verschillende geliberaliseerde gebieden verantwoord blijft.
Hoewel ik hoop en verwacht dat in vele gevallen geen huurmisstanden zullen voorkomen, met name als er een
behoorlijke reserve op de woningmarkt bestaat, heb ik geen enkele zekerheid, dat geen ongemotiveerde
huurverhogingen zullen voorkomen.
Om die reden is onzes inziens de invoering van de bevoegdheid tot maximering van huurverhogingen voor de
Regering gewenst.
Wij moeten daarbij uitdrukkelijk een
onderscheid maken tussen het verlenen van de maximeringsbevoegdheid
en het hanteren ervan. In de memorie
van antwoord staat terecht, dat de bevoegdheid, als de feitelijke huurontwikkeling daartoe geen aanleiding
geeft, ook niet zal worden gehanteerd.
Wij pleiten ongetwijfeld met velen in
deze Kamer voor een zo gering mogelijk gebruik van de bevoegdheid die de
Regering vraagt.

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 huurliberalisatiebeleid gesteund, zij het dat wij
een voorbehoud hebben gemaakt ten
aanzien van de laatste liberalisatiemaatregelen in het westen van het
land. Als voorstanders van een zo
groot mogelijke huurliberalisatie zijn
wij toch ook voorstander van dit wetsontwerp. Op grond van deze instelling
willen wij ons speciaal richten tot degenen in de Kamer die in het verleden
DeheerDeBeerfV.V.D.): DeheerNyhet liberalisatiebeleid van de Regering
pels spreekt dan een wijs woord. Heeft
hebben gesteund, waarbij ik in het bijhij echter enig idee omtrent het antzonder aan de christen "democratische
woord op de vraag, wanneer deze Refracties denk. Ik wil op hen speciaal
gering een huurverhoging ongemotieen beroep doen, omdat wij in het verveerd zal vinden? Heeft hij in de meleden regelmatig op deze onderwermorie van toelichting of in de gewispen dezelfde kijk hebben gehad, om dit selde stukken daarvoor enige aanwijwetsontwerp te steunen.
zing kunnen vinden? Ik niet.
Ik wil trachten om uitte leggen waarom wij dit standpunt hebben. Ik stel
De heer Nypels (D'66): In de memorie
voorop dat de beschikbare cijfers over
van toelichting en in de memorie van
de huurontwikkeling in de geliberaliantwoord is over de intenties van de
seerda gebieden op zichzelf in het alRegering wel degelijk het een en ander
gemeen geen reden geven tot zorg.
te vinden. Dat geeft ons dan ook geen
Dat is door verschillende sprekers beenkele aanleiding, op grond daarvan
toogd. Wij moeten er wel rekening
uit te maken, of dit wetsontwerp gemee houden dat een volledig inzicht in wenst is.
de werkelijke ontwikkeling ontbreekt.
Ik wijs er nogmaals op, dat wij uitdrukMet name doel ik hierbij op de spreikelijk een scherp onderscheid moeten
ding van de hoge en lage huurverhomaken tussen de vraag, of de Regering
gingen. Er is sprake van enig inzicht in
die bevoegdheid moet hebben - daarde ontwikkeling, maar dat betekent niet op heeft dit wetsontwerp betrekking dat wij thans een volledig beeld heben de vraag, of de Regering die beben.
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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 Regering zal aankondigen, wanneer zij die
bevoegdheid zal gebruiken. Daarna
kan overleg plaatsvinden met de Kamer 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 theoretisch juist, maar het probleem is, dat
de Kamer wel een motie kan aannemen 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 uitvoeringsmaatregelen 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 volstrekt onlogisch, de Regering de bevoegdheid 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 woningen, die nota bene een eerste levensf ahoefte zijn. Het is dan ook in onze
ogen volstrekt logisch en verantwoord, in Nederland te komen tot een
algemeen stelsel, waarin de overheid
kan ingrijpen. Uiteraard moet het ingrijpen 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 echter terecht de mogelijkheid, op verschillende 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 februari 1968 heb ik de Regering gevraagd, 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 beïnvloeden wanneer daarvoor aanleiding bestaat. Dat is voor mij een doorslaggevende reden, de christen-democrati-
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sche fracties te vragen, dit wetsontwerp te ondersteunen.

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Er moest een moment komen, waarop via een wet een
einde zou worden gemaakt aan de liberalisatie. Dat was voor ons een vanzelfsprekende zaak. Het aan de orde
zijnde wetsontwerp valt samen met
het beëindigen van de Machtigingswet. Er is dus sprake van een soort toevalligheid, omdat anders met ingang
van 1 januari a.s. de liberalisatieoude'stijl onverkort van kracht zou blijven. Het is dus een soort noodwet.
Omdat het wetsontwerp, dat voor ons
ligt, onzes inziens niet voldoet aan de
eis 'ongedaan maken van de liberalisatie', hebben wij tijdens de schriftelijke
behandeling voorgesteld, voor de geliberaliseerde gebieden en de geliberaliseerde woningen elders tot de invoering van een systeem van huurverhoging over te gaan van nul tot maximaal6% met zwaardere voorwaarden
dan ooit inzake het onderhoud en dergelijke, 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 behandeld, dat het in wezen kan worden
beschouwd als een minimale verhoging, die voor de desbetreffende gebieden en woningen zal moeten gelden. Dat alleen ai is geen reden voor
degenen, die aan de rechterzijde zitten, - zij worden thans alleen door de
heren De Beer en Tolman vertegenwoordigd - over het onderhavige
wetsontwerp ontevreden te zijn.
Er komt een meldingsplicht voor verhogingen van meer dan 8%, maar dit
gaat gepaard met het recht tot maxime
ring van bepaalde gebieden en dergelijke.
Daartegen keren zich de rechtse partijen, alsof het gaat om een aantasting
van de liberalisatie. Wij menen, dat er
niet zo erg veel reden voor deze partijen is, zich er ongerust over te maken.
De maximering en de individuele toepassing ervan zijn zodanig toegelicht,
dat blijkt, dat alleen buitensporige
overschrijdingen voor ingrijpen in
aanmerking komen. Als een jurist verklaart de bewindsman nog eensten
overvloede de gesloten contracten tot
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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 handtekening hebben gezet maar dan toch bij
woningschaarste, het ontbreken van
passende of passend te achten woonruimteen bij verhuizingen herinrichting, die hoge kosten met zich brengen. Mijnheer de Voorzitter! Aan deze
contractuele overeenkomsten tillen wij
helemaal niet zo zwaar. In vele gevallen 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 vrijwilligheid. Het gaat in het merendeel van de
gevallen namelijk om ongelijke onderhandelingspartners.
De maximering en de individuele vaststelling. 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 gedaan. Die vraag is wel heel vaag beantwoord, zo vaag dat wij vrezen dat de
toestemming voor grotere en grote
verhogingen regel zal zijn en ingrijpen
uitzondering. Als wij dat zeggen, ontlenen wij dat aan de memorie van antwoordopblz. 11, waar dit nog eens
nadrukkelijk en zorgvuldig wordt geformuleerd:
'De bevoegdheid daartoe is uitdrukkelijk voorbehouden voor het geval zich
in betekenende mate een buitensporige 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 liberalisatie wordt afgeschaft of ook maar beperkt. 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 onverbloemde liberalisatie eisen, een andere vraag is hoe de huurders deze wetgeving 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 afgeschaft, indien de Regering meent met
deze wet te moeten volstaan om welke
reden dan ook, waarop ik nu niet zal ingaan, dan moeten er toch nog wel aanvullingen en toelichtingen op dit wetje
komen. Dan dient toch de huurder duidelijk aan de weet te komen, aan welke
normen de bewindsman denkt, wan-
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neer hij spreekt over grotere huurverhogingen dan 8%. Dan dienen bepaalde gebieden - en die kunnen ook worden aangewezen - zeker voor maximering in aanmerking te komen. Ik ga deze gebieden niet aanduiden; zij zijn
naar mijn gevoel wel bij de Staatssecretaris bekend.
Wij vinden dat dan ook de huurder het
recht moet hebben om grotere verhogingen dan 8% bij de Ministerte meiden. Men kan antwoorden: Dat is niet
nodig, want die meldingsplicht bestaat. 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 betalen dan nadat de bewindsman daarover 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 geval dat een maximering plaatsvindt.
Als de verhuurder een huurverhoging
boven de 8% niet heeft gemeld, zal de
huurder die hogere huur niet verschuldigdzijn.
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, alvorens... 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 huuradviescommissie te wenden.
Naar mijn mening moet de huurder
overal weten, dat het dreigen met
huuropzeggingen - en dat gebeurt
nogal eens - om tot een nieuwe, 'vrijwillige' overeenkomst te komen, van
geen enkele waarde is, zolang de bewindsman hierover geen beslissing
heeft genomen. Ons standpunt is dus,
dat wij liefst een duidelijk besluit hadden gezien, dat leidde tot afschaffing
van de liberalisatie, zoals wij dat hebben weergegeven in ons voorstel inzake maximaal 6%. Wil deze wet bij de
hantering toch wat waarde krijgen,
dan zullen de dingen die wij hebben
genoemd daaraan toch minstens moeten worden toegevoegd of daarnaast
heel duidelijk moeten worden omschreven 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 rozen gegaan. De noodzakelijkheid van
deze wet is met vele vraagtekens omgeven. Wetten kunnen ook moeilijk ingevoerd of gehandhaafd blijven als ze
vermoedelijk niet in het rechtsbewustzijn van het volk leven. Dit moet ook bij
de invoering van dit wetsontwerp worden overwogen.
Wat de C.H.U. aangaat, is er in zekere
zin sprake van een herhaling van de
discussie van de afgelopen dagen. Wij
willen een en ander nog eens kort samenvatten. In de naoorlogse periode
was er een regime van huurprijsbeheersing nodig, gezien het grote woningtekort. Iets wat schaars is, is of
wordt automatisch duurder. Er zou
dus sprake kunnen zijn van onaanvaardbare prijsopdrijving; een ontwikkeling o p g r o n d van deze abnormale
omstandigheden moet worden voorkomen. Een ontwikkeling naar een
normale situatie, evenwicht in vraag
en aanbod, is reden geweest o m de
huurprijsbeheersing op te heffen. Terecht! Het grootste deel van het land is
nu geliberaliseerd. Op het m o m e n t dat
er misstanden, die men zou kunnen
aanduiden met 'buitensporige huurverhogingen' zich in het algemeen
zouden voordoen, zou dit een reden
zijn o m weer prijsbeheersende maatregelen in te voeren. In dat geval zou
de C.H.U. deze maatregelen steunen.
Nu echter niet gebleken is dat er sprake is van een dergelijke ontwikkeling,
staan w i j afwijzend tegenover dit wetsontwerp.
Het wetsontwerp is, wat de terminologie aangaat, wel wat gekuist. Buitensporig is buiten spoor gezet. In artikel
3 w o r d t nu gesproken van: een betekenende ontwikkeling van de huurprijs.
Welke redenen heeft de Minister o m 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 wettelijke percentage huur ook als
norm zal gelden voor alle gebieden.
W a a r o m twijfelt de Staatssecretaris
hieraan? Het moet niet uitgesloten
worden geacht dat in bepaalde gevallen op goede gronden en in goed overleg tussen huurder en verhuurder een
hoger percentage zal worden afgesproken. Acht de Staatssecretaris het
dan redelijk o m ongenuanceerd in te
grijpen door de maximeringsbevoegdheid per gemeente te laten gelden?
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Ik mag aannemen dat ik de Staatssecretaris goed heb begrepen uit de
schriftelijke voorbereiding, als ik zeg
dat in gevallen waarin geen maximeringsbesluit is uitgevaardigd automatisch na het verstrijken van de geidende termijn de huurverhoging ingaat,
ook wat een eventueel hoger percentage betreft, met ingang van de datum
na de melding.

MevrouwSalomons(P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn verheugd
over de indiening van dit ontwerp en
ook - dat w i l ik ditmaal graag zeggen
- over de medewerking van de meerderheid van mijn collegae o m nog tot
een zo snelle behandeling van dit ontwerp te komen, vóór het reces.
De in dit ontwerp gecreëerde mogelijkheid tot ingrijpen in geval van een excessieve ontwikkeling lijkt ons in de
huidige situatie waarin dreigt dat men
in geliberaliseerd gebied een voorschotje gaat nemen op de situatie die
in het nieuwe beleid zal ontstaan, uiterst noodzakelijk. Ik denk dan met name aan die situatie die gewijzigd zal
zijn totdat er in het toekomstige huuren subsidiebeleid een aanzienlijk betere rechtsbescherming van de huurder
zal zijn, die gepaard zal gaan met de invoering van het klassensysteem. Het
risico zou nu levensgroot aanwezig
zijn - zónder deze wet - dat op de valreep een aantal (met name minder
weerbare) huurders met grote verhogingen zou worden bedreigd, in samenhang met een onvolkomen rechtsbescherming. Daarom lijkt het ons
noodzakelijk, een i n s t r u m e n t t e c r e ë ren - zoals het geval is i n het onderhavige wetsontwerp - waarbij de Minister de vinger aan de pols kan houden,
hetgeen, naar w i j hopen, ook preventief zal werken. Deze preventieve werking zal echter alleen dan effectief zijn,
wanneer er ook een v o r m van sanctie
is, zodat kan worden ingegrepen. Deze
sanctie - de maximeringsbevoegdheid
- is in onze ogen een essentieel element, aangezien op basis hiervan kan
worden ingegrepen, wanneer men bij
afweging tot de conclusie komt, dat
zich in een bepaalde regio betekenende ongerechtvaardigde ontwikkelingen hebben voorgedaan.
Wij hebben met grote voldoening kennig genomen van de benadering van
de bewindsman in de memorie van
antwoord, waarin hij zegt, dat niet alleen op het aantal van de verhogingen
en de hoogte ervan op zichzelf zal worden gelet, maar dat ook de situatie op
de woningmarkt c.q. deelmarkt in

Huurverhogingen

ogenschouw moet worden genomen.
Wij nemen aan, dat dit betekent, dat
extra diligentiezal worden betracht
ten aanzien van de meest recent geliberaliseerde gebieden, zoals
Noord-Holland.
Voorkomen moet w o r d e n , dat reeds
vele overeenkomsten volkomen zullen
zijn geworden alvorens maximering
mogelijk is. Wij achten het dan ook
noodzakelijk, dat met name in schaarstegebieden - juist gezien het nog onvoltooid zijn van de u i t b o u w van het
sociaal huurrecht - niet alleen beroep
op de kantonrechter kan worden gedaan (een rechter die nu eenmaal bij
vele huurders nog altijd schrik inboezemt; 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 huurprijzen en met het vooruitzicht dat
men na enige tijd zal worden ingeschaald in een klasse, waarbij een
wezenlijke overeenstemming tussen
huurprijs en kwaliteit van de w o n i n g
tot stand zal worden gebracht. Wij menen dan ook, dat nu een mogelijkheid
tot ingrijpen zou moeten worden geschapen, met name o m niet in een latere 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 toelichten aan de hand van een aantal
voorbeelden van de laatste maanden,
waarbij reeds nu aanzienlijke verhogingen - van meer dan 30 % - worden aangekondigd voor het moment,
waarop het Besluit huurprijsmatiging
op basis van de Machtigingswet afloopt.
Wij constateren, dat juist in de schaarstegebieden het risico blijft bestaan,
dat partijen niet tot melding overgaan.
Wij vinden daarom de sanctie, waarvan 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 m a x i m e r i n g komt) kunnen
worden teruggevorderd. Zou een hardere oplossing mogelijk zijn? In ieder
geval lijkt het ons uitermate noodzakelijk — zoals al in de memorie van antw o o r d is aangestipt - dat ook de huurder weet, dat al dan niet een melding
heeft plaatsgevonden, en bovendien,
dat er een redelijke termijn zal zijn tussen melding en de eventuele invoe-
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ring, later, van de maximeringsbevoegdheid. Ik kom hierop terug bij de
behandeling van de artikelen.
Bovendien vrezen w i j , dat - dit is het
bezwaar van dit wetsontwerp - in excessieve gevallen (als het incidentele
gevallen zijn) nog in het geheel niet
zou kunnen worden ingegrepen. Ik heb
het al gezegd: Er zullen nog steeds gevallen zijn dat juist de minst weerbare
huurders (want het sociale huurrecht
is nog niet uitgebouwd) toch nog weer
het slachtoffer kunnen w o r d e n , zonder
dat de Minister enige mogelijkheid zou
hebben o m in te grijpen. Hij moet i m mers eerst betekenende ontwikkelingen geconstateerd hebben.
Daarom is deze wet o p z i j n minst tot
een nieuwe huurprijzenwet en de w i j ziging van het Burgerlijk Wetboek voor
ons het uiterste m i n i m u m , waarbij w i j
voor het constateren van het stijgingspercentage, een landelijk percentage
gelijk aan de trend, dus 8 %, het meest
wenselijke en in dezen het enig mogelijke achten. Er moet niet opnieuw een
verschil ontstaan tussen een percentage in geliberaliseerd en niet-geliberaliseerd gebied.
Wij menen dat voor een goed inzicht
ook melding van de huurverhogingen,
die ontstaan door het wegvallen van
de matiging krachtens de Machtigingswet, moet worden gemaakt.
Ten aanzien van kantongerechtsbeschikkingen lijkt het ons zinvol in overleg te treden met de respectieve griffiesten einde daar een inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die zich voordoen naar aanleiding van kantongerechtuitspraken.
De heer J. N. Scholten (A.R.P.): Zou
mevrouw Salomons haar stelling over
het verschil in percentages in geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde gebieden 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 o m een percentage dat in het algemeen 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 ontstaat weer dezelfde situatie, zeker ten
aanzien van het geliberaliseerde bestand binnen niet-geliberaliseerd gebied. Daar moeten w i j ook nog altijd
rekening mee houden. Je gaat dan
met allerlei percentages werken wat
de onduidelijkheid voor de betrokke-
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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!
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Ik zie
het verschil niet, maar misschien kan
de heer Scholten mij dat in tweede termijn uitleggen.
Het laatste probleem is, dat w i j vrezen
dat er een stuk onduidelijkheid voor
huurders komt. Wat moet hij nu doen?
Wachten of overeenkomen en wachten, of de Minister gaat maximeren als
hij de huurverhoging te hoog vindt? Of
moet de huurder toch naarde kantonrechter gaan en eerst kijken wat de
kantonrechter doet en dan na lange
tijd eventueel met een beschikking zitten, die aanzienlijk hoger is? Dan
wordt het hele percentage niet meer
meegeteld voor de maximering.
Ten aanzien van de artikelen wil ik met
enige spijt opmerken, dat w i j nu wel
voor w o o n r u i m t e een aanzienlijk betere regeling voor ons hebben liggen
wat de stijgingspercentages betreft,
maar w i j vinden het betreurenswaardig, dat er niet een regeling op korte
termijn komt voor bedrijfspanden. In
ieder geval zou ik willen vragen of er
een mogelijkheid is voor weekendhuisjes en aanverwante zaken. Vallen
die nu onder de Prijzenwet? Daarover
is er in het verleden nogal onduidelijkheid geweest, omdat daar toch wel
vaak excessieve stijgingen zijn.
Wij vinden de bepaling in de tweede
volzin van lid 2 van artikel 1 inzake verbeteringen en vernieuwingen, die niet
gemeld behoeven te worden dermate
rekbaar en een dermate grote kans geven op excessieve stijgingen, die dan
toch weer niet gemeld w o r d e n , dat w i j
het er toch niet mee eens zijn. De praktijk van het aanbrengen van een nieuwe 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 w e t '
in: 31 december 1974een stukduidelijkheid schept en bovendien een lacune voorkomt, zodat de Minister meteen 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 o m eventueel in te grijpen. Het
lijkt ons zeer wenselijk als dat artikel in
die zin gewijzigd zou w o r d e n .
Wij vinden de uitzondering in artikel 4
van die verhogingen die voortkomen
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uit het beëindigen van het huurprijsbesluit op basis van de Machtigingswet
een erg zwakke zaak. Om enig inzicht
in de huurprijsontwikkeling te krijgen
lijkt het ons wenselijk dat ook daar die
uitzondering hersteld zal w o r d e n .
Wij hebben het gevoel dat de in artikel
6 genoemde termijn waarbinnen terugvordering mogelijk is erg kort is. De
termijn die na het eventueel tot stand
komen van zo'n beschikking nog overblijft, is krap negen maanden. Wij vinden het bovendien uit hoofde van
wetssystematiek wenselijker dat aangesloten wordt bij de vorderingen uit
huur van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2012, waarin een termijn van vijf
jaar wordt genoemd. Bovendien lijkt
het ons wenselijker in plaats van een
vervaltermijn te spreken van een verjaringstermijn.
Ten slotte w i l ik nog wat zeggen over
de termijn van drie maanden van artikel 2. Het lijkt ons een vrijwel ondoenlijke zaak o m in drie maanden enerzijds te constateren dat er betekenende ontwikkelingen zijn die aanleiding
geven tot ingrijpen en dan ook nog
binnen dat tijdsbestek van drie maanden een besluit te nemen dat een
maand voor de inwerkingtreding van
het besluit in de Staatscourant gepubliceerd moet w o r d e n . Het zijn dus
nog niet eens twee maanden, want in
de derde maand gaat de huur volkomen in. Wij achten een wijziging van
die termijn van drie maanden in vijf
maanden erg wenselijk o m de bewindsman inderdaad in staat te stellen
een ontwikkeling te kunnen constateren.

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Wij
zijn blij met het voorgenomen huur- en
subsidiebeleid. Omdat wij dit wetsontwerp zien als een stap op de weg
naar dat huur- en subsidiebeleid willen
wij dan ook graag dat dit wetsontwerp
vandaag wet w o r d t .
Wij zijn ook blij met de meldingsplicht
die in dit ontwerp aanwezig is, omdat
die inderdaad tot doel heeft het huurniveau niet uit de hand te laten lopen.
Immers, ook al doet zich in een marktsituatie, waarin een woningtekort niet
meer aanwezig is, de vergelijking met
andere economische marktsituaties
voor, toch heeft de woningmarktsituatie nog het eigene dat een w o n i n g
nog geen pakje suiker is. Veel huurders zijn nu eenmaal afhankelijk van
de w o n i n g waarin zij w o n e n , vanwege
de geografische ligging van de w o n i n g
of vanwege andere eigenschappen.
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Wij willen graag voorkomen dat huurders te afhankelijk worden en worden
gedwongen huurverhogingen te betalen.
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 i n i m u m zal
gaan gelden? Die 8 % zou dan de minim u m h u u r v e r h o g i n g worden en de uitzonderingen daarboven zouden regel
w o r d e n . Is het beslist noodzakelijk dat
er een huurverhoging van 8 % opgelegd gaat worden?
Waarom is in artikel 1, lid 2 een uitzondering gemaakt voor de collectieve
voorzieningen?
Wij betreuren het dat een strafsanctie
niet mogelijk is, niet omdat w i j nu zo
graag strafsancties willen, maar wel
omdat w i j de vrijblijvendheid van de
huurmelding een groot probleem v i n 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 hebben er ook belang bij dat individuele
huiseigenaren die meldingen gestand
doen, omdat in een bepaald collectief
één w o n i n g weleens het trekpaard kan
worden. De oplossing voor die problemen kunnen een voorbeeld w o r d e n
voor het komend huurbeleid.
Waarom behoeven de rechterlijke beslissingen niet te worden gemeld? In
de memorie van antwoord staat, dat
het gaat o m het melden van ongerechtvaardigde huurverhogingen en
dat men daarover niet kan spreken bij
rechterlijke beslissingen. In de voorafgaande alinea staat, dat de melding
noodzakelijk is o m buitensporige
huurverhogingen naar voren te brengen, aangezien de CBS-gegevens
daartoe niet voldoende waren. Ik zie
een verschil tussen 'ongerechtvaardigde' 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 geschorst en te 18.15 uur hervat.

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het wel
mooi, dat er iets wordt gedaan tegen
een al te explosieve ontwikkeling van
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de huren in geliberaliseerd gebied en
voor bepaalde categorieën in niet-geliberaliseerd gebied, maar dit is wel erg
globaal. Wanneer de maximeringsbevoegdheid w o r d t gehanteerd, zal deze
alleen gelden voor gemeenten of delen van gemeenten en dan of voor alle
woningen in zo'n gebied of voor bepaalde categorieën ervan. Dit houdt in,
dat individuele gevallen erbuiten vallen en dat deze de toch altijd moeilijke
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 onduidelijk wat de gehanteerde criteria zullen zijn. Een betekenende ontwikkeling van boven 8 %
uitgaande ongerechtvaardigde huurverhogingen is een begrip, dat ook in
de verdere wisseling van stukken tussen Regering en Kamer bepaald niet is
uitgediept. Is hierover iets te zeggen?
Is bij voorbeeld een norm, een indicatie te geven van de maxima, waaraan
wordt gedacht door de Staatssecretaris? 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 m i n i m u m huurverhoging van 8 % voor de betrokken gevallen.
Met de P.v.d. A.-f ractie ben ik van mening, dat moet worden gedacht aan
het inpassen i n d e Wet o p d e e c o n o m i sche delicten als een betere sanctie tegen 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 verhuurder een melding niet heeft gedaan, terwijl 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 gemaakt. Is het niet zinnig, expliciet te
vermelden dat de huurders zich kunnen richten tot bepaalde instanties o m
te weten of het is gebeurd? In het geval het niet is gebeurd, zullen zij dan
zelf kunnen vertellen, dat het had moeten gebeuren.
Een probleem in dit verband vormt het
geval dat een w o n i n g leeg is gekomen
en er een nieuwe huurder in komt. De
mogelijk zeer grote huurverhoging,
die dan w o r d t gevraagd, zal dan niet
gemakkelijk waarneembaar zijn voor
de betrokken huurder.
Het is de bedoeling, dat de huurverhogingen worden gemeld bij de huurad-
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viescommissies. De wet moet spoedig
in werking treden. Daarom is het interessant te weten, dat uit een kleine enquête, die wij hebben gehouden onder
de huuradviescommissies, isgebleken, dat men daar alles bij elkaar genomen van niets weet. De huuradviescommissies geven verkeerde inlichtingen en zeggen bij voorbeeld, dat het
helemaal niet bij hen moet worden gemeld volgens het wetsontwerp, maar
dat het bij het ministerie moet w o r d e n
gemeld. Ook over andere aspecten
blijken zij bijzonder slecht geïnformeerd te zijn. Ik vraag mij af of aan gerichte informatie door het departement überhaupt wel iets is gedaan. Ik
verneem graag of er niet iets aan zal
worden gedaan, opdat de HAC's voorbereid 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. Hiermee wordt weliswaar niet formeel
maar w e l materieel gekoerst in de richting van de trendmatige huurverhoging van 8 % . Het is niet zo erg goed
denkbaar, dat dit wetsontwerp w o r d t
aangenomen en dat alsnog daarna
w o r d t gezegd: Het w o r d t geen 8 % ,
m a a r - bij voorbeeld - 6 % . Ik vind dit
vooruitlopen op iets wat nog niet duidelijk is vastgelegd.
Ik vind het reëel, dat men bij de overgang van het huidige naar het nieuwe
huurbeleid - een nieuw beleid, waartegen w i j overigens allerlei bezwaren
hebben, maar dat toch wel in grote lijnen tot stand zal komen in de v o r m ,
waarin de Regering het w i l , of mogelijk door amendering door de Kamer in
een voor ons nog onbevredigender
v o r m - een dergelijke maatregel van
tijdelijke aard treft. Ik vind zeer reëel
dat wordt gedacht aan het overbruggen van de periode tussen de afloop
van het matigingsregime in het kader
van de Machtigingswet en het intreden van de nieuwe regelingen. Gegeven het feit dat w i 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 amendement (stuk nr. 14) van m e v r o u w Salomons aan te bevelen, waarin namelijk
wordt gesteld dat men moet uitgaan
van een vergelijkingsdatum die wordt
genoemd, namelijk die van 31 december1974.
Ik vind dat er niet veel met deze wet
wordt gedaan aan mogelijke belangrijke onaanvaardbare ontwikkelingen op
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het gebied van de huren, maar het is
beter dan niets. Er kan althans enigermate worden opgetreden tegen al te
gekke zaken. Daarom zullen wij zeker
onze steun aan dit wetsontwerp geven.
De Voorzitter: Ik mag mij uiteraard
niet mengen in de gedachtenwisseling, 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 komen erin voorde woorden: aanziem
lijk, groot, bijzonder.
De vergadering wordt te 18.20 uur geschorst en te 20.00 uur hervat.

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Ik ben de Kamer zeer erkentelijk 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 voorbereiding nog wat nader inga op de achtergrond en de filosofie die tot de indiening van dit wetsontwerp hebben geleid.
Het karakter van het wetsontwerp is
dat van een interimwet. Toch betreft
het een maatregel die naar de mening
van de Regering een structureel karakter moet hebben. Reeds in de regeringsverklaring van 28 mei 1973 werd
aangekondigd, dat het in het voornemen lag met de in het wetsontwerp
neergelegde bevoegdheid te komen.
Naast die algemene motivering zijn er
twee redenen waarom naar onze mening niet kan worden gewacht op de
nieuwe Huurprijzenwet.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer
de Voorzitter! Mag ik de Staatssecretaris vragen
De Voorzitter: Laten wij de Staatssecretaris eerst een begin met zijn betoog laten maken. Hij is nauwelijks uit
de startblokken.
De heer Cornelissen (K.V.P.): De
Staatssecretaris doet nu een heel belangrijke mededeling. Daarover mag ik
toch wel een vraag stellen? Als dat niet
meer mag, vind ik dat wij nieuwe gebruiken en regels in dit huis gaan invoeren. Daarover wil ik best praten,
maar dat is toch een heel nieuwe ontwikkeling.
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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 woordvoerder van de Regering een redelijke
mogelijkheid krijgt om zijn betoog in te
zetten.

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
De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik geef er
een tamelijk uniek goed maakt. In de
dan de voorkeur aan, bij voorbeeld in
tweede plaats noem ik de grote voorhet Reglement van Orde op te nemen
raad en een relatief geringe produktie.
dat wij in eerste termijn niet meer inAls er ergens een tekort optreedt kan
terrumperen. Dan weten wij waaraan
men dit niet snel wegwerken door bij
en waaraf.
voorbeeld nieuwbouw. Er bestaat
geen volledige informatie over de
Staatssecretaris Van Dam: Het feit dat
markt; voor het goed werken van de
de heer Cornelissen zo inspringt als ik
markt is een volledige informatie eieen algemene achtergrond weergeef
genlijk essentieel. Concurrentiebepervan waaruit de Regering tot haar voorking aan de aanbodzijde is mogelijk. Er
stellen is gekomen betekent niet, dat
zijn bepaalde gemeenten, waarin zeer
het wetsontwerp een verdere strekgrote eigenaren de meerderheid van
king zou hebben dan hetgeen in het
de woningen beheersen. Ik noem het
wetsontwerp is vermeld, namelijk het
feit dat er standaardhuurcontracten
geven van een bevoegdheid aan de
bestaan, die door alle makelaars in een
Regering gedurende een periode die
bepaalde gemeente worden gehanin het wetsontwerp is vermeld.
teerd. Dat maakt concurrentiebeperDe heer Cornelissen (K.V.P.): En dat
king mogelijk. In de regel zijn de verimpliceert dus ook dat, wat er ook met
huurders beter georganiseerd dan de
het wetsontwerp gaat gebeuren, dat
huurders. Ook de uitwijkmogelijkhegeen enkele invloed heeft op het wetden van de huurder zijn een probleem.
telijke kader na afloop van de geldigHij kan dit alleen doen ten koste van
heid van de wet.
grote financiële offers; het alternatief
is het gaan naar de kantonrechter, hetStaatssecretaris Van Dam: Dat het
geen vooral voor de sociaal zwakkeren
wetsontwerp geen enkele invloed zal
in onze samenleving een zeer hoge
hebben als de geldingsduur voorbij is.
is op zich zelf niet relevant. Ik heb probe- drempel is.
ren aan te geven, dat bij de Regering al
In de derde plaats noem ik de bijzonlang het voornemen bestond structureel dere betekenis van de woning voor de
om deze bevoegdheid te vragen. Dat
bewoners. In een woning breng je een
was bekend. Het stond ook in de Nota
groot deel van je leven door; men is
huur- en subsidiebeleid. Het lijkt mij,
dikwijls ook emotioneel aan de wotevens voor de oordeelsvorming van
ning gebonden. Ook voor de huurder
de leden, nuttig dat ik in het kort weeris het huis een soort eigen huis (de gegeef welke onze beweegredenen zijn
hechtheid aan de buurt, de sociale regeweest. Daarnaast wil ik de beweeglaties, die men daar heeft). Naast deze
redenen weergeven waarom de Regealgemene motivering zijn er twee rering van oordeel is geweest dat zij gedenen om een regeling in de huurprijdurende de korte periode dat de nieuzenwet niet af te wachten, maar om
we Huurprijzenwet nog niet in werking
een periode tussen het aflopen van de
zal zijn toch al de bevoegdheid moet
Machtigingswet en de nieuwe wet te
hebben. Waarom past deze bevoegdoverbruggen met een tijdelijke wet.
heid naar onze opvatting in de huurDeze staat hier nu ter discussie. De
wetgeving?
motivering voor de indiening van dit
Algemeen wordt aanvaard dat de Rewetsontwerp is, dat het aflopen van
gering bevoegdheden heeft, op behet Besluit huurprijsmatiging 1974 zou
paalde punten in het sociaal-econokunnen leiden tot pogingen, de in 1974
misch leven in te grijpen als daar
minder ontvangen huurpenningen in
dwingende redenen voor zijn.
1975 alsnog binnen te halen. De tweeAls voorbeeld kan ik noemen de
de reden daarvoor is het reeds geruikapitaalmarkt, de arbeidsmarkt en de
me tijd geleden publiek worden van de
markten van goederen en diensten. In
voorstellen omtrent het nieuwe huurdeze context kan men zeggen dat het
en subsidiebeleid. Dat betrof een
vreemd is dat sinds de liberalisatie op
vraag van de heer Scholten. Het is
de woningmarkt deze bevoegdheid
denkbaar dat verhuurders, vooruitloniet bestaat, terwijl juist misschien op
pend daarop, de huren in het komende
het terrein van de volkshuisvesting dejaar zullen proberen extra te verhogen
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en wel om een zo goed mogelijke uitgangspositie te kiezen bij het indelen
in de klassen. De procedures voor ontruiming bij verhogingen van meer dan
8% worden moeilijker. Het voornemen, tot melding en maximering te komen was aangekondigd. Het is denkbaar dat men in de verwachting, dat er
een maximeringsbevoegdheid zou komen, de huur extra zou verhogen om
dat vóór te zijn.
Verschillende sprekers hebben mij gevraagd - ik denk aan de heren Van
Rossum en Cornelissen - o f ditwetsontwerp nu nodig is. Ik kan mij zeer
goed vinden in wat de heer Nypels
daarover heeft gezegd. Dit wetsontwerp 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 eigenlijk 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 'koudwatervrees', zoals de heer De Beer dat
noemde. Op zichzelf wil ik niet ontkennen dat de huurprijsontwikkeling in
het geliberaliseerde gebied rustig is geweest. 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 geweest 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 algemeen gemiddelde, dat nog niets zegt
over de mogelijke concentratie van hogere 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 wetsontwerp geen behoefte hebben. Overigens - dit in antwoord op een vraag
van de heer Scholten - zal geen maximering plaatsvinden zonder melding.
Er zal dus niet op voorhand gemaximeerd worden in een aantal gemeenten in Noord-Holland. Wat zijn de criteria op grond waarvan een maximum
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zal worden ingevoerd? In het wetsontwerp staat: Alleen na ongerechtvaardigde verhogingen en dan alleen
nog als die in betekenende mate
voorkomen. Wat is een 'betekenende mate'? Mijnheer de Voorzitter! U
hebt gezegd dat dit woord niet in de
Nederlandse taal voorkomt. Ik vind het
wel merkwaardig dat het woord 'onbetekenend' 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 terugschrikken om via de wetgeving onze taak levendig te maken.
Mijnheer de Voorzitter! Het is ontzettend moeilijk, eenduidig weer te geven
wat 'betekenend' is, zodat de leden
zouden begrijpen wanneer er nu precies 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 verhogingen in relatie tot het totale aantal
verhogingen in die periode. De mate
van ongerechtvaardigdheid van de
verhoging is weer een andere indicatie. De mogelijke concentratie van ongerechtvaardigde verhogingen in bepaalde gemeenten, delen van gemeenten, of in bepaalde categorieën
woonruimte. Daarbij kan ook meespelen de woningmarktsituatie; zijn er uitwijkmogelijkheden voor de huurders
als er van een hogere huurprijsontwikkeling sprake is? Het zal om de combinatie van het aanwezig zijn van deze
elementen op grond waarvan zal moeten worden uitgemaakt of er van een
betekenende ontwikkeling sprake is.
De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Als in de gedachtengang van de Staatssecretaris een
huurverhoging van 8% - ik zou zeggen
16% - wordt gemeld, wordt dan dat
geval bekeken door de huuradviescommissie? Anders kunnen wij toch
niet beoordelen of de verhoging onrechtvaardig is?
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Ik kom nu op het punt
van de betekenis van 'ongerechtvaardigde verhoging'. Wanneer is een verhoging ongerechtvaardigd? Wat dat
betreft hebben wij aansluiting gezocht
bij het Burgerlijk Wetboek en er zal
sprake zijn van een ongerechtvaardigde verhoging als de verhoging van de
huurprijs als niet redelijk moet worden
beschouwd in vergelijking met vergelijkbare woonruimten, zoals het in het
BW staat vermeld. Dus bij de beoorde-
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ling van de vraag, of huurstijgingspercentages redelijk zijn, zal de huuradviescommissie 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 geliberaliseerde 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 moeten 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 onrustige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, 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 geliberaliseerde gebied ontberen. Naar mijn
mening kan men echter niet volstaan
met de constatering dat zich in het verleden geen onrustige ontwikkelingen
hebben voorgedaan. In onze wetgeving zijn tal van voorbeelden te vinden
van bevoegdheden voor de overheid,
uitsluitend voor mogelijke calamiteiten 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 ontwikkeling niet zou willen ingrijpen, volstrekt onrecht doet aan degenen die
bezwaren naar voren hebben gebracht. 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 ontwikkeling 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 Staatssecretaris als zich in een bepaald gebied in zeer beperkte mate buitengewoon ongerechtvaardigde huurverhogingen voordoen, wanneer dit wetsontwerp zou worden aanvaard?
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Staatssecretaris Van Dam: Ik heb zoëven 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 'betekenend' is geen sprake als er in enkele
gevallen duidelijk sprake is van beduidend ongerechtvaardigde huurverhoging. In dat geval staat voor de betrokkene de weg open, volgens de oude
procedure te proberen, die onredelijke
verhoging tegen te gaan.
De heer Schouten (A.R.P.): Ditantw o o r d betekent, mijnheer de Voorzitter, dat de Staatssecretaris erkent dat
er, zelfs als het wetsontwerp zou worden aanvaard, nog geen mogelijkheid
is o m in te grijpen bij sterk ongerechtvaardigde huurverhogingen die zich
incidenteel voordoen.
Staatssecretaris Van Dam: Als die zich
incidenteel voordoen, heeft de geachte afgevaardigde gelijk. Dergelijke verhogingen kunnen worden veroorzaakt
door een bepaalde verhuurder die,
naar w i j hopen, niet al te veel zal voorkomen. 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 bieden. In dat geval is het naar onze opvatting een taak voor de overheid, die
buitensporige ontwikkeling van de
huurprijzen tegen te gaan. Dat is de
verantwoordelijkheid voor de overheid.
De heer De Beer (V.V.D.): De Staatssecretaris zegt dat er ingegrepen zou
moeten worden als zich op grotere
schaal ongerechtvaardigde huurverhogingen voordoen. Dan veronderstelt 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, mijnheer de Voorzitter, dat is een fataal
misverstand. De geachte afgevaardigde voerde zoeven aan, dat er ongeveer
tien kantongerechtprocedures pergemeente waren. Wij moeten ons natuurlijk wel realiseren, dat er in bepaalde gemeenten een concentratie van
kantongerechtprocedures kan zijn.
Maar dat zijn de gevallen, mijnheer de
Voorzitter, die voor de kantonrechter
zijn gekomen, terwijl er ongetwijfeld -
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ik twijfel er althans niet aan - een sterke onderstroom is, die wordt g e v o r m d
door mensen, die het niet zover durven te laten komen. Hierbij denk ik
vooral aan oudere mensen, die zelfs
het onderscheid tussen straf- en civiel
recht nog niet helemaal kennen en volgens wie de rechter iemand van de politie is. Zij betalen liever een ongerechtvaardigde 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 incidentele onrechtvaardige huurverhogingen o p 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 incompetente en weinig op de hoogte zijnde m e n den voorstelt.
Staatssecretaris Van Dam: Ja, mijnheer 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
commentaar....
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 wetgeving tal van voorbeelden voorkomen
inzake bevoegdheden van de overheid,
uitsluitend met het oog op eventuele calamiteiten, zonder misstanden in
het verleden. Juist de leden, die erom
vragen, moet aanspreken bij voorbeeld
de Wet op de l o o n v o r m i n g . Niemand
hoopt, dat de overheid van alle bevoegdheden op grond van deze wet
gebruik moet maken, maar de meerderheid van de Kamer heeft haar toch die
bevoegdheden willen verlenen. Waaro m zal het in dit geval niet worden gedaan?
De heer Cornelissen heeft nogmaals
gevraagd naar een discussie op zakelijke 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
wil nog niet altijd 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 w i j op zakelijke
basis met elkaar discussiëren, dan ook
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van elkaar moeten weten, of wij tot conclusies zullen komen op g r o n d van zakelijke argumenten. Laten wij dit eerlijk tegen elkaar zeggen.
Staatssecretaris Van Dam: Jawel,
mijnheer de Voorzitter, maar men kan
toch van mening verschillen op g r o n d
van zakelijke argumenten. Men kan deze verschillen van mening op g r o n d
van die argumenten toch erg belangrijk
vinden. Uit de interventie van de geachte afgevaardigde proef ik m i n of
meer het volgende: Als men maarzakelijk redeneert, moet men het per definitie altijd met elkaar eens kunnen
w o r d e n . Ik beweer het volgende: Men
kan zakelijk redeneren en toch tot andere conclusies k o m e n ; een ieder kan
die conclusies verschrikkelijk belangrijk vinden.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Natuurlijk, mijnheer de Voorzitter, maar het is
de vraag, of w i j de beslissing zullen
nemen uitsluitend op g r o n d van zakelijke argumenten dan wel of politieke
woorden de doorslag moeten geven.
Staatssecretaris Van Dam: Politieke
woorden zijn op het ogenblik niet aan
de orde. Ik wil met de heer Cornelissen
nu gewoon graag zakelijk argumenteren over datgene, wat voor ons ligt.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Laten wij
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 worden. Dan hoeven w i j ons over andere
dingen helemaal geen zorgen te maken.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Zo mag
ik het horen.
Staatssecretaris Van Dam: De heer
Cornelissen heeft met instemming onderstreept mijn betoog in de memorie
van toelichting en de memorie van
antwoord over de waarde van vrije onderhandelingen tussen huurder en
verhuurder. Het heeft ook de instenv
ming van de heer Cornelissen, dat ongerechtvaardigde huurverhogingen
moeten worden voorkomen.
Deze geachte afgevaardigde vraagt
mij, uitvoerig in te gaan op de bezwaren van de Raad voor de Volkshuisvesting. 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 mij gevraagd, 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 terrein van de huren. Ik kan de heer Cornelissen 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 wetgeving, die aanwezig zou zijn ten aanzien
van 'sterke' huurders. Ik wilde daarmede maar zeggen, wat ik daarstraks ook
onder woorden heb gebracht, namelijk
dat de bestaande regelingen, zoals die
in het Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd, voor 'sterke' huurders, voor de
wat meer ontwikkelde huurders voldoende 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 w i 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 kunnen o m 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 w o r d e n gemaximeerd.
Op zich zelf is dat echter geen argument, gezien ook datgene wat ik daarstraks heb betoogd, o m de bevoegdheid dan in het geheel niet in te voeren.
De heer Cornelissen heeft onder andere de suggestie gedaan de maximeringsplicht zodanig in te voeren, dat
het op verzoek van de gemeente gebeurt. De bezwaren daartegen zijn de
volgende. De meldingsplicht gaat volgens de voorstellen van de heer Cornelissen niet overal aanstonds werken.
Dat is een bezwaar, want de daaruit
voortvloeiende gegevens w i l hij juist
voor alle gemeenten hebben. Denkbaar is ook, dat de gemeente pas o m
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 buitensporige huurprijsontwikkelingen zal
het dan te laat zijn o m die tegen te
gaan. De gemeenten hebben op het gebied van de huurprijzen, anders dan
ten aanzien van de W o o n ruimt ewet
1947 het geval is - en die vergelijking
heeft de heer Cornelissen getrokken geen bijzondere deskundigheid of
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taak, noch enige ervaring. Zij hebben
daarvoor geen apparaat; dat zouden
zij moeten o p b o u w e n . Wat moet er gebeuren, als in een bepaalde regio, die
een woningmarkt v o r m t , de ene gemeente wèl en de andere gemeente
niet o m invoering van de wet vraagt?
Stelt u zich voor, mijnheer de Voorzitter, dat de gemeente Den Haag dat wel
doet en de gemeente Voorburg niet.
Stel, dat de ontwikkeling in de gemeente 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 ongerechtvaardigde huurverhoging zou kunnen
worden tegengegaan door de maximeringsbevoegdheid en aan de andere
kant van de straat niet.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Gelooft u
nu werkelijk, mijnheer de Staatssecretaris, dat, o m een voorbeeld te noemen - het is een plaats die ik wat beter
ken - het gemeentebestuur van Best
niet kan overzien of er kans is op ontsporingen? Neen, nog verder gaand,
kunt u dat achter u w bureau in de Van
Alkemadelaan beter taxeren dan het
gemeentebestuur van Best?
Staatssecretaris Van Dam: Als het gemeentebestuur van Best geen informatie heeft over de huurverhogingen,
die daar plaatsvinden, zal het dit ook
heel moeilijk kunnen beoordelen.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Nogmaals, het is een plaats die ik ken en
ook een raad die ik ken, maar niet alleen 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 mening, dat je op dat punt vertrouwen
moet en kunt hebben in de raden, gekozen door de bevolking in de verschillende gemeenten.
MevrouwSalomons(P.v.d.A-): Wat
denkt de heer Cornelissen te doen met
de reeds geëffectueerde huurverhogingen 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 enige maanden verstreken. En wat gebeurt er als de ene gemeente het prettig vindt wel draagkrachtige huurders
binnen de gemeentegrenzen te hebben en dus de huurverhogingen zich
gewoon laat ontwikkelen, terwijl men
in de andere gemeente een meer sociaal beleid wil voeren en dan wel een
grens gaat stellen? Het gevolg is dat
de minder draagkrachtigen alleen in
gemeente A kunnen w o n e n , en niet in
gemeente B.
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De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik wil nog
eens zeggen dat ik als raadslid de ervaring heb dat, als je iets snel voor elkaar
wilt krijgen, je het vooral aan Den Haag
moet overlaten. Ik ben ervan overtuigd, dat de raden snel weten te reageren. Zij weten nu al bijzonder goed
waar die ontsporingen kunnen plaatsvinden. Wie kan dit beter beoordelen
dan een gemeenteraad, die verankerd
ligt in de bevolking? Moet dit zo nodig
op de Van Alkemadelaan gebeuren?
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A): Wilt u
hiervan een autonome bevoegdheid
van elke gemeenteraad maken?
De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik w i l de
gemeenteraad inderdaad de bevoegdheid geven te beoordelen, of er kans is
op opsporingen.
M e v r o u w 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 Eindhoven.
De Voorzitter: Nu is het w o o r d weer
aan de Staatssecretaris.
Staatssecretaris Van Dam: De heer
Scholten heeft gevraagd, o m hoeveel
woningen het gaat. Het gaat o m ongeveer 605000 woningen in geliberaliseerd gebied en o m ongeveer 33000
woningen in niet geliberaliseerd gebied.
De heer Scholten heeft vervolgens gevraagd: 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 bedoeld o m het trendmatige huurstijgingspercentage in Nederland vast te
stellen. Ik zou er groot bezwaar tegen
hebben als in de wetten die het huurstijgingspercentagein Nederland
moeten regelen, een ander percentage
zou voorkomen dan in dit wetsontwerp; met andere w o o r d e n , als er
in de wetten die de huurstijgingspercentages regelen een ander percentage dan 8 zou staan, zou ik er bezwaar
tegen hebben dat dit percentage in dit
wetsontwerp v o o r k w a m , maar het lijkt
mij onjuist o m bij de behandeling van
dit wetsontwerp, dat uitsluitend gaat
o m het verkrijgen van informatie over
huurverhogingen die het trendmatige
percentage te boven gaan en de bevoegdheid o m eventueel in te grijpen
regelt, het huurstijgingspercentage in
Nederland te bepalen.
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De heer Scholten heeft verder gevraagd 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 w i j daarmee zullen komen. Daarover is overleg gepleegd met het Ministerie van Justitie. Ik kan op dit moment echt geen concrete termijn noemen, wanneer die wijziging komt. Het
spreekt echter vanzelf, dat ook bij mij
de behoefte leeft o m er zo snel mogelijk 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 m o o i , 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 huurrecht, als het mogelijk is, ongeveer tegelijkertijd 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 beroep 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 alleen voor individuele beschikkingen.
Hij heeft ook gevraagd naar beeldende
mogelijkheden van de wet met het oog
op de schaarste. Het is bijzonder moeilijk, want men zou met naam en toenaam 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 huuradviescommissies heeft hij dit gezegd - dat in zijn gemeente het gemiddelde werd gedrukt
door een verhoging van 6 % van een
groot pensioenfonds, maar dat de huren r o n d o m zeer sterk stegen, naar zijn
mening te sterk.
Ik denk voorts aan Alkmaar, waar de
eigenaar van een groot flatgebouw de
vrijkomende woningen verhuurde tegen een aanzienlijk hoger bedrag. Vervolgens wilde hij de andere huurders
hetzelfde percentage opdringen. Hij
ging over tot ontruimingsprocedures,
waarbij hij zich beriep op de vergelijkbare w o o n r u i m t e , waarmee hij de vrijkomende woningen bedoelde. Ook in
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het Gooi zouden enkele van deze voorbeelden kunnen worden g e n o e m d .
Mijnheer de Voorzitter! De heer Scholten en m e v r o u w Salomons hebben gewezen op het gat tussen 1 januari 1975
en de datum van inwerkingtreding van
de wet. Dit is een heel moeilijke zaak.
Ik meen dat de oplossing die hiervoor
wordt aangegeven niet adequaat is.
Het gaat hierbij o m huurverhogingen,
die reeds van kracht zijn geworden
vóór het in werking treden van de wet.
Het is onjuist, in te grijpen in reeds bestaande, volkomen legale contracten.
In verband met de rechtszekerheid van
partijen zou dit mijns inziens geen
goede zaak zijn. Ik vind de ontwikkeling waarvan sprake is ook niet aangenaam, maar naar mijn mening moet
de rechtszekerheid een grote rol spelen. Als de betreffende voorstellen aan
de orde zijn, zal ik hierop terugkomen.
Mijnheer de Voorzitter! Is de zaak uitvoerbaar voor de huuradviescommissies? De aantallen meldingen zijn niet
te schatten. Door het ontbreken van
gegevens weten w i j heel w e i n i g niervan.
De heer Schouten (A.R.P.): Ik ben het
van harte eens met de benadering van
de Staatssecretaris, mijnheer de Voorzitter, die op de rechtszekerheid is gebaseerd. Hoe voorkomt hij, dat, anticiperend op het van kracht w o r d e n van
deze wet, aanzienlijke en wellicht 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 onaangename ontwikkeling vind, maar ik
meen ook, dat w i j het effect niet moeten overschatten. Bij de invoering van
de Machtigingswet was hetzelfde het
geval. De meeste huurcontracten lopen van jaar tot jaar. Het gaat dus alleen o m die contracten, die net in de
betreffende periode aan vernieuwing
toe zijn.
Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Per 31 december
1974 loopt het huurprijsmatigingsbesluit af. Er zijn reeds aanzeggingen gedaan van aanzienlijke huurverhogingen per 1 januari a.s. Door wijziging
van de datum zal niet kunnen worden
ingegrepen in volkomen legale overeenkomsten. Door de wijziging is in ieder geval wel melding mogelijk, hetgeen het voordeel heeft, dat zij bij een
eventueel te nemen besluit inzake
maximering in een regio zullen meetellen, terwijl de Staatssecretaris in
wezen ook ten aanzien van de melding
twee maanden laat vallen.
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De heer Tolman (C.H.U.): Kunt u aangeven, hoe omvangrijk de huurverhogingen, 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 bezwaren tegen dit soort opmerkingen,
mijnheer de Voorzitter. Het gaat er niet
om, of aanzeggingen zijn gedaan,
maar of zij w o r d e n gerealiseerd.
De Voorzitter: Zegt u dit in tweede termijn!
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 ontwikkeling plaatsvindt van huurverhogingen die het
trendmatige percentage te boven gaan.
Moeten w i j dan maar zeggen: de bezetting van de huuradviescommissie is
onvoldoende en dan maar niets doen?
In de memorie van a n t w o o r d zijn al
aanwijzingen gegeven voor mogelijkheden in de personele sfeer. Het is mogelijk - de voorbereiding daartoe is al
getroffen - op korte termijn een aantal
mensen aan te trekken. Het is ook mogelijk op heel korte termijn een aantal
personeelsleden van grotere huuradviescommissies in te zetten waar dat
noodzakelijk mocht zijn.
De heer De Beer heeft gevraagd of dit
tijdelijk o n t w e r p moet w o r d e n 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 o m een interimwet die op zijn zakelijke gronden moet
worden beoordeeld.
Hij noemde de behandeling overijld en
hij sprak over kladjes die naar hem
toegestuurd werden. Ik meen dat het
met dit laatste wel meeviel. Ik vond dat
ondanks de moeilijke omstandigheden
de ambtenaren van het departement
er een keurig werkstuk van hebben gemaakt.
Waarom kon het niet eerder? Wij
moesten wachten op de behandeling
van de Nota huur- en subsidiebeleid in
het kabinet. Daarin stonden de maatregelen aangekondigd. Zo snel mogelijk
daarna - dat heeft nauwelijks tijd genomen - is het w e t s o n t w e r p 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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behandeling begint als de Raad voor
de Volkshuisvesting geadviseerd
heeft.
Dat de meerderheid van de Kamer zich
als loopjongen van het kabinet laat gebruiken laat ik graag ter beoordeling
aan de Kamer.
De heer De Beer noemt het wetsontwerp verder een voortzetting van
de Machtigingswet. Neen, die Machtigingswet is een intermezzo. Ik heb al
gezegd dat het toch al in het voomemen van het kabinet lag met zo'n wetsontwerp te komen. Men kan hooguit
zeggen dat de Machtigingswet voor
een extra argument heeft gezorgd o m
met dit interimontwerp te komen. Bovendien zijn er heel duidelijke verschillen. Het Besluit huurprijsmatiging
1974 gaf een m a x i m u m zonder meer
voor alle gevallen. Dit ontwerp laat de
vrije huurprijsvorming intact en geeft
alleen een mogelijkheid tot ingrijpen
na een betekenende ontwikkeling van
ongerechtvaardigde huurverhogingen. Na het ingrijpen is het nog mogelijk dat voor individuele gevallen uitzonderingen worden toegestaan en bij
de Machtigingswet was dat niet het
geval.
DeheerCornelissen (K.V.P.): Begrijp ik
de Staatssecretaris goed dat het altijd
in het voornemen heeft gelegen o m ,
vooruitlopend op een nieuw huur- en
subsidiebeleid, met een i n t e r i m w e t t e
komen?
Staatssecretaris Van Dam: Nee, het
heeft altijd in het voornemen gelegen
met een wetsontwerp te komen o m de
Minister de bevoegdheid te geven
huurverhogingen aan een m a x i m u m
te binden.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik neem
aan in het kader van het nieuwe huuren subsidiebeleid.
Staatssecretaris Van Dam: Er waren
nu extra argumenten o m met deze interimwet 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 wil nog eens zeggen
dat de overheid de trend vaststelt. De
afgelopen dagen is dat uitgebreid bediscussieerd. De meldingen geven aan
wat die trend te boven gaat. Dat wordt
getoetst op rechtvaardigheid en vormen die ongerechtvaardigde gevallen
een duidelijke ontwikkeling, 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
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in de memorie van antwoord. Laat de
heer Van Rossum de zaak zakelijk beoordelen.
De heer Van Rossum heeft nog een
concrete vraag gesteld over de verhouding eigen woningen-huurwoningen. Hij contateerde een verschil
tussen de cijfers van het CBS en de cijfers 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 tegen de tijd dat de cijfers werkelijk gepubliceerd zullen worden zijn ze allemaal verouderd en hebben w i j er niets
meer aan?
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Ik kan er niets aan doen,
dat de gegevens betreffende de volkst e l l i n g e n de woningtelling zo laat beschikbaar zijn gekomen, maar u ziet,
dat wij op dit gebied ook nog over recentere gegevens beschikken.
De heer Van Rossum (S.G.P.): Daarvoor ben ik bijzonder dankbaar, maar
dan heeft de Staatssecretaris natuurlijk veel meer cijfers dan hij nu geeft.
Staatssecretaris Van Dam: Wij hebben
niet meer cijfers dan w i j gegeven hebben.
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 w i j niet.
De heer Cornelissen (K.V.P.): U ziet, Excellentie, hoe snel Den Haag is als het
gaat o m het registreren en analyseren
van gegevens.
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
de Voorzitter! Ik geef toe, dat wij in
ernstige moeilijkheden zouden komen,
als wij zoveel ongerechtvaardigde
huurverhogingen in Nederland zouden constateren als er huizen zijn; en
daarom ging het toch uiteindelijk bij
de verwerking van de gegevens van de
volks- en woningtelling. Dat zijn wat
andere aantallen dan, naar ik hoop, de
aantallen waarover w i j nu spreken.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
het Schip zou - ik zou haast zeggen uiteraard - een duidelijk besluit tot een
algemeen m a x i m u m van 6% in Nederland tot stand zien komen. In de afgelopen dagen hebben wij al aangegeven waarom wij daarvan geen voorstander zijn. Bovendien vind ik, dat, zoals ik ook uiteen heb gezet, dit ontwerp
de voordelen van vrij overeen te komen huurverhogingen combineert

Huurverhogingen

met de mogelijkheid een buitensporige ontwikkeling tegen te gaan.
M e v r o u w Van der Heem-Wagemakers
en de heer Van der Spek hebben de
vrees uitgesproken, dat een m a x i m u m
van 8% tevens zal werken als een m i n i m u m . Ook de heer Van het Schip
heeft hierop gewezen. Ik heb in de memorie van antwoord duidelijk gezegd,
dat naar mijn opvatting een huurverhoging van 8% ook in het geliberaliseerde gebied als redelijk moet worden beschouwd, als regel. In het nietgeliberaliseerde gebied hebben w i j de
facultatieve huurverhogingen, waarbij
mogelijkheden aanwezig zijn o m de
huren met minder dan het trendmatige 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 huurstijging 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 verhuurders toen de vrijheid hadden hogere
huurverhogingen overeen te komen
dan zij daadwerkelijk deden.
M e v r o u w Van der Heem-Wagemakers
heeft gevraagd o m rechterlijke beslissingen o n d e r d e 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 ongerechtvaardigd 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 bewindsman ervan uit, dat vele van de huurverhogingen, die gemeld zullen worden, 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 huurprijsontwikkeling binnen een regio, rechtvaardig
of niet rechtvaardig? Voor het totaal is
het uitermate belangrijk.
Staatssecretaris Van Dam: In eerste instantie gaat het erom dat wij te weten
komen, wat de huurprijzen zijn die niet
gerechtvaardigd zijn. Op grond daarvan zullen wij moeten beslissen of w i j
tot maximering overgaan. Zodra er
sprake is van huurverhogingen die wel
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gerechtvaardigd zijn en van verhogingen 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 kantonrechter 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 aanbod van eventueel vervangende
woonruimte tegen redelijke huurprijzen naar ik aanneem, uw algemene
stellingname kennende. Dan is het natuurlijk relevant om te zien, hoe in een
totale regio de huurprijzen zich ontwikkelen, met name om te bekijken of er
vervangende woonruimte tegen een
redelijke prijs aanwezig is.
Staatssecretaris Van Dam: Denkt mevrouw Salomons nu werkelijk dat het
aantal uitspraken van de kantonrechter, waarbij de huurprijs tot stand
komt, van enige invloed is op het inzicht in de huurprijsontwikkeling en
daartoe een bijdrage levert in de desbetreffende gemeente? Ik kan mij dat
nauwelijks voorstellen. Bovendien heb
ik geen bevoegdheid om de kantonrechter de meldi ngen voor te schrijven.
De heer Van het Schip (C.P.N.): Maar
het een ligt toch in het ander opgesloten. U zegt dat gesloten overeenkomsten 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 uitmaakt dat de verhuurder naar zijn mening te veel heeft gevraagd en derhalve een lager bedrag vaststelt, dan is
dat tegen de zin van de verhuurder.
Men kan dan niet van een overeenkomst spreken. Het is geen overeenkomst in de zin van de wet en als zodanig behoeft die dan ook niet te worden
gemeld.

De heer Van het Schip (C.P.N.): Laten
wij nu niet weer over die vrije wilsovereenkomst 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 Nederlandse 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 opvattingen over de beteken is van dit soort begrippen.
De heer Tolman heeft een aantal vragen 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 huurder en verhuurder een grotere verhoging is overeengekomen. Als er wordt
ingegrepen, dan kan het opstellen van
een maximum wel ongenuanceerd uitwerken - dat heb ik in de stukken ook
erkend - maar daarvoor is dan ook de
ontheffingsmogelijkheid gegeven. Ik
neem aan dat men daarvan ook gebruikzal 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 overeengekomen 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 langdurige schorsing wenst.
De vergadering wordt te 20.55 uur geschorst en te 22.30 uur hervat.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd bij de replieken te bepalen op ten
hoogste vijf minuten per spreker.
Daartoe wordt besloten.

Staatssecretaris Van Dam: Neen, het
is geen vrije wilsovereenkomst in de
zin van een vrije overeenkomst.

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.
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De heer Van het Schip (C.P.N.): Na het
sluiten van het contract wordt het een
overeenkomst.

De Voorzitter: Ik zie de heer Cornelissen nu binnenkomen.
Ik geef hem alsnog het woord.

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer
de Voorzitter! Ik bied mijn verontschuldiging aan voor de vertraging die ik
heb veroorzaakt. Ik moest nog iets
hoogst noodzakelijk doen.
Mijnheer de Voorzitter! Het zal de
Staatssecretaris wellicht niet verbazen, dat ik niet bepaald onder de indruk 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 nodig zijn. Die noodzaak is uiteraard groter naarmate de zaak minder sterk onderbouwd is. Ik wil ook mijn erkentelijkheid betuigen voor zijn duidelijke
instemming met onze benadering van
deze discussie. Een discussie, waarbij
wij ons zullen beperken tot het aanvoeren van zakelijke argumenten en
waarbij wij niet de doorslag zullen laten geven door zware politieke woorden. Ik vind dat een goede democratische opstelling.
Ik wil nogmaals benadrukken, dat ook
wij van mening zijn, dat ongerechtvaardigde huurverhogingen moeten
worden voorkomen. Het discussiepunt
vandaag is dan ook niet het voorkomen van buitensporige huurverhogingen maar de vraag, of daarvoor het
zware middel van de meldingsplicht
met daaraan gekoppeld de bevoegdheid van de Minister om een maximum te stellen nodig is. De Staatssecretaris heeft gesteld, dat ook bij uitvoering 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 Staatssecretaris daarbij voorgesteld met een wijziging 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 woningnood, globaal gesproken dus in
het westen van het land en met name
in de randstad.
Ik ben in mijn voornemen, een dergelijke wijziging voor te stellen gesterkt
door de bevestiging van de Staatssecretaris, dat in de rest van het land in
het algemeen bij de huurliberalisatie
sprake is geweest van een rustige ontwikkeling.
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 mogelijkheid willen geven, de Minister te verzoeken de nieuwe w e t ook in hun gemeente van toepassing te verklaren,
indien er naar hun mening een reëel
gevaar is voor buitensporige onrechtvaardige huurverhogingen in hun gemeente.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Mag ik
de heer Cornelissen vragen hoe hij
zich dat dan voorstelt? Moeten de gemeenten dan, terwijl w i j juist voor het
ingrijpen van de Minister een uitgebreide melding als voorwaarde stellen, ongemotiveerd, zonder meldingen vooraf, bij de Minister een verzoek
indienen o m een m a x i m u m 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 huurprijsontwikkeling? In geliberaliseerd gebied is de
huuradviescommissie niet meer bij de
vaststelling van de huurprijs betrokken, tenzij dit w e t s o n t w e r p wordt aangenomen.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Het verschil tussen m e v r o u w Salomons en
mij is wellicht niet alleen, dat het voor
ons erg belangrijk is, verantwoordelijkheid 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 schijnverantwoordelijkheid.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Dan hebt
u niet goed geluisterd. Dat w i l ik u dan
ook nog wel uitleggen. Wij hebben de
overtuiging, dat de gemeentebesturen
beter dan wie dan ook de situatie in de
gemeente met betrekking tot de volkshuisvesting kennen. Wij menen, dat de
leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders
beter op de hoogte zijn of er risico's
bestaan, of er reële gevaren zijn in de
gemeente voor buitensporige huurontwikkelingen dan men dat weet achter het bureau in de Van Alkemadelaan.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Achter
dat bureau handelt men naar aanleiding van meldingen. Men gaat er niet
te werk op het vage gevoel en de vage
kennisvan gemeenteraden.
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De heer Cornelissen (K.V.P.): Mag ik
mijn verhaal even afmaken. Daarna zal
ik - men weet hoe graag ik dat doe naar m e v r o u w Salomons luisteren.
Wij willen de gemeentebesturen de
mogelijkheid geven, in het kader van
hun verantwoordelijkheid en hun kennis van zaken de Minister te verzoeken,
de wet in hun gemeente van toepassing te verklaren indien naar hun mening de kans bestaat op buitensporige
huurontwikkelingen. Het is dan aan de
betrokken verantwoordelijke bewindsman, al dan niet op dat verzoek in te
gaan.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): In dit
w e t s o n t w e r p zijn een aantal fasen opg e n o m e n . Er is de fase dat er gemeld
w o r d t . Dan is er de fase dat er een buitensporige of betekende ontwikkeling
van de huurprijzen w o r d t geconstateerd. Dan gaat de Minister overwegen, in te grijpen. Vervolgens komt er
een publikatie in de Staatscourant.
Dan gaat er nog een maand overheen.
Dan ben ik nog enige maanden onderw e g . De procedure is zeer gedegen.
Alle partijen kunnen uitdrukkelijk worden gehuurd. Er het meest bij betrokken zijn de, verbeterde, huuradviescommissies. Juist de gemeentenaren, de huurders en de verhuurders,
zijn daarbij betrokken en geven hun
advies. Dan kan er eindelijk w o r d e n ingegrepen. Nu gaat de heer Cornelissen
er een fase tussenin b o u w e n . Het gemeentebestuur moet eerst nog een beslissing nemen. In 1977, als het nieuwe
beleid wordt ingevoerd, zijn alle buitensporige 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 m e v r o u w Salomons
met betrekking tot het zoveel mogelijk
naar de centrale overheid schuiven
van bevoegdheden.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Dat
heb ik helemaal niet gezegd. Daarom
had ik het over de huuradviescommissies, 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.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Acht
jaar geleden was ik nog niet verkiesbaar.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik heb de
overtuiging en het vertrouwen, dat de
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gemeenteraden in Nederland in het algemeen bijzonder goed weten wat er
in hun gemeente te koop is. Als er in
Nederland sprake is van vertraging, laten w i j dat dan niet primair aan gemeenten wijten. Maar al te vaak ontstaat die als het via Den Haag moet lopen. Ik zie niet in dat er werkelijk vertraging moet optreden als w i j een eenvoudige mogelijkheid creëren voor
een gemeentebestuur, de bewindsman te verzoeken de wet in de betrokken gemeente van toepassing te verklaren. Het zal dan van de Minister afhangen wanneer een en ander gerealiseerd is. Daarmee zullen w i j veel ' r i m ram' voorkomen. Het zou best eens
kunnen zijn dat daarmee de gemeenten waar het nodig is sneller geholpen
zijn dan met de bureaucratische
r o m p s l o m p die in het regeringsvoorstel ligt opgesloten.
Deheer Albers(P.v.d.A.): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben ten hoogste verbaasd over het betoog van de heer
Cornelissen. Ik beschik ook over enige
ervaring in gemeenteraden.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Misschien is deze niet zo goed, dat weet ik
niet.
De heer Albers (P.v.d.A.): Ja, zeer goede ervaringen; het gaat ook o m een
zeer goede gemeenteraad.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik ken
hem niet.
De heer Albers (P.v.d.A.): Wij 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 k u
vertellen. De gemeenteraden, en ook
aanhangers van u w partij, zijn tot de
conclusie gekomen dat het gevoerde
huur- en subsidiebeleid bepaald schadelijk was voor de huurontwikkeling in
de gemeenten. Nooit is geluisterd naar
wat er in de gemeenteraden werd gezegd.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Precies,
daar gaat het nu juist o m . Het luisteren
naar de gemeenteraden is juist hard
nodig. De vertraging zit niet in de besluitvorming van de gemeenteraad,
maar in Den Haag. U zegt het met u w
eigen w o o r d e n : Er w o r d t niet geluisterd. Welnu, dan zit het bij de bewindsman. De gemeenteraad doet het verzoek en het zal van de bewindsman afhangen, hoe snel dat verzoek wordt ingewilligd. Wij dienen dan twee doeleinden. Wij leggen de verantwoorde-
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lijkheid vooral bij de mensen, bij wie
deze thuishoort, bij de mensen, die het
dichtste bij de burgers staan. Dat past
in onze filosofie van spreiding van
macht. Laten w i j het leven niet ingewikkelder maken dan nodig is en laten
w i j de zaak niet als maar naar Den
Haag schuiven.
Mijnheer de Voorzitter! W i j blijven vertrouwen houden in het verantwoordelijkheidsgevoel van en de wijze, waarop de gemeenteraden van Nederland
hun taken uitvoeren. Wij willen hen
daartoe graag de gelegenheid blijven
geven.
De Voorzitter: Gaat u w gang.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer
de Voorzitter! Met u w goedvinden wil
ik mijn opmerkingen in tweede termijn
afsluiten. Ik heb zojuist de hand uitgestoken naar de Staatssecretaris o m
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 liggen. Nogmaals, dan
gaat het in de eerste plaats o m het
niet geliberaliseerde gebied en
wellicht o m enkele plaatsen in het
geliberaliseerde gebied. Wij zouden dan ook bijzonder graag daarv o o r d e mogelijkheid willen creëren o m op verzoek van de gemeenteraad deze regeling daar in te voeren. 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
v e r d e r t e helpen. Ik heb voor hem
dan ook een amendement van die
strekking klaargemaakt, dat ik u bij
dezen, mijnheer de Voorzitter,
graag w i 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 amendement is, nog wel zinvol is, de discussie
voort te zetten. Ik heb namelijk het vermoeden, dat dan al vrij snel een derde
termijn zal worden gevraagd. Daarom
schors ik nu de vergadering voor tien
minuten.
De vergadering wordt te 22.43 uur geschorst en te 22.53 uur hervat.
De heer J.N. Scholten (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris voor zijn beantwoording. Ik
stel het op prijs o m in dit stadium van
het debat nog enkele korte opmerkingen te maken.
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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 h e t a l s i n strument van meer structureel karakter. Als ik hem goed heb begrepen zullen w i j de meldingsplicht en de maximeringsbevoegdheid straks terugvinden in de wetgeving die ons in het
vooruitzicht is gesteld.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog eens
herhalen hetgeen ik reeds in eerste instantie 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 termijn. Ik heb de
Staatssecretaris in mijn eerste termijn
ook met aandrang gevraagd o m die interimperiode zo zorgvuldig te bezien
en met name in die interimperiode
zich de vraag te stellen, of hij inderdaad aan dit instrument als structureel
instrument op termijn wel behoefte
heeft. Ik heb hem in de openbare commissievergadering 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 beaamd - dat deze wet geen enkele oplossing biedt voor incidentele gevallen
en dat het allemaal nog wel aan de orde zal komen in het kader van het sociale huurrecht dat dit kabinet verder zal
uitwerken en waarvan ik met anderen
in deze Kamer bij herhaling heb gezegd dat ik het bijzonder graag in deze
kabinetsperiode tot stand zag komen.
Daarbij gaat het ons inderdaad o m de
bescherming van het individu in de samen leving en dan zijn er betere rechtsregels denkbaar dan op het ogenblik in
het Burgerlijk Wetboek gelden.
Het heeft mij een beetje teleurgesteld
dat de Staatssecretaris toen ik hem o m
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 gemeente ineens een krapte op de w o ningmarkt kan ontstaan. Dat zou weilicht kunnen gebeuren door een stagnerend bouwbeleid, allerlei problemen op het gebied van de ruimtelijke
ordening of weet ik wat er zich niet allemaal in een gemeente kan voordoen.

Huurverhogingen

Ik heb dat bij vorige gelegenheden altijd van de Staatssecretaris begrepen.
Ik had graag gezien dat hij op dit soort
mogelijkheden dieper zou zijn ingegaan.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet concluderen dat de Staatssecretaris in zijn
beantwoording niet zo erg overtuigend is geweest, met name niet toen ik
hem vroeg in te gaan op de relatie tussen 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
huurontwikkeling. Ik w i 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 o m deze wet gevraagd. Gelet op de aandrang van het
kabinet hebben w i j wel aan de spoedbehandeling willen meewerken. Een
nadere zakelijke argumentatie van de
Staatssecretaris hebben w i j helaas in
zijn beantwoording gemist. Hij heeft
mij eigenlijk gevraagd, al deed hij het
niet met zoveel w o o r d e n , o m het door
mij ingediende amendement, waarbij
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 velen zal werken als de normale huurverhoging. Velen zullen de neiging hebben o m het daarbij te laten. Negen is
ook een heel redelijk cijfer in het licht
van de inflatieontwikkeling van de
laatste tijd en ook in het licht van de
loonontwikkeling. Ik w i l het uitsluitend
bij deze twee componenten laten. In
de argumentatie van de Staatssecretaris kan ik geen aanleiding vinden o m
van mijn amendement af te zien. Mijn
fractie heeft getracht zich zakelijk op te
stellen bij de behandeling van dit
wetsontwerp. Ik wil de Kamer vragen,
op zakelijke gronden mijn amendem e n t t e beoordelen.

DeheerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! In eerste termijn heb ik het
beeld opgeroepen van een commissaris van politie die in grote paniek op allerlei kruispunten waar het verkeer
heel rustig is, toch agenten neer gaat
zetten, omdat hij bang is dat er misschien verkeersongelukken zouden
kunnen komen en die in de kortste keren 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 gesproken over een enorme r o m p s l o m p bij
de plannen. Daarmee zijn wij het hartgrondig eens.
Ik w i l nog een opmerking maken over
één aspect van het wetsontwerp. In de
m e m o r i e van toelichting staat dat de
eventuele maximering kan worden ingevoerd per regio, per gemeente en
zelfs per onderdeel van een gemeente.
Dat wordt dan een geweldige lappendeken van allerlei gebiedjes waar de
ene keer wèl, de andere keer niet een
m a x i m u m geldt en dan vermoedelijk
op de ene plaats nog weer een ander
m a x i m u m dan op de andere plaats. Ik
heb de afgelopen tijd niets ander gehoord dan dat deze bewindslieden zich
beroemen op het feit dat zij de zaak zo
eenvoudig, overzichtelijk, en doorzichtig maken voor de mensen. Als er iets
is wat niet eenvoudig, overzichtelijk en
doorzichtig is dan is het wel dit wetsontwerp als het straks zou w o r d e n
uitgevoerd.
Ik w i l nog iets zeggen over het amendement van de heer Cornelissen. Ik
heb het nog niet op zijn technische
merite bekeken en ik w i l er wat dat betreft op dit moment nog geen uitspraak o v e r d o e n . Ik wil echter wel een
politieke opmerking maken.
De K.V.P. heeft altijd onverkort achter
een normaal liberalisatiebeleid gestaan. 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 huurm a x i m u m moest zijn. Nu ineens, nu
dit wetsontwerp er komt, zien w i j te
elfder ure de K.V.P. met dit amendement 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 amendement is. Er moet een compromis gevonden 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 beweerd, heb ik niet de indruk dat dit nu
een voortzetting is van haar beleid. Het
is duidelijk een knieval voor het kabinet.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer
de Voorzitter! Het verschil tussen de
V.V.D. en de K.V.P. is wellicht dat w i j
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met het kabinet van mening zijn, dat
het van belang is o m buitensporige, ongerechtvaardigde 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 huurontwikkeling, maar
dat er ook plaatsen zijn geweest, waar
wel ongerechtvaardigde huurverhogingen hebben plaatsgevonden.
Welnu, mijnheer de Voorzitter, daaraan willen w i j wat doen. De heer De
Beer wil 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 overtuigingskracht en wat mij betreft, met
veel instemming horen zeggen, dat
daar, waar één en ander uit de hand
dreigde te lopen, nog altijd de kantonrechter was o m 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 constateren - de heer de Beer zal het niet willen
ontkennen en kan het niet ontkennen,
als hij dat w i l - dat er plaatsen zijn geweest, waar ondanks de waarborgen
in onze wetgeving ongerechtvaardigde huurverhogingen hebben plaatsgevonden. Wij willen ernaar streven, die
door middel van een efficiënte aanpak
de kop in te drukken. Dat i s - n o g m a a 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 mogelijkheid heeft o m , als hij vindt dat de
huurverhoging ten onrechte w o r d t gevergd, naarde kantonrechter kan lopen en van de kantonrechter een oordeel kan krijgen, een motie van w a n trouwen tegen het beleid van onze
kantonrechters is, als men zegt dat in
die omstandigheden ongerechtvaardigde huurverhogingen w o r d e n doorgevoerd. Ik bestrijd dat. Het is mogelijk, 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 opgenomen dat in de huuropzegging, als niervan sprake is met een aanbod voor
een nieuwe, hogere huur, moet staan,

Huurverhogingen

dat de huurder daartegen in beroep
kan gaan bij de kantonrechter. Dat
staat in de huuropzegging, dat is wettelijk verplicht. Ook staat vermeld, binnen welke termijn dit moet geschieden. 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 liberalisatie geen dusdanige problemen
voorgedaan, dat een voorstel, zoals
dat van de Regering of zoals het voorstel van de heer Cornelissen, gerechtvaardigdzou zijn.
De heer Cornelissen (K.V.P.): De heer
De Beer maakt één grote denkfout. Hij
gaat uit van een samenleving van alleen maar sterke mensen. Daarnaar
moeten w i j krachtig streven, maar zover zijn wij nog niet.
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Cornelissen heeft
in de eerste termijn een heel debat gehouden over de incidentele huurverhogingen. Hij heeft aan de Staatssecretaris gevraagd - ik hoor het hem
nog zeggen - 'Kunt u in u w systeem de
incidentele huurverhogingen die o n gerechtvaardigd zijn, tegenhouden?'
De Staatssecretaris moest dat ontkennen. In het systeem van de heer Cornelissen doet dat probleem zich echter in
precies dezelfde mate voor. Als hij
zegt, dat wij er ten onrechte van uitgaan, dat de gehele maatschappij uit
sterke mensen bestaat, laat dat onverlet, dat zijn voorstel daar ook niets aan
doet. In een gemeente, waarin niet het
besluit o m tot huurmaximering over te
gaan, wordt genomen, zou de zwakke
in de gedachtengang van de heer Cornelissen slecht aan zijn trekken komen.
Zijn voorstel is wat dat betreft, niet
consistent.

De heer Van RossumfS.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris voor zijn antwoord, al moet
ik er direct bij zeggen, dat het hoofdzakelijk een herhaling was van hetgeen
hij in de schriftelijke stukken al uitvoerig uiteen had gezet.
De Staatssecretaris heeft duidelijk de
stelling geponeerd, dat het gaat o m
een interimregeling müt toekomstverwachting. Deze verwachting is voor
ons geen wenkend perspectief, mijnheer de Voorzitter.
Hij heeft met zoveel woorden erkend,
dat exceptionele gevallen met de bepalingen, neergelegd in deze wet, niet
zijn te bestrijden. Hij biedt mitsdien
geen soelaas aan wat zwakkere groe-
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Wat de geliberaliseerde gebieden betreft heb ik zeer duidelijk opgemerkt pen. Hierbij denk ik onder anderen aan
de Staatssecretaris is er nauwelijks op
bejaarden, geestelijk minder volwaaringegaan - , dat het ging om de verdigen en soms ook jeugdigen. De wet
houding van het aantal eigen woninbiedt in dezen geen mogelijkheden. De
gen en het aantal huurwoningen. Het
bedoeling ervan is, dat zij een algemegaat om de verhoudingen. Er zijn dorne werking zal hebben. Op zich zelf lijkt
pen, waar 80 % a 90 % eigen woningen
dat een aantrekkelijke gedachte, maar
staan en waar alleen een politie-agent,
het komt dan wel zeer nadrukkelijk op
een onderwijzer en een postbode in
de uitwerking aan. Let ik op die uitwereen huurhuis wonen, omdat zij nog
king, dan moet ik zeggen, dat het een
wel eens worden overgeplaatst. De
nogal administratief wonderlijk geoverigen wonen er in hun eigen huis.
drocht zal worden, dat bijzonder veel
Er doet zich dan geen huurprobleem
werk zal meebrengen, zowel voor
voor
en het is volgens mij dan ook zeer
de huuradviescommissies, als waardwaas, er een dergelijke wet voor te
schijnlijk voor het betrokken departemaken. Het verzoek van de heer Corment. Er moeten langzamerhand aparnelissen spreekt mij wel aan. Het komt
te afdelingen voor worden gevormd. Ik
als
ik het wel zie op het volgende neer:
geloof, dat wij daaraan allerminst beAls een gemeente er behoefte aan
hoefte hebben en dat het de duidelijkheeft, mag het van ons; als zij e. echter
heid en de efficiency allerminst zal vergeen behoefte aan heeft, willen wij het
hogen.
bepaald niet doen. Ik vind de opstelHet eerste punt van het wetsontwerp
ling van de heer Cornelissen nogal
betreft de meldingsplicht bij een huurovertuigend.
verhoging van meer dan 8%. In de
Vervolgens kom ik op de cijfers. Ik
tweede plaats gaat het om de maximevraag de Staatssecretaris, of hij deze
ringsbevoegdheid van de Minister.
wil uitsplitsen, met name voor de geOnze fractie vraagt zich in gemoede af,
meenten. Wij hebben nu alleen per
of dit beleid wel geheel in de lijn ligt
provincie de desbetreffende cijfers
van het algemene economische beleid
van het kabinet. In dit geval mag ik huis- ontvangen en dat is te globaal. Er was
te weinig tijd voor, deze per gemeente
eigenaren een ogenblik vergelijken
uit te splitsen. Ik vraag de Staatssecremet kleine zelfstandigen of middentaris, daarbij uit te gaan van de grootte
standers. Dit geldt toch voor vele huisvan de betrokken gemeenten. Hij zal
eigenaren, mijnheer de Voorzitter.
dan zien, dat, hoe g roter de gemeente
In een brief van de Minister van Econois, hoe meer huurwoningen er staan
mische Zaken d.d. 16 december 1974,
en dat het huurprobleem er ook groter
stuk nr. 13222 staat onder Mc:
is. Het betekent, dat het huurprobleem
'Het beleid, dat in de afgelopen periin de kleine kernen nauwelijks speelt
ode is gevoerd ten aanzien van de hanen dat wij er dus daarom ook niet zo'n
delsmarges houdt in, dat periodiek
wet voor moeten invoeren. Wij heboverleg wordt gevoerd over het perben liever een wisselend percentage,
centage waarmede de marges in geld
dat is aangepast aan de inflatie. Het
mogen worden verhoogd, teneinde de
Ministerie doet veel om de inflatie te
stijging van de exploitatiekosten te
bestrijden, althans met de mond. Er
kunnen opvangen en ruimte te schepkomt echter niet veel van terecht. Nu
pen voor een stijging van het ondernehet niet geheel kan kloppen, komt next
mersloon overeenkomstig de loonstijbest neer op 9 %, waarmee wij akging van werknemers.'.
koord kunnen gaan.
Dit is de lijn van de Minister van EcoMevrouw Salomons wil met een van
nomische Zaken. Is dit ook de lijn van
haar amendementen de verbeteringen
de Minister of de Staatssecretarissen
uitzonderen. Dat lijkt ons een onjuiste
van Volkshuisvesting? Waarom wordt
zaak. Wij menen dat die escape erin
deze beleidslijn ook in dit geval niet
moet zitten. Wat de rechtszekerheid
ten aanzien van het huurprobleem
betreft, dat is een van de redenen
doorgetrokken?
waarom wij hebben willen medewerEr is in het huurbeleid sprake van een
ken aan een vlotte behandeling, hoeduidelijk onderscheid tussen de nietwel wij niets voor het wetsontwerp
geliberaliseerde gebieden, waarbij het
voelen. Wij voelen wel voor de rechtsgaat om 3% van het aantal woningen.
zekerheid en daarom willen wij niet
Het is duidelijk, dat wij daarvoor nanaar de datum 31 december, omdat dit
tuurlijk niet zo'n wet tot stand moeten
rechtsonzekerheid zou scheppen. Dat
brengen. Ik ben helemaal niet overis een van de punten, waarop ik het
tuigd door hetgeen de Staatssecretaris
met de Staatssecretaris eens ben. Wij
op dat punt heeft gezegd. Ik herhaal,
moeten het dus houden, zoals het in
dat het om zo'n klein aantal woningen
het wetsontwerp staat.
gaat, dat wij de wet daarvoor niet nodig hebben.
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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 amendement vinden wij onverstandig en onlogisch.
Evenals de indiener van dit amendement zijn wij grote voorstanders van
de autonomie van de gemeenten. Op
grond daarvan heb ik dan ook indertijd
gepleit voor een sterk gedecentraliseerde uitvoering van de woningtoewijzing. Het gaat hier echter in feite om
een heel andere zaak. Het lijkt ons onjuist om dit amendement aan te nemen, omdat dit kan leiden tot een grote verstoring van de regionale woningmarkten. Het is in dit systeem mogelijk, dat binnen één agglomeratie, binnen één woningmarkt een deel van de
gemeenten zal vragen, gebruikte mogen maken van de bevoegdheden uit
dit wetsontwerp om tot een maximering van de huren te komen, terwijl dat
in andere gemeenten niet het geval is.
Dit roept ontegenzeglijk fricties en bezwaren op en een uiteenrukken van de
woningmarkt.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik begrijp
dat uw vertrouwen in de gemeenteraden ook al zo groot niet meer is, mijnheer Nypels.
De heer Nypels (D'66): Dat heeft niets
te maken met vertrouwen in de gemeenteraden. Het is wel in overeenstemming met de praktijk, want u weet
dat in het verleden door verschillende
gemeenteraden in bepaalde agglomeraties, die bij elkaar hoorden, verschillende adviezen zijn uitgebracht. U kunt
de praktijk van de laatste jaren overzien. 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 ervan overtuigd, dat de Nederlandse gemeenteraden 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 gemeenteraden in bepaalde agglomeraties 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 argument belangrijk tegen het amendement - en dat is meer van principiële
betekenis - is, zoals wij in eerste termijn hebben betoogd, het feit dat het
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gewenst is, dat er een algemeen landelijk beleid w o r d t gevoerd aan de
hand van centrale richtlijnen, van centrale 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 beleid te voeren ten aanzien van de prijzen van goederen en diensten, zowel
voor roerend als v o o r onroerend goed.
Het gaat hierbij o m een belangrijke
zaak, omdat het ingrijpen in de contractvrijheid op zich zelf iets is, wat een
zeer grote betekenis heeft.
Wij vragen aan de confessionele partijen o m ons u i t t e leggen, waarom zij bij
voorbeeld de werking van de Prijzenwet ook niet willen decentraliseren. Zij
zullen ons moeten uitleggen, waarom
zij het wel gewenst vinden dat de beïnvloeding door de overheid ten aanzien
van andere goederen en diensten wel
centraal zal plaatsvinden en ten aanzien van de woningen niet. Waarom is
het gewenst voor de centrale overheid
via de Prijzenwet de mogelijkheid te
hebben o m 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 komen meteen voorstel o m de Prijzenwet per gemeente toe te passen. Wanneer dit niet het geval is, vraag ik
hun het amendement in te trekken.

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij in tweede
termijn strikt beperken tot het wetsontwerp zoals het er ligt.
Ik heb in eerste termijn 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 w a n neer daartoe strekkende
toelichtingen zouden worden gegeven.
Ik w i l herinneren aan mijn gedachte o m
de huurder het recht te geven een verhoging van meer dan 8 % te melden,
juist omdat de strafsanctie heel betrekkeiijk is. Ik w i l nog eenswijzen op het
verschaffen van de nodige kennis over
het feit dat meer dan 8 % niet zonder
meer aanvaard behoeft te w o r d e n . Ik
wil in de derde plaats wijzen op de betrekkelijke waarde van de huuropzegging. Hoe stelt de Staatssecretaris zich
voor, aan deze en andere onzerzijds
nadrukkelijk geuite verlangens tegemoet te komen?
De positie van de gemeenten is i n het
geding gebracht. Dit is ons inziens
juist. Wij zijn van mening, dat de ge-
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meentebesturen een stem in het kapittel zouden moeten kunnen hebben
over de vraag, of die maximering geheel of gedeeltelijk noodzakelijk moet
worden geacht door de betrokken bew i n d s m a n , dus naast de meldingsplicht, zoals is voorgesteld. Dit kan
een belangrijke steun zijn bij het nemen van de beslissingen inzake de
maximering. Is de wet er n i e t e n zou
men het afhankelijk laten van de gemeenten - 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 aanvulling op de meldingsplicht.
Dit is iets geheel anders als de heer
Cornelissen heeft voorgesteld, die
plotseling zonder meer de bevoegdheid van de invoering van deze wet
naar de gemeenten w i l verleggen. Als
ik het goed begrijp, wil hij daarbij ook
de meldingsplicht terzijde schuiven.
Hij w i l dus de betrokken bewindsman
geen enkel oordeel meertoevertrouwen. Dit is onjuist naar onze mening.
Dit bemoeilijkt het om in te grijpen. Wij
menen, mening van gemeentebesturen of geen mening van gemeentebesturen, dat de bewindsman dit recht
tot ingrijpen moet behouden. In eerste
termijn heb ik gezegd, dat dit recht
naar mijn 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 duidelijk 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 maximaal toelaatbaar is, behoeft het nauwelijks betoog, dat w i j aan dit amendement geen enkele steun zullen kunnen verlenen.

M e v r o u w Van der Heem-Wagemakers
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Wij
hebben reeds eerder gezegd, dat wij
dit wetsontwerp duidelijk zien' op weg
naar de nota huur- en subsidiebeleid'.
Wij menen dan ook, dat alle voorstellen ter zake moeten worden afgewogen binnen het beleid dat w i j voorstaan.
In de eerste plaats de vraag: 8 of 9%?
In wezen zou het niet zoveel uitmaken,
maar enerzijds zien wij de huurstijgingen niet alleen in relatie tot de kwali-
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t e i t v a n de w o n i n g e n maar anderzijds
plaatsen w i j deze stijgingen ook binnen een regeringsbeleid, dat weer
moet worden geplaatst binnen bepaalde 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 discussie moet w o r d e n gevoerd bij de behandeling van deze nota. Daarbij is zij
gevoerd, evenals in de openbare commissievergadering, waarbij w i j ons
voorlopig - bij de huidige verwachtingen - hebben vastgelegd op 8 % . Mede daarom menen w i j , dat in dit wetsontwerp - op weg naar de nota huuren subsidiebeleid en naar het nationaal r e g e r i n g s b e l e i d - d e 8 % moet
worden gehandhaafd.
Wat is een buitensporige huurverhoging? Dit brengt mij tot het voorstel inzake het plotseling hierbij betrekken
van de gemeenteraad. Of een verhoging buitensporig is, hangt niet alleen
af van de kwaliteit van de w o n i n g . Natuurlijk kunnen gemeenten bepalen, of
huren en maxima van huren en van
huurverhogingen - afgemeten aan de
kwaliteit van de betreffende woningen
- goed is, buitensporig of onrechtvaardig. Wij 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 gemeenteraden de Minister een beslissing 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 w i j er weinig sympathie voor
hebben.

Mevrouw Salomons(P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l mij nu in
hoofdzaak bepalen tot het nieuwe feit,
het amendement van de heer Cornelissen. Dit amendement, waarin sprake is
van invoering van een zogenaamde
gemeentelijke decentralisatie, heeft
voor ons een aantal bedenkelijke kanten. Eerst een opmerking over de beleidsmatige kanten ervan. Op deze w i j ze komt er een willekeurige vaststelling van huurverhogingspercentages,
terwijl het vaststellen van een maxim u m tot nu toe altijd een typisch landelijke zaak was. Wij hebben bij de
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fractie van de K.V.P. - tijdens de behandeling van harmonisatieprocedures - nooit kunnen bemerken, dat zij
op dat m o m e n t vond, dat gemeenteraden zouden moeten beslissen over de
hoogte van overeen te komen huurverhogingen. Wij vinden dit een
vreemde w e n d i n g . Bovendien betekent het amendement een enorme vertraging en een stuk rechtsongelijkheid.
Het zal het toekomstig beleid vrijwel
onmogelijk maken, omdat ten aanzien
van de indeling in klassen zowel als
voor bepaalde gebieden in het kader
van de huurprijzenwet een mogelijkheid tot maximering noodzakelijk kan
zijn. Kortom, w i j vinden deze v o r m van
gemeentelijke decentralisatie, waarbij
ten slotte toch de bevoegdheid bij de
Minister b l i j f t - er is alleen m a a r e e n
extra fase ingebouwd, een stuk vertraging - een fopspeen. Iets anders kan ik
er niet van zeggen. Ik vind gemeentelijke decentralisatie een te belangrijke
zaak o m dit soort fopspenen hierbij te
gebruiken.
DeheerComelissen (K.V.P.): Ik w i l het
nog een keer proberen uit te leggen,
mijnheer de Voorzitter. Het enige wat
w i j aan de gemeenten willen overlaten, is het bepalen, of er naar hun mening grote kans is op ongerechtvaardigde huurverhogingen. Ik blijf van
mening, dat de Nederlandse gemeenteraden deze taak aankunnen en dat zij
deze naar behoren en met voortvarendheid zullen vervullen. Alles wat er
behoeft te gebeuren is één briefje naar
de Minister in Den Haag met het verzoek: wilt u in onze gemeente de wet
van toepassing verklaren? Dat behoeft
toch geen tijd te kosten.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Ook in
de gemeenten moet een bepaalde ontwikkeling worden vastgesteld. En ten
tweede: als het inderdaad zo gemakkelijk is, zou de melding overeind moeten blijven.
Ik kom nu tot de bespreking van het
amendement van de heer Cornelissen.
Door de formulering van het amendement is de hele meldingsmogelijkheid
voor het hele land boven een bepaald
percentage verdwenen. Die meldingsplicht komt nergens meer voor, zolang de wet voor een gemeente nog
niet is ingevoerd. Hoe moet de gemeente dan het verzoek doen?
In de tweede plaats vraag ik mij 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 w e i in het
Staatsblad wordt geplaatst. Daarna
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spreken lid 2 en lid 3 over uitzondering
van bepaalde gebieden, de zogeheten
geliberaliseerde gebieden en de gebieden, waar categoriebepaling heeft
plaatsgevonden. Maar artikel 2 van de
wet algemene bepalingen zegt nog altijd, dat een wet geldt voor het gehele
Koninkrijk. Hoe denkt de heer Cornelissen daar uit te komen?
Lid 4 bepaalt dan vervolgens, wanneer
de wet in werking treedt, terwijl lid 1
alreeds bepaald heeft wanneer de gehele wet in werking treedt met uitzondering van bepaalde gebieden. De
heer Cornelissen gaat daar echter
weer verbijzonderingen op maken, namelijk op verzoek van de raad van de
gemeenten.
Het lijkt mij dat hier een bijzonder ongebruikelijke v o r m van wetgeving
plaatsvindt, namelijk dat een nationale
wet ingevoerd kan worden op verzoek
van een gemeenteraad. Ik ben zeer benieuwd te vernemen, wat de Minister
van Justitie denkt van dit staatsrechtelijke m o n s t r u m .

Wij hebben toen bezwaren gehad dat
de centrale overheid, waarvan de heer
Cornelissen een ondersteunende factor was, niet wenste te luisteren naar
die gemeentebesturen en nu wel.
Daarom hebben wij des te meer het
gevoel, dat w i j nu met een fopspeen
opgezadeld w o r d e n .

DeheerComelissen (K.V.P.): Wat ik
voorstel is vokomen in analogie met
de W o o n r u i m t e w e t , waar w i j een regeling hebben ingevoerd onlangs, met
steun van u w fractie, die precies hetzelfde is.

DeheerComelissen (K.V.P.): Mag i k u
voorlezen, m e v r o u w Salomons, dat
het volgens de wet aldus is, dat een regeling tot stand is gekomen 'welke ertoe strekt de mogelijkheid te scheppen
dat op verzoek van de gemeenteraad
de Woonruimtewet 1947 voor een gemeente, waarin deze wet buiten werking is gesteld, w e d e r o m geheel of gedeeltelijk van toepassing w o r d t verklaard.'.

De heer Kombrink (P.v.d.A.): O nee!
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Maar
het opmerkelijke is, u heeft dat toen
ook niet behandeld, - dat de analogie
met de W o o n r u i m t e w e t er ook niet is.
De W o o n r u i m t e w e t geldt g e w o o n , als
Nederlandse wet, doch er is een mogelijkheid o m via algemene maatregel
van bestuur voor bepaalde gemeenten, op verzoek van de gemeenteraad,
een beschikking te geven, dat de
W o o n r u i m t e w e t voor die gemeenten
of categorieën in gemeenten geldt. De
heer Cornelissen moet dit toch maar
eens nalezen.
De heer Cornelissen (K.V.P.): Op verzoek van een gemeenteraad kan daar
de W o o n r u i m t e w e t opnieuw worden
ingevoerd.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): De uitvoeringsbepalingen op basis van de
W o o n r u i m t e w e t kunnen op verzoek
van de gemeenteraad ingevoerd worden. Niet de wet.
De heer Koekoek (B.P.): Er is nog wat.
In een hoop gemeenten is de zaak geliberaliseerd. Op wiens verzoek is dat
gebeurd?
Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Dat is
het grote probleem in het verleden geweest. Vele gemeenten hebben zich
verzet tegen liberalisatieverzoeken.

Huurverhogingen

De heer Koekoek (B.P.): Het is precies
gebeurd zoals nu door u bestreden
w o r d t en zoals de heer Cornelissen het
zegt.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Misschien herinnert de heer Koekoek het
zich niet, maar w i j waren toentertijd
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 begrepen heb. Het is nu toch wel helemaal mis, dacht ik.
M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Dat is
mij niet duidelijk.

M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Ik heb
niet het idee, dat u daar een wetstekst
v o o r u hebt, maar hooguit een publikatie uit de Staatscourant. Voorlichtingsfolders 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.): Mijnheer de Voorzitter! De gezamenlijke inspanningen 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 Cornelissen 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 w i j daar
ook tegen.
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leid. Het behoort niet tot de huishoudi
ng van de gemeente en het is dus
De Staatssecretaris heeft vanavond
ook geen zaak die onder de gemeenteeen aantal woorden uitgesproken die
lij>e autonomie valt. Op deze grond
gezamenlijk geacht worden, neem ik
zijn ook in recentere jaren gemeenteaan, een antwoord voor te stellen. Aan
lijke verordening voor huursubsidies
het eind van dat betoog mompelde hij
door de Kroon vernietigd, ook uit een
iets in de trant van dat hij meende dat
oogpunt van prijsbederf dat daarvan
hij wel alles had beantwoord en, vooreventueel het gevolg zou kunnen zijn.
zover dat niet het geval was, hij er in
Men kan niet tegenover elkaar stellen
tweede instantie nog wel wat aan zou
de bewindsman, die in Den Haag van
kunnen toevoegen. Ik neem aan dat hij
achter zijn bureau beoordeelt of er een
daarbij suggereerde dat niet beantbuitensporige huurprijsontwikkeling
woorde vragen zouden worden heris, en de gemeenteraad, die ter plaatse
haald, Dat zal ik niet doen. Daar heb ik
de
situatie kan overzien. Neen, de begeen zin in. De Staatssecretaris heeft
windsman beschikt over gegevens die
namelijk praktisch niets beantwoord,
hij van de in een bepaald gebied geniet alleen van mij maar ook van andevestigde, dus gedecentraliseerde en
ren.
tevens gespecialiseerde instanties, de
Eerlijk gezegd heb ik zelden meegehuuradviescommissies, heeft ontvanmaakt dat een bewindsman zoveel
gen aan de hand van een speciaal op
moeite heeft gedaan om een door hem
de prijsontwikkeling afgestemd onderingediend wetsontwerp verworpen te
zoek. De gemeenten daarentegen hebkrijgen. Ik neem daarom aan dat het
ben geen deskundigheid op dit gebied.
hem ernstig teleur zal stellen wanneer
Nogmaals, dat is anders dan bij de
ik nu verklaar dat ik ondanks zijn antWoonruimtewet het geval is. De gewoord toch van plan blijf voor dit
meenten hebben bovendien geen gewetsontwerp te stemmen.
specialiseerd apparaat en de gemeenDe vergadering wordt te 23.36 uur
tebestuurders zullen louter op hun gevoel moeten afgaan, omdat zij zich
geschorst en te 02.08 uur hervat.
niet op nauwkeurige, representatieve
en betrouwbare meldingen kunnen
baseren.
Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer
Het is zeer de vraag of men bij aande Voorzitter! De heer Cornelissen is
vaarding van het voorstel van de heer
het ermee eens, dat ongerechtvaardig- Cornelissen die rompslomp kan verde huurverhogingen in ons land moemijden. Die adviescommissies zullen
ten worden voorkomen. Hij zei, dat zul- er in elk geval op voorbereid moeten
ke ongerechtvaardigde huurverhoginzijn, cat zij de in de wet voorziene taak
gen ook zijn voorgekomen.
te vervullen krijgen. Zij zullen over het
Van dit uitgangspunt uit moet er toch
nodige materiaal moeten beschikken
overeenstemming kunnen worden beom, zodra in een gemeente de wet van
reikt. Het gaat hier om niet meer dan
toepassing is of wordt te kunnen beeen bevoegdheid van de Regering om
ginnen. Komen er niet veel verzoeken
ongewenste ontwikkelingen tegen te
van gemeenten dan zullen de adviesgaan.
commissies op dit terrein ook niet
De heer Cornelissen heeft gezegd - en
veel werk krijgen, maar dat is ook het
die mening wordt gedeeld door de
geval onder het stelsel, neergelegd in
heer De Beer - dat een enorme romphet wetsontwerp, want dan komen er
slomp moet worden voorkomen. Echin die situatie ook weinig meldingen.
ter, als die enorme rompslomp er was,
In het door de heer Cornelissen voorzou er dan niet eerst echt reden zijn
gestelde systeem zullen er in de gebievoor het bestaan van dit wetsontwerp? den die tot één woningmarkt behoren
Is het dan niet pas noodzakelijk? De
merkwaardige verschillen kunnen opheer Cornelissen vraagt, of zo'n zwaar
treden. De ene gemeente zal veel snelmiddel, die bevoegdheid, wel noodzaIer aanleiding vinden om een verzoek
kelijk is. Zijns inziens werkt het zoontot de Minister te richten dan de andegenuanceerd, omdat de gemeentebere. Ik ben dat volkomen met de heer
sturen het beste op de hoogte zijn. Hij
Nypels eens. Bovendien komt het de
vroeg waarom ik niet meer het initiaduidelijkheid en overzichtelijkheid niet
tief aan hen heb gelaten.
ten goede wanneer er geen uniform
Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp deze
regime in het gehele land geldt. Het is
gedachte van de heer Cornelissen wel,
beter dat de wet overal geldt, maar
maar ik heb er toch ernstige bezwaren
niet overal tot toepassing komt dan
tegen en wel om de volgende reden.
dat de wet maar hier en daar geldt en
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het
niet kan worden toegepast ook als dat
huur- en subsidiebeleid een rijksbewel noodzakelijk zou zijn. Ik wil echter
niet ontkennen dat het oordeel van de
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gemeente belangrijk kan zijn. Ik wil de
uitgestoken hand van de heer Cornelissen dan ook graag aannemen. Ik heb
dan ook een nota van wijzigingen ingediend die er toe strekt, het gemeentebestuur te horen, alvorens een beslissing tot maximering te nemen. Zo
kan het oordeel van het gemeentebestuur 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 kennisgenomen van het standpunt van de
heer Scholten, dat zijn fractie zich niet
gebonden acht aan hetgeen in toekomstige 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 beschouwing gewijd. Dat is een zaakdat 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 trendmatige 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 huurverhoging voor te stellen. Ook daarbij
kan ik weer ingaan op de relatie met de
inflatie. Daaraan zijn in deze Kamer uitvoerige beschouwingen gewijd, bij
voorbeeld dat bij kostenstijgingen bij
de exploitatie van woningen vaak de
kapitaalslasten niet stijgen. Ik moet
echter het standpunt blijven verdedigen dat verschillende percentages
over de huurstijging tot grote verwarring bij zowel huurders als verhuurders aanleiding kunnen geven. Ik wil
wel in de nota van wijziging die ik zal
indienen vastleggen dat als het algemene percentage verandert, het ook in
dit wetsontwerp zal veranderen. Ik
hoop toch dat ik hiermee aan de wensen 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

2256

Staatssecretaris Van Dam

ook dat hij niet meer dan 8% behoeft
te betalen als er niet gemeld is. Ik kan
voorkomen, is dat ook heel moeilijk te
mij voorstellen, dat huurders niet op
rijmen. Hij verwacht een lappendeken
de hoogte zijn van het hele systeem. Ik
van maximeringen aan gemeenten en
wil graag nagaan of een methode kan
aan delen van gemeenten, maar het is
juist een bruikbaar instrument om in te worden gevonden om de huurder in
kennis te stellen van het feit van de
spelen op plaatselijke situaties. Het
melding. Bovendien zal er een uitvoeontbreken van deze wet zou juist een
rige en indringende voorlichting over
lappendeken mogelijk maken van
plaatsen, waar buitensporige huurprijs- deze regeling worden gegeven, zodat
iedereen zoveel mogelijk geïnfor
ontwikkelingen plaatsvinden. Hij
meerd is.
meent ook dat de kantonrechter kan
beslissen over de gerechtvaardigdheid Ik meen dat ik hiermee de opmerkingen in tweede termijn heb beanten hij stelt dat door de indiening van
woord. Ik kom nu tot dè behandeling
dit wetsontwerp een zeker wantrouvan de amendementen.
wen spreekt in de kantonrechters. Dat
Amendement nr. 11 van mevrouw Sagaat niet op voor de zwakkere huurlomons wil een mogelijkheid schepders, die nu juist niet hun zaak aan de
pen, de overeengekomen huurverhorechter zullen voorleggen en dus ook
ging als de gronden daarvoor voor veniet met een formele huuropzegging
lerlei uitleg vatbaar zijn uithetwetstemaken krijgen.
ontwerp te schrappen. Dat betreft de
Ik heb kennisgenomen van het oordeel
huurverhoging na verbetering van de
van mevrouw Van der Heem over de
woning. Ik heb bezwaren tegen dit
amendementen van de heren Scholten
amendement. De regeling zal in het
en Cornelissen. Ik hoop dat zij kan ingeliberaliseerde gebied zwaarder zijn
stemmen met de nota's van wijziging.
dan thans het geval is in het niet geliDe heer Van Rossum noemt het wetsberaliseerde gebied, ook onder de
ontwerp een wonderlijk administratief
nieuwe wet. Volgens het huidige stelgedrocht. Ik ontken dat de voorgestelde
sel mag men dan vrijelijk verhogingen
regeling dat is. Het geeft regels van alovereenkomen als de woning wordt
gemene strekking, waar algemene
verbeterd. Ik ontken het probleem niet.
werking van uit gaat, waardoor ongeHet kan echter straks veel beter worrechtvaardigde huurverhogingen op
den geregeld in de huurprijzenwet.
doeltreffende wijze kunnen worden
Het amendement op stuk nr. 12 is
voorkomen.
eveneens van mevrouw Salomons.
Mevrouw Salomons heeft vooral haar
Dat betreft de termijn van het vervalbezwaren tegen het amendement-Corlen van het recht tot terugvordering.
nelissen onder woorden gebracht. Ik
Haar argumentatie daarvoor is de gedeel voor een groot deel die bezwaren.
lijkheid en duidelijkheid van wetgeIk wil mij graag bij de heer Van der
ving. Zij geeft er ook een voorbeeld bij.
Spek verontschuldigen voor het feit,
Ik merk daarbij op, dat het volgens het
dat ik zijn opmerkingen onvoldoende
Burgerlijk Wetboek gaat om verplichheb beantwoord. Als men in grote tijdtingen welke uit overeenkomsten
nood zit, dan willen vooral de laatste
voortvloeien, namelijk de huurbetaling
sprekers er nog wel eens bij inschiezelf. Hier gaat het om een bevoegdten. Ik heb het nu over de opmerkinheid tot terugvordering die de wet toegen in eerste termijn.
kent. Ook dit amendement moet ik ontraden.
De heer De Beer (V.V.D.): Als het werkelijk moet, dan willen wij nog wel
Via het amendement op stuk nr. 13 wil
even schorsen hoor!
mevrouw Salomons een verjaringstermijn vaststellen in plaats van een verStaatssecretaris Van Dam: Dat is helevaltermijn. Ik moet dit amendement
maal niet nodig. De heer De Beer zal
ontraden op grond van precies dezelftoch wel begrijpen dat mijn opmerking
de argumentatie als waarop ik het vobetrekking had op mijn optreden in
rige heb ontraden.
eerste termijn. Toen was de tijd tussen
Het amendement op stuk nr. 14 is
de eerste termijn van de Kamer en
eveneens van mevrouw Salomons.
mijn eerste termijn aanzienlijk korter
Het gaat over de zogenaamde terugdan de tijd tussen de tweede termijn
werkende kracht. Er valt een gat. Ik heb
van de Kamer en mijn tweede termijn.
hiertegen ook grote bezwaren. Ik moet
Ik neem aan dat de heer De Beer dat
zelfs heeft genoteerd.
het ook ontraden. Het betekent dat
De heer Van het Schip wil ook de huurmeldingen zonder sanctie blijven. Imder laten melden. Als de huurder weet
mers, de overeenkomst is al ingegaan.
dat huurverhogingen van meer dan
Het amendement zou niet alleen een
8% moeten worden gemeld, weet hij
aantasting van de rechtszekerheid betekenen, maar het schept ook verwar-

Tweede Kamer
19 december 1974

Huurverhogingen

ring. Huurders zullen vragen om terugbetaling. Verhuurders zullen ook twijfelen of zij een hi ur die hoger is mogen innen of niet.
Na hetgeen hieraan voorafging zal het
duidelijk zijn, dat ik ook het amendement 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 amendement op stuk nr. 20 van de heer De
Beer, die door middel van dit amendement de ingediende nota van wijziging
probeert ongedaan te maken. De andere 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 gesloten.
De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden
alle op het wetsontwerp voorgestelde
amendementen, voor zover zij niet voldoende zijn ondertekend, voldoende
ondersteund.
In behandeling komt artikel 1.
Het amendement-Salomons c.s. (stuk
nr. 11) 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 dit amendement hebben
gestemd.
Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.
In behandeling komt artikel 2, waarop
zijn voorgesteld de volgende amendementen:
een, van het lid Salomons c.s. (stuk nr.
14);
een (gewijzigd), van het lid J. N. Scholten 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 wijzigingen (stuk nr. 17) als vervallei. kan worden beschouwd.

Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! 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 onaanvaardbaar is en dat de Regering in
geval van aanvaarding van dat amendement schorsing van de beraadslaging zal vragen, zou ik graag zien dat
de Regering verklaarde wat met het
onaanvaardbaar wordt bedoeld. Betekent het, als het amendement wordt
aangenomen, dat wordt overwogen
het wetsontwerp in te trekken?
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! 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 staatkunde die na de uitspraak van de Minister
moet worden gesteld.
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! 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 woordvoerder van mijn fractie is ingediend
voor de Regering een uiterst belangrijk
amendement is. De vraag die de heer
Wiegel heeft gesteld - ik had er daarom 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 aanvaarding van het amendement nu precies betekent. Ik zit nu 16jaarindeKamer, maar ik moet toch nog eerlijk bekennen dat ik niet weet, wat de verklaring van de Minister precies betekent.
De heer Bakker (C.P.N.): De laatste
paar uur bent u wel wat te weten gekomen!
De heer Aantjes (A.R.P.): Neen!
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb op het eerste deel van de
vraag van de heer Wiegel neen geantwoord 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 geschorst en te 02.45 uur ,>ervat.
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De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank u en de Kamer voor
het feit dat ik nog een ogenblik de gelegenheid heb gekregen om mij te beraden, ondanks mijn langjarige parlementaire ervaring, omdat de Minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening op een uiterst cryptische wijze zich heeft uitgelaten over de gevolgen van de eventuele aanvaarding van
het amendement. Ik heb zijn uitlating
geanalyseerd en ik ben tot de volgende conclusies gekomen. De Minister
heeft namens de Regering het onaanvaardbaar uitgesproken. Dit betekent
volgens hem niet dat het wetsontwerp
wordt teruggenomen. Dan blijven er
nog maar twee mogelijkheden. Het kabinet kan aftreden. Ik zie de MinisterPresident glimlachen bij deze gedachte. De Kamer kan ook worden ontbonden.
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 prachtig, grandioos!
De heer Aantjes (A.R.P.): Welke variant het ook zal zijn, in beide gevallen
betekent het een politieke crisis.
Ik vind het aller treurigst dat de Regering ons met dit machtswoord voor die
consequentie stelt.
Wij hebben van onze kant onze uiterste best gedaan om de zaak zakelijk te
bediscussiëren. Door de Staatssecretaris is daar nauwelijks adequaat op
gereageerd. Wat dat betreft had het
machtswoord ook een etmaal eerder
gesproken kunnen worden.
Wij zijn bereid geweest, de mogelijkheden van een andere politieke combinatie 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 volkshuisvesting is geweest.
Wij zijn ook bereid geweest om in afwachting van de definitieve totstandkoming van de aangekondigde huurwetten, ter overbrugging van die periode in beginsel dit wetsontwerp te
aanvaarden, ook al hebben wij er nogal 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
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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 situatie gecreëerd, niet in de laatste plaats
door uitlatingen van de Staatssecretaris buiten deze Kamer - met de Kamer is er formeel of informeel nauwelijks overleg vooraf geweest - waarin
er geen ruimte voor het kabinet meer
is voor een maatregel die zelfs nog
blijft beneden datgene, waar wij volgens de berekening van Keerpunt zouden moeten uitkomen.
Als het kabinet zo onverantwoordelijk
is, daarvoor Nederland in de huidige
situatie in een politieke crisis te storten, dan zijn wij niet bereid die verantwoordelijkheid met het kabinet te delen.
Op die grond trek ik het amendement
van de heer Scholten in.
Ik voeg eraan toe, dat wij dan wel wensen, dat de werkingsduur van het
wetsontwerp tot een jaar zal worden
beperkt. Ik vraag voor onze woordvoerder, de heer Scholten, een nieuwe
termijn om een daartoe strekkend
amendement in te dienen.
Aangezien het gewijzigde amendement-J. N. Scholten c.s. (stuk nr. 19) is
ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
Het amendement-Salomons c.s. (stuk
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 dit amendement
hebben gestemd.

De heer De Beer (V.V.D.) verkrijgt het
woord tot toelichting van zijn amendementen 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 amendement van mevrouw Salomons compleet 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 feitelijke mogelijkheid ontnomen, erover te
stemmen en aangezien wij dit niet in
het belang van de gang van zaken in

2258

De Beer
deze Kamer vinden, heb ik een amendement ingediend, waardoor de zaak
wordt teruggedraaid, zodat wij er ten
minste fatsoenlijk over kunnen sternmen.
Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr.
20) w o r d t 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., het G.P.V., de C.H.U. en DS'70
vóór dit amendement hebben gestemd.
Artikel 2 w o r d t zonder stemming aangenomen.
De artikelen 3 tot en met 5 worden
achtereenvolgens zonder stemming
aangenomen.
In behandeling komt artikel 6, waarop
zijn voorgesteld de volgende amendementen:
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) w o r d t 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 dit amendement
hebben gestemd.
Het amendement-Salomons c.s. (stuk
nr. 12) 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 dit amendement
hebben gestemd.
Artikel 6 w o r d t zonder stemming aangenomen.
Beraadslaging over artikel 7, waarop
zijn voorgesteld de volgende amendementen:
een, van het lid J . N. Scholten c.s. (stuk
nr. 21);
een, van het lid P. A. M. Cornelissen
c.s. (stuknr. 16).

het jaar met het kabinet o p n i e u w
wenst te discussiëren over de inhoud
van deze wet. Daartoe strekt mijn
amendement.

De heer Cornelissen (K.V.P.) verkrijgt
het w o o r d tot toelichting van zijn
amendement en zegt: Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft
een nota van wijzigingen bij de Kamer
ingediend met de strekking, dat de gemeentebesturen bij deze wet zullen
worden ingeschakeld. Ik heb zoeven
een krachtig pleidooi gehouden voor
inschakeling van de gemeentebesturen. 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 gemeenteraden zullen w o r d e n ingeschakeld niet alleen in het geliberaliseerde
gebied, maar ook in het niet-geliberaliseerde gebied. Ik moet zeggen, dat dit
ook uit een oogpunt van uniforme wetgeving een voordeel is. Het is ook een
voordeel, dat daardoor de mogelijkheid zal ontstaan, ook in delen van het
niet-geliberaliseerde gebied op verzoek van de gemeenteraad geen maxim u m 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 meiding. Dat heeft nadelen; het h e e f t - dat
geef ik toe - ook voordelen, omdat
daardoor een beter inzicht zal worden
verkregen in de ontwikkeling.
Tegen de achtergrond, die ik daarstraks heb geschilderd, dat w i j willen
medewerken aan het voorkomen van
onrechtvaardige huurverhogingen, w i 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) isingetrokken, maakt het geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.

De heer J . N. Scholten (A.R.P.) verkrijgt het w o o r d 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

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! Er w o r d t hier een spel opgevoerd, dat w i j al een paar keer in deze 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 confessionele partijen een geweldige tamtam
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wurdt gemaakt. De heer Cornelissen
zei eergisterenavond in de uitzending
van 'Den Haag Vandaag': Laat de Regering de borst maar nat maken! Er
zijn krantekoppen g e k o m e n : verzet tegen dit, verzet tegen dat. Wij zien hier
aan de lopende band het ene amendement na het andere ingetrokken worden, 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 w i j helemaal niet meer praten,
dat is helemaal van de baan.
De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer Cornelissen, gaat u alstublieft naar u w
bank terug. W i j hebben nu de hele
nacht zitten wachten, terwijl het vanmorgen allemaal al achter de gordijnen was overlegd. Wij willen hier
wel blijven in het belang van het volk,
maar niet voor de s h o w 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 amendement van de heer Cornelissen helemaal niet meer kan w o r d e n gepraat. Ik
begrijp niet, w a a r o m hij naar de interruptiemicrofoon 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 overgebleven.

M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou graag de mening van de Regering horen over het
amendement van de heer Scholten.
Minister Gruijters: Mijnheer de Voorzitter! Het zal de Kamer niet ontgaan
zijn, dat w i j het amendement betreuren, maar wij laten het oordeel erover
aan de Kamer over. Wordt het amendement aangenomen, dan gaan w i j de
discussie aan, zoals de heer Scholten
die vraagt.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het amendement-J. N. Scholten c.s.
(stuk nr. 21) w o r d t 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 amendement 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.

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 Hutschemaekers tegen dit wetsontwerp
hebben gestemd.

Aan de orde is de stemming over:
de motie-Tolman c.s. inzake het ontwerpen van plannen voor aanvullende
bouwprogramma's (12 600, hoofdstuk
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
XI, nr. 14);
Voorzitter! Over dit wetsontwerp is
de motie-De Beer c.s. over het nemen
haastig maar toch zeer intensief gedisvan maatregelen die er toe leiden dat
cussieerd. Naar onze mening is de
de noodzakelijk geachte woningnoodzaak bepaald onvoldoende aanbouwproduktie zal worden gehaald
getoond. Het veroorzaakt een nieuwe
(13 100, hoofdstuk XI, nr. 12);
complexiteit in de wetgeving inzake de
de motie-P. A. M. Comelissen c.s. over
huren, die al ingewikkeld genoeg is,
het door de overheid te voeren beleid
ook voor de burgerij, en een nieuwe
ter beteugeling van de stagnatie bij de
complexiteit in de administratie. Onze
woningbouw (13 100, hoofdstuk XI, nr.
fractie zal tegen stemmen.
15);
de motie-Scherpenhuizen c.s. overeen
doelmatige 'procesplanning' bij het nationaal ruimtelijk beleid (13 100,
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
hoofdstuk XI, nr. 16);
Voorzitter! Dit wetsontwerp is duidede motie-Scherpenhuizen c.s. over belijkeen verlengstuk van de Machtikorting van de bestemmingsplanprogingswet. Bovendien zal het maxicedure (13 100, hoofdstuk XI, nr. 17);
mum van het huurstijgingspercentage
de motie-Scherpenhuizen c.s. over de
dat niet door de Minister is medegestagnerende ontwikkeling der groeideeld, later nog krachtens de wet workernen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 18);
den vastgesteld. Daaraan komt de Kade motie-De Beer c.s. over snellere opmer niet meer te pas. Aangezien wij er
trekking
van de subsidies voor het einiets voor voelen blanco cheques aan
gen-woningbezit (13 100, hoofdstuk
dit kabinet te geven, zullen wij tegen
XI, nr. 19);
stemmen.
de motie-Kombrink c.s. over een gericht programma van om- en bijscholing en van sociale begeleiding van
werknemers
in de bouwsector (13 100,
De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de
hoofdstuk XI, nr. 21);
Voorzitter! Bij de beraadslaging hebde motie-Giebels c.s. over openbaarben wij onze bezwaren, onze zakelijke
heid van adviezen van de Rijksplanolobezwaren, duidelijk uiteengezet. De
gische
Commissie (13 100, hoofdstuk
beantwoording van de StaatssecreXI, nr.22);
taris is zodanig geweest, dat hij niet
de motie-J. N. Scholten c.s. over afaan onze bezwaren is tegemoet gekosluiting van basis-akkoorden met
men. Dit is voor ons - wij zien dit stuk
groeikernen
(13 100, hoofdstuk XI, nr.
wetgeving als overbodig - doorslag23);
gevend om tegen deze wet te sternde motie-Kombrink c.s. over herziemen.
ning per 1 januari a.s. van de subsidietabel voor premiehuurwoningen
(13 100, hoofdstu k XI, n r. 24);
de gewijzigde motie-Tolman c.s. om
De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de
de voorstellen met betrekking tot de
Voorzitter! Wij zijn er altijd al voor gevolkshuisvestingsproblematiek nader
weest dat de huurders en verhuurders
te toetsen aan het advies van de Raad
de huren onder elkaar zelf mogen revoor de Volkshuisvesting (13 025, nr.
gelen. Dat dit standpunt na een jaar of
12 juist blijkt te zijn, hebben wij zoeven 24);
de motie-De Beer c.s. om de bestaankunnen horen, aangezien zelfs de
de regelingen inzake de huurliberalisaC.H.U., die zoveel jaren in de Regering
tie te handhaven en af te zien van een
heeft gezeten, ons standpunt heeft
meldingsplichten maximeringsbeovergenomen, hetgeen ons sterkt in
ons voornemen tegen dit wetsontwerp voegdheid voor huren (13 025, nr. 8);
te stemmen.
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de motie-De Beer c.s. om de regelingen 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 huurquotes (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 bescherming van de persoonlijke levenssfeer
bij een uitkeringssysteem van individuele 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 grotere samenhang inzake lonen, prijzen en
huren (13 025, nr. 21);
de motie-Salomonsc.s. over wijziging
van de beschikking geldelijke steun eigen 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 gevraagd.

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, mede ingediend door mevrouw Van der
HeemvandeP.P.R.
Gegeven de discussie die hierover in
derde en vierde termijn met de Minister heeft plaatsgevonden, moet ik concluderen dat het meningsverschil over
de taak van corporaties met hem is
blijven bestaan. Ten aanzien van de invoering van het definitieve huur- en
subsidiebeleid zullen wij die zaak verder in het te houden mondeling overleg, eind januari, begin februari, ter
sprake brengen en overzien. Wellicht
bestaat er dan het perspectief op aangepaste leningsvormen waaraan de
corporaties behoefte hebben en die bij
hen een deel van de problemen zouden kunnen wegnemen.
Ik neem niets terug van de problematische 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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den gesteund. Voorzover het de corporaties betreft, is dit niet juist en zou
uitvoering van de motie tot herstel van
de produktie in deze sector kunnen leiden.
Voor zover het de institutionele beleggers betreft, heeft de Minister nagelaten o m - op mijn verzoek - concrete
gegevens ten aanzien van het rendement op tafel te leggen.
Het risico, dat ten gevolge van het verschil in positie en mogelijkheden van
beide categorieën van exploitanten in
institutionele beleggers nodeloos een
extra vermogenssubsidie zouden ontvangen, kan ik nog steeds niet geheel
overzien. Juist daarom meen ik er verstandig aan te doen, de motie op stuk
nr. 24 in te trekken, hierbij nogmaals
mijn ontevredenheid uitsprekend over
de wijze waarop de gedachtenwisseling met de Regering op dit punt heeft
moeten plaatsvinden.

pecten van het eigen woningbezit, lijkt
het ons verstandig, de motie op stuk
nr. 23 niet op dit m o m e n t in s t e m m i n g
te brengen. Ik verzoek u, haar van de
agenda af te voeren.
De Voorzitter: Ik stel voor, de motieSalomonsc.s. (13025, nr. 23) van de
agenda af te voeren.
Daartoe w o r d t besloten.
De motie-Tolman c.s. (12600, hoofdstuk XI, nr. 14) w o r d t bij zitten en opstaan 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, hoofdstuk XI, nr. 12) w o r d t bij zitten en opstaan verworpen.

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

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 Voorzitter: Ik geef het w o o r d aan
het lid Nypels die het heeft gevraagd.

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

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De Regering heeft toegezegd, een nadere notitie te zullen laten
verschijnen over de verhouding tussen 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 individuele woonsubsidies voor eigenaren-bewoners van de agenda af te voeren.
Wij 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 motieNypelsc.s. (13025, nr. 18) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het w o o r d aan
het lid Salomons die het heeft gevraagd.

M e v r o u w Salomons (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Gezien de toezegging van de Staatssecretaris, dat hij alle meningen rond de doorstromingsheffing zal heroverwegen en gezien
het feit, dat bovendien een nota is toegezegd over de financiële en fiscale as
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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., alsmede de leden Beekmans, Nypels en
Van Mierlo tegen deze motie hebben
gestemd.
De motie-Scherpenhuizen c.s. (13 100,
hoofdstuk XI, nr. 16) w o r d t 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 gestemd.
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) w o r d t 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 gestemd.

Rijksbegroting

De motie-De Beer c.s. (13100, hoofdstuk XI, nr. 19) wordt bij zitten en opstaan 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, hoofdstuk XI, nr. 21) w o r d t bij zitten en opstaan 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, hoofdstuk X I , nr. 22) w o r d t bij zitten en opstaan 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 gestemd.
De motie-J. N. Scholten c.s. (13100,
hoofdstuk XI, nr. 23) w o r d t 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 gestemd.
De gewijzigde motie-Tolman c.s.
(13 025, n r. 24) w o r d t bij zitten en opstaan 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 gestemd.
Het w i l mij voorkomen dat de motieDe Beer c.s. (13 025, nr. 8) haar zin heeft
verloren na de aanneming van wetsontwerp 13 202.
Ik geef het w o o r d aan het lid De Beer.
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! Het verschil tussen deze
motie en het w e t s o n t w e r p is dat het
wetsontwerp een tijdelijke zaak is, terwijl deze motie betrekking heeft op het
huur- en subsidiebeleid op langere term i j n , dus structureel. Het is dus denkbaar dat men wel voor een tijdelijke regeling is, maar tegen een handhaving
van de plannen van de huur- en subsidienota. Het zijn twee los van elkaar
staande zaken.
De Voorzitter: Ik ben niet overtuigd.
De motie nodigt de Regering uit de bestaande regeling inzake de huurlibera-
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Voorzitter
lisatie te handhaven en af te zien van
haar v o o r n e m e n een meldingsplicht
en maximeringsbevoegdheid voor h u 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 misschien over het hoofd heeft gezien dat
het w e t s o n t w e r p tot een jaar beperkt is.
De heer De Beer (V.V.D.): Dank u w e l .
Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l een wijziging voorstellen. Het feit doet zich
voor dat de motie eerder ingediend
was dan het wetsontwerp. Nu het wetsontwerp aanvaard is, w i l ik voorstellen in het dictum na de woorden 'nodigt de Regering uit' in te voegen de
w o o r d e n : na o m m e k o m s t van de geldigheidsduur van wetsontwerp 13 202.

dat de Raad voor de Volkshuisvesting
blijkens haar laatste advies deze mening nog steeds is toegedaan mede
omdat de voorgestelde procedures bij
huurverhogingen alle nodige waarborgen bevatten v o o r d e huurders;
dat uit gegevens, verstrekt door de Regering, is gebleken dat in de geliberaliseerde gebieden de huren meestentijds gemiddeld minder zijn gestegen
dan in de niet-geliberaliseerdegebieden;
dat ook dit kabinet liberalisatie van huren als een op zich zelf bruikbaar beleidsinstrument heeft gekenschetst;
nodigt de Regering uit, na o m m e komst van de geldigheidsduur van
wetsontwerp nr. 13 202, de bestaande
regelingen inzake de huurliberalisatie
te handhaven en af te zien van haar
v o o r n e m e n , een meldingsplicht en
maximeringsbevoegdheid voor huren
in te voeren,

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. Wij
kunnen daarom niet voor deze motie
stemmen.

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer
de Voorzitter! Op louter formele gronden heeft onze fractie geen vrijmoedigheid, 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!

en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp er niets van. De
geldigheidsduur van het wetsontwerp
zal na een jaar verstreken zijn. Dan
komt er óf een voorstel van de Regering tot verlenging van die geldigheidsduur en dan kan de heer De Beer
met zijn motie op alle manieren uit de
voeten óf een definitieve huurwetregeling en dan lijkt mij die zaak ook weer
aan de orde te zijn. Wij hebben er overigens 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 Aantjes graag van een technisch probleem
gebruik maakt o m 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 aldus heeft gewijzigd, dat deze thans
luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de
Nota Huur- en Subsidiebeleid 1974
(Kamerstuk 13025);

Het komt mij voor, dat het w o o r d
' v o o r n e m e n ' hier in een wat oneigenlijke zin wordt gebruikt.

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

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de
Voorzitter! Dat voornemen staat heel
duidelijk in de Nota huur- en subsidiebeleid1974.

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

De Voorzitter: Ik laat het oordeel hierover vanzelfsprekend aan de Kamer
over, maar ik meen dat het mijn plicht
is, de Kamer te wijzen optegenstrijdigheden in besluiten.

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer 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 gecontrasigneerd. Er is dus nog steeds sprake
van een voornemen van de Regering,
een meldingsplichten maximeringsbevoegdheid voor huren in te voeren.
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen.

overwegende:
dat een aantal jaren geleden op goede
gronden begonnen is met het geleidelijk invoeren van de huurliberalisatie,
welk beleid door de Raad voor de
Volkshuisvesting ook als logisch en
juist is ondersteund;
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De heer Drees (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! De strekking van de motie
is ons sympathiek, maar ik deel u w
mening en de mening van de heer

Rijksbegroting

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 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-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) w o r d t bij zitten en opstaan 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 aangenomen.
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 gestemd.
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 Nota huur- en subsidiebeleid heeft, zijn er
nog heel veel zaken niet met de Kamer
uitgesproken. Ik heb daarvan in mijn
tweede termijn een opsomming gegeven, zodat ik dat niet behoef te herhalen. Er zijn een stuk of zeven, acht uiterst belangrijke punten, waarover nog
met de Kamer moet worden gediscussieerd, 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 nota te hebben. Dat blijkt ook al uit het
feit dat er een afspraak voor een mondeling overleg in de maak istussen de
vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de bewindslieden om nog eens duchtig te
praten overeen aantal belangrijke
punten uit de nota.
Aangezien het hierbij gaat over een nota waarover het laatste woord nog niet
is uitgewisseld tussen de bewindslieden en de Kamer, zou ik u, mijnheer de
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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 heer Van Rossum (S.G.P.): En twee
jaar geleden is de garnalennota hier
aangehouden!

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het verzoek 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 afgedaan te beschouwen, te voldoen.

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

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, daarover te beslissen.

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer 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.

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

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

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

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de
Voorzitter! Als deze nota voor kennisgeving 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 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 Volksgezondheidsnota door de Kamer aangehouden. Het is dus niets nieuws.

Rijksbegroting

De Voorzitter: Ik onderstreep mijnerzijds nog eens, dat de tekst en de uitleg
die de heer Van der Spek heeft gegeven, voor zover ik weet, altijd de opvatting van de Kamer is geweest!

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 zichzelf als basis zou kunnen worden beschouwd voor een dergelijk uit te voeren 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 aangenomen.
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, gedurende ten hoogste 15 minuten gelegenheid wordt gegeven zich tot de ledente 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 Voorzitter omschreven: in de eerste plaats
leidt hij de werkzaamheden van de Kamer. Hij is dus een orgaan van de Kamer. Dat blijkt ook wel, want het behoort mede tot zijn taak 'de Kamer
naar buiten te vertegenwoordigen'. Zo
op het eerste oog lijkt hij een duidelijk
gezicht te hebben; één duidelijk gezicht. 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 werkzaamheden. Tijdens onze beraadslaging heb ik dan ook altijd het gevoel
twee gezichten te dragen. UwVoorzitter moet wel een Januskop hebben,
een soort 'Stiennen Man', die tegelijk
naar twee kanten kijkt, zoals Caspar
van Robles, de stadhouder in Friesland, die op de gedenkzuil op de zeedijk 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
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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 spreektijdbeperking; nóg geen spreektijdbeperking?).
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 begrotingshoofdstuk.
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 constatering, dat na de beantwoording de
mondelinge gedachtenwisseling hiermede voldoende was voorbereid.
Wat de nota betreft: er zijn daarover
twee openbare commissievergaderingen geweest op 2 en 5 december. Het
gedrukte verslag daarvan beslaat 50
en 12 grote bladzijden tekst. Bovendien 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 beraadslaging - 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 uiteraard 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 hoogtepunt is in de parlementaire geschiedenis, of laat ik liever een neutraal
woord gebruiken en zeggen: een 'record', omdat velen liever ter typering
het woord dieptepunt zouden gebruiken.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.

Rijksbegroting
Toespraak

Maar nu vraag ik u: is het recht en billijk om dan te verwachten c'at de Regering de volgende dag in een niet te
lang betoog op alle vragen en opmerkingen ingaat? Die vraag stellen is
haar tegelijk beantwoorden! 149 wijzen 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 natuurlijk 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 opvattingen die de leden hebben over het onderwerp dat aan de orde is. Naar mijn
mening ligt de grondfout bij die leden,
die geen échte algemene beschouwing houden, óf omdat zij dat niet kunnen, óf omdat zij een verkeerde opvatting hebben van het begrip 'algemeen'.
Het zou mij geen enkele moeite kosten, mijn opvatting te verduidelijken. Ik
zal dat nu niet doen.
Ik zal niet verder uitweiden over de oorzaken van de vertragingen in het afhandelen van de begrotingshoofdstukken. Binnenkort zal de Commissie voor
de Werkwijze van de Kamer en weilicht later ook het Presidium zich daarmee bezighouden en, naar ik hoop,
met voorstellen komen, die voor het
volgende jaar verbeteringen kunnen
brengen.
Ik heb, gelukkig, nog een paar plezierige mededelingen te doen.
In de eerste plaats kan ik mededelen,
dat er vorderingen worden gemaakt
met het oplossen van het parkeerprobleem op en rond het Binnenhof. De
leden zullen zich herinneren, dat wij
begin mei een motie aannamen, waarvan de strekking was, dat er bij het Presidium met kracht op werd aangedrongen te bevorderen om zo spoedig mogelijk - doch in elk geval vóór het zomerreces - definitief een einde te maken aan het parkeren van personenauto's op het Binnenhof.
Welnu, het lijkt erop dat rond Pasen het
zogenaamde 'vierkant'van het Binnenhof niet meer toegankelijk zal zijn
voor parkeerders. Dank zij vooral de
medewerking van de gemeente Den
Haag zal hoogstwaarschijnlijk op hetzelfde moment vervangende parkeergelegenheid in de naaste omgeving
beschikbaar komen. Tegelijkertijd werken de meest belanghebbenden door
met het vinden van een goede methode 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 stadsgezichten 'blikschade' berokkenen.
Tenslotte: De Kamer staat niet meer
op het standpunt dat zij, vóór ieder ander, op de hoogte moet worden gebracht van regeringsbeslissingen.
Maar dank zij de royaliteit van de Minister 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 inhoud:
'Om te voorzien in de dringende behoefte van de Tweede Kamer aan uitbreiding en modernisering van de accomodatie heeft de Rijksgebouwendienst na door mij met U gepleegd
vooroverleg in de directe omgeving
van het Binnenhof een aantal panden
aangekocht. Het gaat hierbij om percelen gelegen aan de Hofstraat en de
Lange Poten, bekend als Hotel Central,
restaurant House of Lords en het voormaligecafé Piccadilly. Verder wordt
binnen enkele jaren hettelefoongebouw van de PTT in de Hofstraat overgenomen. Tezamen met het te zijner
tijd leegkomende gebouwvan het ministerie van Justitie aan het Plein komt
zodoende het gehele complex Hofstraat - Lange Poten - Plein ter
beschikking van het Rijk.
Handhaving van de vestiging van de
Tweede Kamer op en rond het Binnenhof betekent een voortzetting van een
ook door de Tweede Kamer gewaar-
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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 krijgen, 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 Onderzoek huisvesting Tweede Kamer,
verwezenlijkt kan worden in de thans
bij de Kamer in gebruik zijnde gebouwen vermeerderd met de genoemde
ter beschikking van de Kamer komende percelen.
Zo zal binnen dit complex voldoende
ruimte zijn voor een nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer met annexen. Het College van Burgemeester
en Wethouders van 's-Gravenhage is
reeds eerder vertrouwelijk op de hoogte gebracht van de plannen tot aankoop van deze panden.
Nader overleg zal worden gevoerd
met het gemeentebestuur over de
bouwplannen, die mede het 'beschermd stadsgezicht' aan de Hofstraat omvatten. Getracht zal worden
het gedeelte aan de Lange Poten op
een meer bij de omgeving passende
wijze te ontsluiten en bij het stadsgebeuren te betrekken.
Momenteel beraadt de Rijksgebouwendienst zich over de architectenkeuze, waarbij de gedachten uitgaan naar
het uitschrijven van een prijsvraag.

Toespraak

De vaststelling van de plannen tot herstructurering van een gedeelte van de
bestaande bebouwing en de uitwerking van de bouwplannen voor de andere gedeelten zullen zeker een groot
aantal jaren vergen. Van een ontruiming van de van Skol Brouwerijen
N.V. aangekochte panden op zeer korte 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 gehouden. 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 oordeel 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 Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe en
de zieken onder hen een spoedige beterschap. (Applaus)
Sluiting 3.51 uur.
Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. negen brieven van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij zich in haar vergadering van 17 december 1974 heeft ver-
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enigd met de volgende haar door de
Tweede Kamer toegezonden voorstellen 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 vermogensbelasting (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 Voorzitter van het Ierse Parlement, voor het
betoonde rouwbeklag bij het overlijden 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 Longerhouw (post Bolsward), met betrekking tot het voorkomen van zijn naam
in het signaleringsboek van Nederlandse ingezetenen;
een, van mevrouw J. van Hassel-Matthee te Roosendaal, met betrekking tot
het beleid van de directeur van de Verenigde Toeleveringsbedrijven te
Roosendaal;
een, van N. Kats te Aalst-Waalre, houdende aanklacht tegen de heer Borsje
en een aanklacht tegen het gemeentebestuur 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-Caarten-Berends te 's-Gravenhage, met betrekking tot haar vermogen;
een, van L. M. Dekkers te Nijmegen,
met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting, 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-Gravenhage, met betrekking tot de Wet
Bezitsvormingsfonds.

5°. een telexbericht van de regionale
raad voor de arbeidsmarkt in de provincie Overijssel, over de werkgelegenheidssituatie.
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 Blaricum, over de woningbouw;
een, van het gemeentebestuur van Nijmegen, over de uitvoering van Rijksweg 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 Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk voor 1975.
Deze brieven liggen op de griffie, ter
inzage van de leden; kopie is gezonden aan de betrokken commissies.

Deze adressen zullen worden gesteld
in handen van de Commissie voor de
Verzoekschriften;
4°. een telegram van de drie Flakkese
landbouworganisaties, over de schaderegeling wateroverlast.
Dit telegram ligt op de griffie, ter inzage van de leden; kopie is gezonden
aan de betrokken commissie;
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Ingekomen stukken
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'(zieblz.2200)

(zieblz.2201)

de\ragen van,het Jid De Gaaij Fortman luiden*

De vragen van de leden Kosto en
Voogd luiden:

1
Waren tijdens het pre-constituerend
beraad, dat voorafging aan de vorming van het huidige kabinet, alle kan
didaat-bewindslieden op de hoogte
van het feit dat de christen-democratische fracties zich niet zonder meer gebonden achtten aan de 'Schets van het
beleid', die van christen-democratische zijde was ingebracht als gelijkwaardig programstuk in de programgrondslag van het kabinet?

Wat is het commentaar van de Mi nister op de brief van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
van 8 november 1974, gericht aan de
mr. T. Knoopte Groningen en handelende over het kort geding, dat de
beeldende kunstenaar P. E. Kouthoofd
heeft aangespannen tegen de gemeente Middelstum, van welke brief
de Minister een afschrift heeft ontvangen?

2
Is de Regering niet van mening, dat
hef uiterst ongelukkig moet worden
geacht, dat de leden van de progressieve fracties op het moment dat zij
hun geestverwanten die kandidaat-bewindslieden waren 'het groene licht'
moesten geven, niet op de hoogte waren 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 gevolgen voor de positie van het kabinet en
voor zijn beleid?

8

2
Heeft de Minister met name kennis genomen van de opvatting van de procureur-generaal dat de Beeldende Kunstenaarsregeling (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 gemeentegeen aanspraken geeft?
3
Is het waar, dat de Minister ter gelegenheid van wijzigingen in de BKR in
een brief van 30 september aan de gemeentebesturen de volgende volzin
schreef:
'Gaarne doe ik een beroep op u om op
basis van de gewijzigde regeling te komen tot een optimale gang van zaken'?

Is het waar, dat de Minister op een bijeenkomst van de Beroepsvereniging
van Beeldende Kunstenaars in Pulchri
op 6 juni 1974 ten aanzien van het geval Kouthoofd als zijn mening heeft
uitgesproken dat het gemeentebestuur 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 garanderen, 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 bestaan, die op gelijke wijze als de BKR
als pseudo-wetgeving, in de zin als bedoeld door de procureur-generaal in
zijn eerder genoemde brief, zouden
kunnen worden aangemerkt en derhalve voor de gemeenten niet verbindend
zouden zijn?

(zie blz. 2237)

Provincie

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

Limburg
Nederland
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Bewoond
door
eigenaar

In % van de
woningvoorraad

Bewoond door huurder
woningwet"
woningen

in % van de
woningvoorraad

overige
woonverblijven

in % van de
woningvoorraad

63 235
73 035
47 025
105 415
181 905
86 005
230 555
189 620
52 645
208 860
122 155

38,5
46,0
45,0
41,5
44,5
37,0
24,5
26,5
52,0
44,5
45,5

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

1 360 735

35,5

1 079 705

28,5

1 381 030

35,5

Noten
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