
40ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 116 leden, te weten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, AI-
bers. Van Amelsvoort, Andriessen, Ba-
rendregt, Beekmans, De Beer, De Bek-
ker. Berkhouwer, Beuker, De Boer, De 
Boois, De Brauw, Du Chatinier, Coppes, 
G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Corne-
lissen, Van Dam, Dankert, Dees, Van 
Dis, Van der Doef, 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, Her-
mes, Hermsen, Honig van den Bos-
sche. Van Houwelingen, Hutschemae-
kers, Jansen, Joekes, Jurgens, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, K. A. Keu-
ning, Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolt-
hoff. Kombrink, Koning, De Koning 
(B.P.), Konings, De Koster, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Kruisin-
ga. De Kwaadsteniet, Langedijk-de 
Jong, Van Leeuwen, Van der Lek, Van 
Leijenhorst, Lückers-Bergmans, Mas-
man, Meis, Van Mierlo, Nooteboom, 
Notenboom, Nypels, Patijn, Pop-
pe, Portheine, Rienks, Rietkerk, Roels, 
Van Rossum, De Ruiter, Salomons, 
Van der Sanden, Scherpenhuizen, Van 
het Schip, J . N. Scholten, W. Scholten, 
Schouten, Smit-Kroes, Van der Spek, 
Terlouw, Van Thi jn, Tilanus, Tolman, 
Tui jnman, Veder-Smit, Vellenga, Ver-
brugh, Vondeling, Voogd, De Vries, 
Waalkens, Weijters, Wiegel, Wierenga, 
Wisselink, TerWoorst , Worrel l en Van 
Zeil, 

en de heren Gruijters, Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, Boersma, Ministervan Sociale 
Zaken, Schaefer, Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, Van Dam, Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning,en Mertens, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken. 

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

Vermaat, wegens een vergadering van 
de provinciale staten van Gelderland; 
Abma, wegens famil ieomstandighe-
den; 
S. Keuning, wegens dringende bezig-
heden elders; 
Van Veenendaal-van Meggelen, we-
gens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als aan 
het einde van de vergadering daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 
Vaststelling van hoofdstuk XV (Soci-
ale Zaken) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1975 (13 100); 
Vaststelling van de begroting van het 
Bezitsvormingsfonds voor het dienst-
jaar1975(13 100J). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 
de Interimnota inzake de bestri jding 
van de werkloosheid (13110); 
de Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over de stand van zaken met be-
trekking tot het overleg over het Cen-
traal akkoord 1975 (13 215); 
de motie-Van Gorkum c.s. betreffende 
een betere toerusting van de geweste-
ke arbeidsbureaus (13 100, Mil joenen-
nota, nr. 35); 
de motie-Rietkerk c.s. over de naleving 
door uitkeringsgenietenden van ver-
plichtingen hun opgelegd in de Werk-
loosheidswet (13110, nr. 4); 
de motie-Wierenga c.s. over de uitvoe-
ring van het werkgelegenheidspro-
gramma ten behoeve van de bouwsec-
tor groot 600 min. (13 110, nr. 5); 
de motie-Meis c.s. om de Wet Werk-
loosheidsvoorziening zodanig te wi j -
zigen dat vrouwen en mannen dezelf-
de uitkering ontvangen (13 031, nr. 
13); 
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de motie-Meis c.s. om het Buitenge-
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 van toepassing te verklaren op 
vrouweli jke werknemers in huishou-
delijke of persoonlijke diensten in de 
huishouding van private personen 
(13 031, nr. 14). 

De Voorzitter: Bij deze behandeling 
kan tevens worden gesproken over: 
de Brief van de Minister van Eonomi-
sche Zaken betreffende wijzigingen in 
enkele veronderstell ingen van het 
Centraal Planbureau inzake de ramin-
gen voor 1975 (13100, Mil joenennota, 
nr. 26); 
de Brief van de Minister-President in-
zake maatregelen op grond van de 
nieuwe gegevens omtrent de ontwik-
keling van de economie (13100, Mil-
joenennota, nr. 27). 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Terecht is door velen uit de Ka-
mer opgemerkt - ik vertaal het nu 
maar in mi jn eigen woorden - dat er 
op het terrein van het departement 
van Sociale Zaken zeker in deze peri-
ode tal van bijzonder actuele onder-
werpen en problemen aan de orde 
zijn. Ik kan niet verhelen, dat het daar-
bij veelal gaat om een bijzonder weer-
barstige problematiek die veel inspan-
ning en t i jd vergt. Niet alleen wat de 
bestudering van de problemen als zo-
danig betreft, maar ook wat betreft het 
zoeken naar oplossingen. 
Mijnheer de Voorzitter! In dit verband 
zou ik nog even wil len inhaken op een 
korte opmerking, die ik gisteren bij het 
sluiten van de markt al heb gemaakt. Ik 
heb u, mijnheer de Voorzitter, al eens 
persoonlijk deelgenoot gemaakt van 
mijn zorgen voor mi jn medewerkers. 
Zeker de laatste maand merk ik dat in 
toenemende mate verschijnselen van 
vermoeidheid optreden. Dit heeft te 
maken met de veelheid van vraagstuk-
ken en problemen en ook met de veel-
heid van vragen van de zijde van de 
Kamer. De heer Van Gorkum heeft 
daarop terecht geduid, al deel ik de 
door hem aangereikte oplossing niet. 
Wat betreft de veelheid van vragen 
van de zijde van de Kamer, bedoel ik 
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Minister Boersma 
dat niet als een verwijt; het is een con-
statering. 
Het heeft ook te maken met data, die 
wij ons zelf proberen te stellen en die 
niet altijd kunnen worden gereali-
seerd. Daarvoor heeft de heer Kruisin-
ga gisteren ook nog aandacht ge-
vraagd. Ik kom op dit punt nog terug. 
Ik wil de Kamer deelgenoot maken van 
mijn zorgen op dit punt. Zeker van een 
Minister van Sociale Zaken mag wor-
den verwacht, dat hij aan zich gelegen 
laat liggen de psychische en fysieke 
gezondheidstoestand van zijn 
medewerkers. 
Desalniettemin zullen wij proberen 
aan zaken waarvoor wij - vaak samen 
met andere departementen - in eerste 
aanleg gesteld zijn, zo goed mogelijk 
aandacht te besteden. Met het oog op 
wat ik zoeven heb gezegd, vraag ik de 
Kamer op voorhand toch om enige cle-
mentie in de beoordeling van de ont-
wikkeling en van de tijdstippen waar-
op voorstellen worden ingediend. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik stel mij voor, 
eerst enkele algemene opmerkingen te 
maken van een meer inleidende aard. 
Daarbij zal ik enige aandacht besteden 
aan de samenhang tussen de verschil-
lende deelterreinen. Ook zal ik een 
paar korte opmerkingen maken over 
de samenhang tussen het inkomens-
beleid en het sociale zekerheidsbeleid. 
Over dat laatste onderwerp zal de 
Staatssecretaris uiteraard meer in het 
bijzonder spreken. 
Voorts zal ik aandacht besteden aan de 
meer specifieke problemen, die liggen 
op het terrein van de inkomenspoli-
tiek, de democratisering, onderne-
mingsraden en dergelijke. 
Daarna zal ik enkele kwesties, die af-
zonderlijk aan de orde zijn gesteld, 
proberen te beantwoorden. Ik wiI dan 
afsluiten met een aantal opmerkingen, 
die liggen op het terrein van de werk-
loosheidsbestrijding en de arbeids-
voorziening. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil dan be-
ginnen met enkele inleidende korte 
opmerkingen over de samenhang in 
het sociale overheidsbeleid. Ik heb dat 
verleden jaar reeds in de memorie van 
toelichting gedaan; ook nu nog wil ik 
daarnaar verwijzen. Ik wil hieraan ech-
ter toevoegen dat in de afgelopen peri-
ode deze samenhang niet minderdui-
delijk op de voorgrond is komen te 
staan. Nu hebben wij ook geprobeerd 
dit in de aanpak van de vraagstukken 
zoveel mogelijk tot zijn recht te doen 
komen. Dat geldt niet alleen voor het 
begrotingsbeleid, dat nu aan de orde 
is, maar ook voor de diverse beleids-

doelstellingen, die wij beogen. Tegen 
deze achtergrond proberen wij tot -
een begin van - oplossing van de pro-
blemen te komen, zowel op het terrein 
van de werkgelegenheid als op het ter-
rein van het inkomensbeleid en de so-
ciale zekerheid. Ik wil er nog aan herin-
neren dat ook in het in snel tempo sa-
mengestelde grootscheepse pakket 
maatregelen van vorige maand 
duidelijke doelstellingen zijn te her-
kennen. Bij dit pakket ging het aller-
eerst om een tweetal zeer belangrijke 
hoofddoelstellingen. Ik noem de be-
strijding van de inflatoire ontwikke-
ling, ook om de heer Van Dis gerust te 
stellen. Hij dacht dat wij aan de bevor-
dering van de werkgelegenheid en de 
bestrijding van de werkloosheid een 
zeer ver gaande prioriteit zouden heb-
ben verleend. Wij hebben deze twee in 
hun onderlinge samenhang gezien en 
getracht deze als hoofdmomenten in 
het beleid naar voren te brengen. 
Voorts noem ik onze doelstellingen ten 
aanzien van de inkomensherverdeling. 
Deze hebben wij vanaf het begin voor 
ogen gehad; ook nu hebben wij deze 
niet onder stoelen of banken willen 
steken. Ik zeg dit ook aan het adres van 
de heer Rietkerk, die als zijn oordeel te 
kennen heeft gegeven, dat wij ons te 
vroegtijdig hebben bemoeid met de 
onderhandelingen. Wij hebben ge-
meend, reeds in september in het eer-
ste gesprek met de Stichting van de 
Arbeid opnieuw duidelijk te moeten 
maken, dat wij een aantal inkomens-
politieke doelstellingen hebben. Dat 
was eigenlijk ten overvloede. De inko-
mensherverdeling moet natuurlijk 
plaatsvinden binnen de grenzen, die in 
de praktijk moeten worden aangelegd. 
Wij sluiten onze ogen niet voor de re-
aliteit. 

Mijnheer de Voorzitter! Meer in het bij-
zonder hebben wij in het totale pakket 
ook de aandacht gevraagd voor - en 
onze aandacht zelf ook gericht op -
wat men in algemene zin noemt de 
zwakke bedrijfssectoren. Wij hebben 
het beleid ter zake willen richten op de 
bevordering van de totstandkoming 
van een centraal akkoord, waaraan wij 
veel waarde hechten. Ik kom op het 
mislukken daarvan en op de vragen, 
die daarover zijn gesteld, natuurlijk 
nog nader terug. 
Inderdaad gaat het daarbij niet alleen 
om een beleid, dat te maken heeft met 
het Departement van Sociale Zaken. Ik 
was van plan daarover enkele opmer-
kingen te maken. Nu daarover van-
morgen in 'De Volkskrant' een artikel 
heeft gestaan, zal ik dat niet uitvoerig 
meer doen, anders zou het erop lijken, 
alsof ik daardoor geïnspireerd ben, al-

hoewel dat op zich zelf helemaal geen 
schande behoeft te zijn. 
Bij de benadering van een van onze 
grootste problemen voor de komende 
tijd en van dit moment, namelijk de 
werkgelegenheid en de werkloosheid, 
wil ik een onderscheid maken tussen 
enerzijds de werkgelegenheidsbevor-
deri ng en anderzijds de werkloos-
heidsbestrijding. Met name het laatste 
onderdeel is meer specifiek het onder-
deel, dat men ook op het terrein van 
Sociale Zaken als beleidsonderdeel te-
rugvindt. Er moet natuurlijk een duide-
lijke samenhang zijn met de werkgele-
genheidsbevordering, met de instand-
houdi ng van de bestaande werkgele-
genheid. Vandaar ook dat onder de in-
terimnota inzake de werkloosheidsbe-
strijding niet alleen de handtekening 
van de Minister van Sociale Zaken 
voorkomt. Het plaatsen van handteke-
ningen onder welk stuk dan ook is 
nooit een toevalligheid. Ik kom op het 
punt van handtekeningen straks ove-
rigens nog terug. Kortom, mijnheer de 
Voorzitter, ook in engere zin sprekend 
over het beleid van Sociale Zaken en 
een duidelijke samenhang als wij het 
hebben over de premie- en belasting-
druk, die wij in relatie met elkaar moe-
ten zien en de daaruit dan resulterende 
ruimte voor individuele inkomensver-
betering en daarbinnen de bijzondere 
aandacht voor de zwakkere groepen, 
kan men opmerken dat er op die terrei-
nen tal van instrumenten liggen. Van 
verschillende zijden is voor die samen-
hang aandacht gevraagd, onder ande-
re door mevrouw Barendregt, me-
vrouwVan Leeuwen, de heren Riet-
kerk, Van Dis, Nypels, Honig van den 
Bossche en Keuning. Ik wil nu niet uit-
voerig ingaan op die samenhang; ik 
verwijs op dit punt mede naar hetgeen 
ik verleden jaar in de memorie van toe-
lichting op de begroting heb geschre-
ven. 

Ik wil nu enkele opmerkingen maken 
over hetgeen de heer Van Gorkum 
naar voren heeft gebracht toen hij 
sprak over de relatie tussen groei en 
werkgelegenheid. Ik zal niet proberen 
dit uitputtend te doen. De heer Van 
Gorkum heeft een aantal heel interes-
sante opmerkingen gemaakt, waarop 
anderen hebben ingehaakt. Een deel 
van de opmerkingen van de heer Van 
Gorkum - ik bedoel dit neg niet eens 
inhoudelijk, maar ook qua teneur en 
strekking - zal met name in de vervolg-
nota over de werkgelegenheid en de 
werkloosheid zijn plaats moet vin-
den. Overigens was het wel te ver-
wachten dat de geachte afgevaardigde 
een aantal opmerkingen over de eco-
nomische groei zou maken. Hij heeft 
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Minister Boersma 
dit punt gekoppeld aan het probleem 
van de werkloosheid. In zijn betoog 
kwam heel duidelijk naar voren dat de 
groei geen oplossing kan bieden voor 
het werkloosheidsprobleem. Zijn op-
lossing bestaat met name hierin, dat 
naar zijn mening de schaarse werkge-
legenheid die nog bestaat, verdeeld 
en beter verdeeld zou moeten worden. 
Op dat punt hebben ook de heren Van 
der Lek, Kruisinga en Verbrugh opmer-
kingen gemaakt. In de loop van de eco-
nomische ontwikkelingen, als ik denk 
aan de periode van na 1945, heeft zich 
zonder twijfel een voortdurende ver-
korting van de arbeidstijd voorgedaan. 
Met de heer Van Gorkum ben ik van 
mening dat ook in de toekomst de ver-
korting van de werk- en arbeidstijd 
voortgang zal vinden, waarmede ik 
overigens niet wil beweren dat ik daar-
mede de gehele teneur van het betoog 
van de geachte afgevaardigde kan on-
derschrijven. Ik geloof, dat hij het 
vraagstuk te eenvoudig heeft bena-
derd. Ik ben er bij voorbeeld nog niet 
aan toe om te stellen dat de omvang 
van de huidige werkloosheid een ge-
geven is waar niets, of althans weinig 
aan te doen zou zijn. Ik wens mij er in 
ieder geval ook niet bij neer te leggen. 
In dat opzicht sta ik toch wat dichter bij 
de opvattingen van de heer Kruisinga, 
die hij in een beknopte vorm naar vo-
ren heeft gebracht, toen hij inhaakte 
op de beschouwingen van de heer Van 
Gorkum. Ik ben echter ook nog niet zo-
ver om te zeggen dat ik voor alles aan 
de dienstensector denk als het gaat 
om het aandragen van oplossingen. Ik 
heb al verschillende malen betoogd 
dat wij op tal van onderdelen toch nog 
behoefte hebben aan nadere studie en 
aan nadere analyse. Daar wordt ook 
hard aan gewerkt; er zijn verschillende 
onderzoekingen aan de gang. Desniet-
temin ligt een oplossing, waarschijn-
lijk ook voor de langere termijn - de 
heer Terlouw heeft daar ook nog bij de 
algemene politieke en financiële be-
schouwingen op gewezen - , zeker ook 
in die sector. Daarbij zijn dan nog wel 
weer andere sectoren aan te wijzen die 
wellicht nog in meer bijzondere zin 
aandacht verdienen. Met andere woor-
den: ik wil niet te snel betogen.dat 
werkgelegenheid schaars is. Er zijn in 
ieder geval nog vele behoeften in de 
sectoren waar het in het bijzonder gaat 
om de kwaliteit van het leven. Ook dat 
is voor mij een aspect van de economi-
sche groei; laat ik liever zeggen van de 
groei. Ik heb er al op gewezen dat in de 
komende nota op die verschillende za-
ken ingegaan zal en kan worden. Daar 

bij kom ik dan wellicht ook de heer 
Verbrugh tegen, die een nogal revolu-
tionair idee - bepaald geen Anti-Revo-
lutionair idee - naar voren heeft ge-
bracht. 
Met alle waardering voor het pogen 
om een bijdrage te leveren - en de 
heer Verbrugh zal het mij niet euvel 
duiden en het daarmee waarschijnlijk 
ook eens zijn - moet ik zeggen dat het 
een nog niet helemaal uitgewerkt idee 
is. Het bijzonder zwakke punt in zijn 
benadering is het naar evenredigheid 
verlagen van het arbeidsinkomen. Ik 
heb mij afgevraagd of dat niet bete-
kent een grootscheepse nivellerings-
operatie grootscheepser dan dit kabi-
net zich ooit in zijn stoutste dromen 
zou kunnen voorstellen, want ik ga er-
van uit dat de heer Verbrugh niet be-
doelt, het sociaal minimum aan te tas-
ten. Welnu, als je dat niet doet, kun je 
die operatie slechts doorvoeren wan-
neer je een ongekende nivellerings-
operatie daaraan koppelt. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb toch wel gezegd, 
dat hetzelfde bedrag dat er aan de ene 
kant afging, aan de andere kant weer 
er bijkwam. Dat weet de Minister ook 
wel. Dat nivelleringsverhaal kan dus 
niet juist zijn. 
Minister Boersma: Dat kan zeer wel 
juist zijn, mijnheer de Voorzitter, als 
namelijk de heer Verbrugh mijn uit-
gangsstelling niet aantast, dat het niet 
de bedoeling kan zijn het minimum-
loon aan te tasten, want dat is niet al-
leen een kwestie van prestatie; erzit-
ten ook duidelijk behoefte-elementen 
in. Wanneer hij dat niet wil aantasten, 
is zijn operatie per definitie de meest 
grootscheepse nivelleringsoperatie. 
Mijnheer de Voorzitter! Verschillende 
van die zaken komen met name in de 
vervolgnota nog aan de orde. Intussen 
wil ik, terugkerend tot het betoog van 
de heer Van Gorkum - hoe beknopt 
overigens ook; het zou de moeite 
waard zijn, daaraan meer tijd en aan-
dacht te besteden, maar ik wil toch 
proberen mij te beperken - , nog wel 
kwijt dat een beperking van de groei 
een aantal ernstige consequenties zou 
kunnen hebben. Hoewel ik daarvan 
nog niet uitvoerig kennis heb kunnen 
nemen, komt het mij voor dat het 
tweede rapport van de Club van Rome 
- het eerste rapport heeft niet in de 
laatste plaats in Nederland veel indruk 
gemaakt- minder duidelijk tendeert in 
de richting, dat zonder een aanzienlijke 
beperking van de groei wij een cata-
strofe tegemoet gaan. Het komt mij 
voor dat door een samenstel van maat-
regelen de huidige werkloosheid tot 

geringere proporties zal kunnen wor-
den teruggebracht. Ik meen dat het ka 
binet die taakstelling ook moet accep 
teren. Ik voeg er echter aan toe - ik ht ' 
dat ook in het overleg met de Stichting 
van de Arbeid en ook in de schriftelijke 
gedachtenwisseling meermalen be-
klemtoond - dat het uitgesloten is dat 
een kabinet alleen de werkloosheids-
problematiek duurzaam kan oplossen. 
Wanneer het bedrijfsleven niet mee-
werkt, zal het kabinet daarin niet sla-
gen. 
Niettemin geef ik de heer Van Gorkum 
toe dat een eenzijdige oriëntatie op ma 
teriële welvaart en opvoering van pro-
duktie niet als een onverdeeld goede 
zaak moet worden beschouwd. Ik heb 
ook bij andere gelegenheden van mijn 
kant naar voren gebracht, dat het ar-
beidsethos te dikwijls en te eenzijdig 
een economisch, anders gezegd een 
inkomensethos is geweest en dat ook 
andere aspecten de aandacht verdie-
nen. Ik verwacht echter niet, en ik zeg 
ook niet dat ik daarnaar wil streven, 
dat wij in de volgende staat zouden ko-
men te verkeren. Ik doel hierbij op een 
verhaal, dat ik, toen ik lid was van het 
Europese parlement, van enkele colle-
ga's hoorde, nadat zij een bezoek had-
den gebracht aan een Afrikaans land. 
Zij waren de binnenlanden in gegaan, 
waar zij 's morgens een brug moesten 
oversteken waarbij een klein bootje 
lag. Bij dat bootje, aan de rand van het 
riviertje, zat een man op zijn hurken -
die morgen al - en toen zij uren later 
terugkwamen zat die man er nog. Men 
vroeg hem toen: 'Zit je hier nu de hele 
tijd?' De man antwoordde: 'Ja, ik zit 
hier lekker de hele tijd.' 'Maar verveel 
je je dan niet?' - dat is een typisch Eu-
ropese vraag I - waarop de man ant-
woordde: 'Hoezo, ik doe toch niks'! 
Dat is nu een filosofische opmerking, 
mijnheer de Voorzitter, waaraan wij 
waarschijnlijk tot in lengte van jaren 
niet zullen geraken. Dat is wel spijtig, 
maar die voorspelling durf ik wel aan. 
Ik wil hiermee maar illustreren dat ook 
die zaken - ze zijn mijnerzijds onlangs 
in de openbare commissievergade-
ring, zij het beknopt, aan de orde 
gesteld - aandacht verdienen. Hoewel 
bepaalde aspecten van het betoog van 
de heer Van Gorkum mij stellig aan-
spreken, is de gehele teneur van zijn 
betoog voor mij toch nog wel kwes-
tieus. Zij zou voor mij in elk geval nog 
wel nadere adstructie verdienen. 
Het kabinet zal dus blijven doorgaan 
met het streven naar selectieve groei 
en de verdeling van de beschikbare 
werkgelegenheid, alsmede de aanpak 
van de bestaande werkloosheid. Ik 
hoop dat wij de gelegenheid krijgen in 
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de loop van het volgende jaar over wat 
meer fundamentele aspecten - dan 
heb ik ook de t i jd gekregen een en an-
der wat nader te bestuderen - van ge-
dachten te wisselen. 
Ik zou thans een opmerking aan het 
adres van de heer Van Dis wi l len ma-
ken, die een tegenstri jdigheid meende 
te moeten constateren tussen wat ik 
verleden jaar heb gezegd en wat ik re-
cent heb gezegd. Ik geloof toch dat dit 
een misverstand is. Ook de heer Keu-
ning heeft over deze relatie gesproken. 
Het is niet zo dat inflatiebestri jding en 
werkloosheidsbestri jding noodzakelij-
kerwijze met elkaar in stri jd zi jn. Infla-
tie kan ontstaan wanneer de vraag de 
produktiecapaciteit overtreft. Het is 
echter ook mogeli jk dat inflatie zich 
voordoet, terwij l de totale vraag ach-
ter blijft bij hetgeen geproduceerd zou 
kunnen worden. Dit laatste is het ge-
val, wanneer bij een te kort schietende 
vraag aan de kostenkant een sti jging 
optreedt, die de toeneming van dear-
beidsproduktiviteit in meerdere of 
mindere mate overtreft. 
Ik geloof dat de huidige situatie geken-
merkt wordt door inderdaad een te 
kort schietende vraag. Daarop is dan 
ook het programma van 3,5 mld. gro-
tendeels gericht. Daarnaast is er ook 
sprake van ontwikkelingen zoals kos-
ten- en pri jssti jgingen, niet alleen bij 
ons, maar ook internationaal. Dit blijkt 
ook wel uit het overzicht van de 24 
OESO-landen, waarbi j Nederland op 
de 20e plaats staat en IJsland helemaal 
bovenaan met meer dan 4 0 % inflatie, 
terwij l Duitsland de meest gunstige 
positie bekleedt. 

In die situatie kunnen inflatiebestrij-
ding en werkloosheidsbestri jding sa-
mengaan zonder dat ze elkaar voor de 
voeten lopen. Inflatiebestri jding kan, 
zeker ook op langere termi jn , de werk-
gelegenheid bevorderen. Ik wi js er ook 
op dat inflatoire ontwikkelingen niet in 
alle sectoren in gelijke omvang optre-
den. Als gevolg hiervan kan allerlei 
misgroei ontstaan die de werkgele-
genheid op zichzelf kan schaden. Van-
daardat ik zeg, dat inflatiebestri jding 
een bijdrage tot bevordering van de 
werkgelegenheid kan leveren. Daarop 
doelde ik verleden jaar en dat houd ik 
ook nu staande. 
Wat de in november genomen maatre-
gelen betreft, ben ik van oordeel dat 
het beleid steeds is gericht geweest -
het blijft dit ook - op afremming van 
de nominale, dus inflatoire, ontwikke-
l ing, zoveel als maar redelijkerwijze 
mogeli jk is. Daarom is in dat pakket 
ook gestreefd naar een zo groot moge-

lijk evenwicht in de verschillende on-
derdelen en elementen van dat pakket. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l ook en-
kele opmerkingen maken over de ver-
houding tussen de sociale verzekering 
en het inkomensbeleid. Onder meer in 
de adviesaanvrage aan de Sociaal-
Economische Raad van 5 november 
1973 heeft het kabinet gesteld, dat het 
zijn sociale-zekerheidsbeleid meer dan 
tot dusverre wi l plaatsen binnen het 
kader van het totale inkomensbeleid. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft in dit 
verband in de eerste plaats gewezen 
op de relatie met de premiedrukver-
zwaring van de sociale verzekeringen, 
of de samenhang tussen premiedruk 
en belastingdruk; mèt haar ben ik van 
mening dat deze verhouding tussen 
inkomensbeleid en wat ik kortheids-
halve maar noem de kostenproblema-
tiek er duideli jk is. De mogeli jkheid 
voor het voeren van een inkomensbe-
leid wordt namelijk begrensd door het 
grote beslag van de collectieve sector 
op de groei van het nationaal inko-
men. Daarnaast moet een toenemen-
de premiedruk ook met zorg tegemoet 
worden gezien uit een oogpunt van 
individuele welvaartstoeneming. 
Ik zou bepaald niet zo ver wil len gaan 
als gisteren in een kort interruptiede-
batje mogeli jk zou kunnen blijken. De 
heer Van Gorkum stelde toen, dat des-
noods de volledige toename, zij het 
dan van een beperkte groei, maar zou 
moeten worden overgeheveld naar de 
collectieve sector, dat wi l zeggen: in 
haar totaliteit, belastingen plus pre-
mies. Ik geloof dat dan het probleem 
van de individuele welvaartstoename, 
nog los van inkomensherverdelingsas-
pecten, zou zijn dat deze een te zware 
belasting zou ondergaan. 
Bij een ongewijzigde belastingdruk zal 
een verdere sti jging van de premie-
druk de bestedingsmogelijkheden van 
de lagerbetaalden het meest aantas-
ten, zulks als gevolg van de degressie 
van de premiedruk bij een toenemend 
inkomen. Wanneer wi j ons realiseren, 
dat belastingen en premies reeds een 
zeer groot deel van de groei van ons 
nationaal produkt opeisen, wordt dui-
delijk dat wi j uitermate voorzichtig 
moeten zijn met het verder opvoeren 
van lasten. 

In verband met de verhouding tussen 
sociale-verzekeringsbeleid en inko-
mensbeleid heeft mevrouw Van Leeu-
wen zich afgevraagd, of en zo ja, hoe 
het algemeen aanvaarde solidariteits-
principe binnen redelijke grenzen van 
premiebetaling en recht op uitkering 
nog kan blijven functioneren. Zij 
noemt dit een punt waarover eerst nog 
wel eens een fundamentele discussie 

gevoerd moet worden. Ik ben dat op 
zichzelf graag met haar eens, maar ik 
wi l er toch een, zij het een enkele en 
voorlopige, opmerking nu over ma-
ken. 
Geen twijfel behoeft er namelijk over 
te bestaan dat, als het kabinet stelt dat 
het het sociale-zekerheidsbeleid wi l 
plaatsen in het kader van het inko-
mensbeleid, dit juist betekent dat ge-
streefd wordt naar uitbreiding van de 
toepassing van het solidariteitsbegin-
se . Recente maatregelen als bij voor-
beeld vergrot ing van de rijksbijdrage 
aan de AOW, zijn uitdrukkelijk mede 
bedoeld om te komen tot een verbete-
ring van het solidariteitselement in de 
sociale verzekeringen. De daling van 
het premiepercentage, die hiervan het 
gevolg is, komt immers vooral ten 
goede aan de lagere-inkomenstrek-
kers. 
Ik wees zoeven reeds op de evenwich-
tigheid, waarnaar wi j hebben ge-
streefd bij het invullen van de diverse 
elementen in het recente pakket. Daar 
is ook zeer bewust gekozen, als ik even 
denk aan de tijdelijke maatregelen, 
voor verlaging van de AKW-premie. 
Waarom? Omdat die met name onder-
andere in de sector midden- en klein-
bedrijf een gunstige uitwerking heeft. 
In welke mate nu uitbreiding van het 
solidariteitselement in de sociale ver-
zekering mogelijk is, is een vraag 
waarover slechts met vrucht gediscus-
sieerd kan worden indien het totale in-
komensbeleid aan de orde is. Hierbij 
zal de samenhang met onder andere 
belastingbeleid, waarvoor mevrouw 
Van Leeuwen speciale aandacht 
vraagt - dit mede in verband met de 
problemen van de middengroepen - , 
zeker niet onbesproken kunnen blij-
ven. Inderdaad is daarbij dan sprake 
van vraagstukken van zeerfundamen-
teleaard. 
Fundamenteel is eveneens de proble-
matiek, die mevrouw Van Leeuwen 
aansnijdt wanneer zij vraagt of aan-
dacht kan worden gegeven aan de ver-
deling van de premielasten tussen ka-
pitaalintensieve en arbeidsintensieve 
bedrijven. Het gaat hierbij niet aller-
eerst om de verhouding sociale verze-
keringen en inkomensbeleid - er zijn 
natuurlijk wel duidelijk raakpunten - , 
maar veeleer om de samenhang tus-
sen het sociale-zekerheidsbeleid en 
het totale sociaal-economische beleid. 
Bij deze vraagstukken komt de laatste 
ti jd meer belangstelling naar voren, 
waarbij men denkt aan mogelijkheden 
om te komen tot een lastenverlichting 
voor arbeidsintensieve bedrijven door 
de premie niet langer alleen te heffen 
op het loon. 
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Minister Boersma 
Een en ander zou dan ook weer in rela-
tie kunnen worden gebracht tot de 
werkgelegen heidssituatie. 
Dit is een bijzonder ingewikkelde zaak, 
die ver strekkende gevolgen kan heb-
ben. De commissie-Vos heeft hieraan 
in haar rapport van 1970 aan de hand 
van een vierdeling van de sociale ver-
zekeringen enige beschouwingen ge-
wijd. De commissie kwam daarbij tot 
de conclusie dat de doeleinden van de 
sociale verzekering bij wijziging van de 
heffingsbasis op de helling worden ge-
zet. Men moet zich wel realiseren dat 
men door deze wijziging van de hef-
fingsgrondslag in feite de verzeke-
ringsgedachte loslaat. De financiering 
van de huidige sociale verzekeringen 
is gebaseerd op wat men noemt - ik 
heb daar geen fatsoenlijk woord voor 
- het equivalentiebeginsel, in meerde-
re of mindere mate gecombineerd met 
het solidariteitsbeginsel dat resumeert 
in overdrachten van meer naar n ider 
draagkrachtige personen of gezii len. 
Zodra men nu de premieheffing los-
maakt van de loonsommen, verlaat 
men dat zogenaamde equivalentiebe-
ginsel en daarmee ook het solidari-
teitsbeginsel. De vraag die dan vanzelf 
rijst is: Wat komt ervoor in de plaats? 
Bij heffi ng op basis van de loonsom 
belast men dat deel van de toegevoeg-
de waarde, dat in arbeidsintensieve 
bedrijven relatief het grootst is. Wil 
men nu die arbeidsintensieve bedrij-
ven ontlasten, dan ligt het voor de 
hand dat men een heffingsgrondslag 
zoekt in de totale toegevoegde waar-
de; dat wil zeggen lonen, kapitaalop-
brengsten en winsten tezamen. Heft 
men op basis van de totale toegevoeg-
de waarde, dan komt men al gauw tot 
een systeem van opcenten op de b.t.w. 
Waarom immers zou men een ander 
ingewikkeld systeem bedenken, wan-
neer men al over een systeem de 
beschikking heeft? En vervolgens kan 
men zich afvragen - als dat de conclu-
siezou zijn; het is allemaal hypothe-
tisch wat ik nu zeg - : Waarom wèl de 
b.t.w. en niet bij voorbeeld de inkom-
sten belasting? 

Kortom, mijnheer de Voorzitter, als 
men de premiegrondslag gaat verleg-
gen van arbeidsintensieve naar kapi-
taalintensieve bedrijven, komt men al 
gauw tot volledige fiscalisering, met 
alle problemen van dien, en raakt men 
verzeild in een complex van proble-
men waaronder bij voorbeeld dat van 
de afwenteling. Een overigens niet ge-
ring detail is daarbij dan nog, dat hef-
fing op basis van de toegevoegde 
waardeeen bijzonder grote lastenver-
zwaring voor bij voorbeeld de land-
bouw met zich zou brengen. 

Dit zijn zo enkele gedachten die bij ons 
opkomen bij de vraag, of verschuiving 
van de premielasten van arbeidsinten-
sieve bedrijven naar kapitaalintensie-
ve bedrijven ter wille van de werkgele-
genheid zou moeten optreden. Ik 
meen in ieder geval de conclusie te 
mogen trekken dat, gelet op de vèrrei-
kende mogelijke gevolgen, een bijzon-
der grote dosis voorzichtigheid op 
haar plaats is. 
De heer Rietkerk meent dat de 
3%-norm nu al te ruim is gesteld. In dit 
verband merk ik allereerst op dat ik 
daarover op dit moment geen defini-
tief oordeel heb. Meermalen heb ik er-
op gewezen, welk een slechte maatstaf 
het nationaal inkomen is. In deze Ka-
mer heb ik dat wel eens geïllustreerd 
aan de hand van cijferreeksen, waaruit 
bleek dat er weliswaar soms een zware 
tegenvaller optrad, maar dat na enkele 
jaren een zeer sterke correctie plaats-
had, doordat het nationaal inkomen 
een totaal andere orde van grootte had 
aangenomen dan men had verwacht. 
Dat komt vooral doordat er schomme-
lingen zijn in het overige inkomen. 
Vandaar, dat ik toen een aantal cijfer-
reeksen heb gegeven, die aantonen 
welk een slechte maatstaf het nati-
onaal inkomen is. Dat brengt met zich 
dat het erg moeilijk is, nu reeds een 
definitief oordeel te hebben. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Maar u hebt 
die maatstaf toch zelf gekozen i n uw 
beleid. 
Minister Boersma: Jawel, bij gebrek 
aan beter, en zolang wij niet iets beters 
hebben wil ik hem ook wel handhaven. 
Wij zullen dat ook wel doen, maar mijn 
opmerking strekt er toe duidelijk te 
maken hoe gebrekkig de maatstaf op 
zichzelf is. Daarop is ook gewezen in 
een vergadering van de Vereniging 
voor Staathuishoudkunde. De lasten 
- de teller van de breuk - zouden be-
trekking moeten hebben op de uitke-
ringen en verstrekkingen in plaats van 
op de premies. Overheidsbijdragen 
zouden in dat geval niet meer van be-
tekenis zijn voor de druk van de sociale 
verzekeringen. De pensioenen vormen 
dan nog een apart probleem. 
Voor de noemer van de breuk moet 
dan de andere grootheid worden ge-
vonden. De heren Bakhoven en lepma 
hebben in hun preadvies voor de Ver-
eniging voor Staathuishoudkunde 
gesteld, wat ik hier ook al meermalen 
heb betoogd, dat het nationaal inko-
men een slechte maatstaf is voor de 
beleidsbepaling. De vraag is alleen 
welke nieuwe norm moet worden ge-
kozen. Daarvoor is nadere studie ver-
eist. Die studie is ook op gang. De SER 
heeft bij de voorbereiding van het der-

de programmeringsadvies de toepas-
baarheid van de norm in de beschou-
wingen betrokken. Dat betekent na-
tuurlijk niet, dat ik het met de heer 
Rietkerk oneens ben als hij er op wijst, 
dat de stijging van de sociale-verzeke-
ringsuitgaven van 1974 op 1975 bij-
zonder groot is. De Staatssecretaris zal 
er nog nader op ingaan. 
Het feit dat de sociale-premiedruk, on-
danks de niet geringe stijging van de 
uitgaven van 1974 op 1975 met 0,6 
punt van het nationaal inkomen daal-
de was een gevolg van de tijdelijke bij-
drage van 400 min. aan het algemeen 
werkloosheidsfonds en 500 min. aan 
het fonds van de Algemene Kinderbij-
slagwet. Blijkens opgave van het CPB 
bedraagt de sociale-premiedruk in 
procenten van het nationaal inkomen 
tegen marktprijzen in 1973, 1974 en 
1975 respectievelijk 18,4, 19,8 en 
19,2. 

Het spreekt vanzelf dat, als genoemde 
rijksbijdragen in 1976 weer gaan ver-
dwijnen, de sociale premiedruk alleen 
al uit dien hoofde zal toenemen. Ik ben 
dat met de heer Rietkerk eens. Toch 
blijft dan nog de sociale-premiedruk 
voor 1974 en 1975 gelijk, namelijk 19.8% 
In hoeverre er in 1976 aanleiding zal 
bestaan deze extra rijksbijdrage voort 
te zetten zal op grond van de dan be-
staande economische toestand moe-
ten worden beoordeeld, mede in het 
licht van de dan bestaande vooruit-
zichten. Het kabinet heeft immers juist 
met het oog op de conjuncturele ont-
wikkeling in onze economie besloten 
tot dat omvangrijke en breed gesprei-
de pakket van maatregelen, waarin de-
ze tijdelijke bijdragen een plaats heb-
ben gevonden. 
De heer Van Dis heeft gevraagd of de 
interimnota over het inkomensbeleid 
uitsluitend beschrijvend zal zijn en of 
het wel verantwoord is, voor die tijd 
voorschotjes op te nemen. Het is de 
opzet dat de nota niet alleen beschrij-
vend zal zijn. Dat wil niet zeggen, dat 
wij vanaf het begin de opzet hebben 
gehad, in afwachting van de totstand-
koming van die nota op deelterreinen 
helemaal niets te doen. Het is ook niet 
nodig, gelet op de door ons gekozen 
uitgangspunten, over welker juistheid 
men natuurlijk kan twisten. Ik geloof 
niet, dat op de onderdelen waar wij 
hebben geprobeerd het beleid tot ont 
wikkeling te brengen er strijdigheid 
kan zijn met hetgeen in meer algeme-
ne zin in de interimnota aan de orde 
zal worden gesteld. Onzerzijds is nooit 
betoogd dat het inkomensbeleid met 
het kabinet-Den Uyl begint. Er is op gro 
te schaal inkomensbeleid gevoerd. 
Denk alleen maar aan de sociale verze-
keringen en de belastingen. Het gaat 
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Minister Boersma 
ons om een meer samenhangend in-
komensbeleid, waarbi j ook andere ca-
tegorieën zijn betrokken dan de in de 
jaren na 1945 meer gangbare groepe-
ringen. 
De heer Kruisinga heeft gevraagd of 
de Minister van Landbouw en de 
Staatssecretaris van Economische Za-
ken bij de inter imnota worden inge-
schakeld en of zij haar mee onderteke-
nen. Ingeschakeld zijn zij terdege. De 
vraag of zij de nota mee gaan onderte-
kenen komt in het kabinet aan de orde 
als de nota klaar is. De heer Kruisinga 
zal zich wel herinneren dat van uit de 
Kamer meermalen wordt gevraagd 
om een zo compleet mogeli jke onder-
tekening en dat ook vroegere kabinet-
ten daarvoor alti jd wat huiverig waren. 
Je kunt in feite onder elk wetsontwerp 
- het is alti jd kabinetsbeleid - de na-
men van alle ministers en staatssecre-
tarissen zetten. Zoals ook blijkt uit de 
ondertekening van de interimnota 
werkloosheidsbestri jding zullen wi j in 
ieder geval de collega's mee laten on-
dertekenen die bij het beleid als zoda-
nig zeer nauw zijn betrokken. De be-
antwoording van de vraag kan pas in 
een later stadium plaatshebben. 
De heren Van der Gun en Van Gorkum 
hebben over de openbaarheid gespro-
ken. Het is geen geheim dat wi j aan 
wil len sturen op een toenemende 
openbaarheid. Wi j hebben daarover 
overigens al eens meer gesproken en 
dat is derhalve ook geen probleem. 
Wij hebben dit ook laten weten in de 
besprekingen met de Stichting van de 
Arbeid en met de vri je beroepsbeoefe-
naren. 
Toch ga ik niet zo ver dat ik nu al be-
hoefte zou hebben aan een openbare 
uitspraak van de Kamer, zoals de heer 
Van Gorkum die min of meer heeft 
aangekondigd. Daar deze interimnota, 
waarin ook aandacht zal worden be-
staed aan de openbaarheid, nu toch 
binnen zeer afzienbare t i jd aan de Ka-
merzal worden gepresenteerd, lijkt 
mij een motie op dit moment niet zo 
vruchtbaar. Uiteraard laat ik het echter 
aan de heer Van Gorkum over. 
Ik wi l wel onderscheid maken tussen 
hetgeen op het terrein van de overheid 
ligt en hetgeen op het terrein van de 
sociale partners ligt, zoals het door-
trekken van de ca.o. 's, de verbreding 
en verdieping van de werkingssfeer 
van de collectieve arbeidsovereen-
komst. Dit zijn wel in algemene zin de 
onderscheiden beleidsterreinen van 
dat wat ons met name voor ogen staat. 
Wij wi l len in die sectoren waar het in-
zicht in de inkomensontwikkel ing, de 

inkomenscomponenten en de kosten-
componenten in het inkomen nog zo 
onduidelijk is zo snel mogeli jk een 
voortvarend beleid voeren. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Ik heb 
het vorige jaar in mijn mot ie gevraagd 
of de wetgeving in Zweden het kabinet 
nietten voorbeeld zou kunnen strek-
ken. Ik zou graag iets concreter van de 
Minister wi l len weten of het kabinet 
plannen in die r ichting heeft en of wi j 
in de nota inkomensbeleid een open-
baarheid, zoals die in Zweden al gerui-
me t i jd gangbaar is, kunnen verwach-
ten. 

Minister Boersma: Ik w i l nu nog niet 
vooruit lopen op hetgeen vri j uitvoerig 
in de interimnota zal komen te staan. 
Natuurlijk proberen wi j gebruik te ma-
ken van de ervaringen in andere lan-
den. Er zijn er echter nog niet zoveel. 
Zelfs in Amerika is men nog lang niet 
zo ver als in Zweden. 
In het algemeen ben ik er geen voor-
stander van bepaalde ontwikkelingen 
uit andere landen te importeren. Door-
gaans lukt dat ook niet, want het is 
veel meer dan een of andere wetteli jke 
maatregel. 
Wi j wi l len wel , ten behoeve van de 
evenwichtigheid van het algemeen in-
komensbeleid, meerkennis en inzicht 
verkrijgen in de structuur en ontwikke-
ling van inkomensgroeperingen die tot 
nu toe buiten het beleid zijn gebleven. 
Datgene wat er eventueel aan wetteli j-
ke belemmeringen zou kunnen be-
staan om daartoe te geraken wil len wi j 
wegnemen of zo gering mogeli jk ma-
ken. 
Ik heb er echter al meer op gewezen 
dat dit niet alleen een zaak van Sociale 
Zaken is. Er zit een belangrijk element 
aan vast dat met name thuishoort op 
het ambtsterrein van mi jn ambtgenoot 
van Justitie, namelijk de hele kwestie 
van de privacy. Gelet op alle bescher-
mende bepalingen op dat terrein kun 
je daar niet zonder meer omheen. Wi j 
zullen dan ook moeten bekijken of in 
die richting nog belemmeringen moe-
ten worden opgeruimd, wat uiteinde-
lijk dan kan leiden tot het beoogde 
doel, een zo compleet mogeli jke open-
baarheid van de inkomens, zoals in tal 
van sectoren, zoals bij ambtenaren van 
hoog tot laag en bij collectieve arbeids-
overeenkomsten, reeds lang is door-
gevoerd. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Ik dring 
een klein beetje aan, omdat dit op het 
ogenblik een rol speelt in de onder-
handelingen in de bedrijfstakken over 
de ca.o. 's. Ik vraag mij af of de nota in-
komensbeleid wat dat betreft niet wat 

laat komt. Reeds bij deze begrotings-
behandeling zouden w i j iets concreter 
van de Minister wi l len vernemen of die 
privacy nu wel of niet een onoverko-
melijke hobbel is om tot een werkelijk 
stuk openbaarheid van inkomen te ko-
men. 

Minister Boersma: Zeker niet wanneer 
het gaat om het onderwerp, dat nu 
door de heer Van Gorkum wordt ge-
noemd, namelijk de kwestie van de on-
derhandelingen in de bedrijfstakken, 
waarbi j het in de eerste plaatszal 
gaan om de werkingssfeer van de col-
lectieve arbeidsovereenkomsten. Bin-
nen de onderneming bli jven er dan 
waarschijnli jk nog wel enkele catego-
rieën over, die zelfs bij een ver gaande 
doortrekking van de werkingssfeer 
daarbuiten bl i jven. Ik kan mi jvoorstel-
len, dat op dat punt nog enkele proble-
men kunnen ontstaan. In algemene zin 
hebben wi j zonder ons overigens met 
die onderdelen van de discussie recht-
streeks te bemoeien alti jd als alge-
meen standpunt kenbaar gemaakt, dat 
het onze instemming zal hebben, wan-
neer men in die richting gaat werken. 
Daarover is geen enkel misverstand. 
Men weet dat heel duideli jk. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A): Men 
denkt daar toch niet alleen maar aan 
openbaarheid van groeperingen inko-
menstrekkers maar men denkt wel de-
gelijk verder. De zaak van de privacy is 
al eerder ter sprake geweest. Men 
denkt er al jaren over. De Regering 
moet er toch langzamerhand duidelijk-
heid over kunnen geven. Ik ben het 
met de heer Van Gorkum eens, dat de 
nota een beetje laat komt voor de on-
derhandelingen. 

Minister Boersma: Die nota is ook niet 
bedoeld als een leidraad voor de on-
derhandelingen. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Het 
punt van de openbaarheid zou zoals al 
heel lang wordt beloofd uit en terna 
daarin uiteengezet worden. 
Minister Boersma: Ik laat me echt niet 
meer opjagen. Wi j wi l len een goed 
stuk afleveren en als dat te laat komt, 
hoor ik het wel . Men moet zich ook 
goed realiseren, dat de partijen in de 
bedrijfstakken heus wel in staat zijn, 
hun eigen boontjes te doppen. Het is 
geen zwart-wit punt in de onderhande-
l ingenen het was ook niet zwart-wit 
in de Stichting van de Arbeid. Er was 
duidelijk verschil van opvatt ing over 
de vraag, of alles centraal moet wor-
den geregeld met duideli jke voor-
schriften, waaraan iedere bedrijfstak 
zou zijn gebonden dan wel dat een an-
dere weg zou moeten worden geko-
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zen, bij voorbeeld aanbevelingen, die 
ieder dan voor zich in de onderhande-
lingen zou moeten proberen opge-
volgd te kri jgen. 

DeheerVanGorkum(P.P.R.): Die on-
derhandelingen in de bedrijfstakken, 
waar men zijn eigen boontjes kan dop-
pen, zoals de Minister zei, worden be-
moeili jkt, omdat men zegt: Waarom 
moeten wi j een bepaalde categorie 
wel openbaar maken, terwi j l de Rege-
ring andere groepen waar we geen 
zeggenschap over hebben niet open-
baar maakt. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): De heer Van 
Gorkum weet ook, dat het Zweedse 
systeem waar naar hij verwijst be-
paald niet aan de orde is bij de onder-
handelingen. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Daarmee zit ik al bij de onder-
handelingen en het centraal akkoord. 
Vele sprekers hebben het mede met 
ons betreurd, dat het niet is gelukt tot 
een centrale afspraak in het kader van 
de Stichting van de Arbeid te komen. 
De heer Keuning heeft opgemerkt, dat 
de verschillen tussen werkgevers- en 
werknemersstandpunten niet onover-
brugbaar leken. Hij heeft ook ge-
vraagd, wat het kabinet heeft bedoeld 
met de zin, dat het niet zal bemiddelen. 
Wanneer men de standpunten van 
werkgevers en werknemers met elkaar 
vergelijkt, zeker wat de materiële pun-
ten betreft, kan worden gesproken van 
betrekkelijk geringe verschil len. Nu 
gaat het evenwel niet alleen om deze 
verschillen als zodanig, wanneer men 
als kabinet moet beoordelen, of een 
bemiddel ingspoging zinvol moet wor-
den geacht. Er komt ook aan de orde, 
welke waarde men aan de afzonderlij-
ke standpunten moet toekennen. Hier-
mee wi l ik tot uitdrukking brengen, dat 
het een wezenlijk verschil uitmaakt, of 
de voorstellen nog kunnen worden ge-
zien als onderhandelingsaanbod dan 
wel als een laatste bod. Welnu, uit 
het overleg op 4 december is overdui-
delijk gebleken, dat het laatste het ge-
val was. Bovendien bleek er ook over-
duidelijk uit, dat in het bijzonder op het 
terrein van de immateriële verlangens 
de moeil i jkheden verreweg het grootst 
waren. In dat licht bezien, acht het ka-
binet het niet gewenst om een bemid-
delingspoging te laten ondernemen of 
zelf te ondernemen. 
De heer Van der Gun is nogal somber 
geweest - als ik hem tenminste goed 
heb aangevoeld - over de samenwer-
king tussen de overheid en het be-
drijfsleven. Met name doelt hij natuur-

lijk op het mislukken van het centraal 
akkoord, maar hij heeft ook verwezen 
naar het lang uitbli jven van de advie-
zen van de SER, zowel die welke be-
trekking hebben op het conjunctuur-
politieke instrumentar ium als die wel-
kete maken hebben met het inko-
mensbeleid. Het kost mij natuurlijk ook 
geen moeite mi jn teleurstell ing u i t te 
spreken, wanneer bepaalde adviezen 
lang wegbl i jven. Er kunnen er een 
aantal worden genoemd. Ik zou het bij-
zonder op prijs stellen, wanneer met 
name een aantal zeer essentiële advie-
zen, die wi j al enige t i jd wachtende 
zijn, op korte termi jn konden verschij-
nen. Hierdoor en hiermede is natuur-
lijk het instituut van de Sociaal-Econo-
mische Raad niet volledig veroordeeld. 
Er zijn natuurli jk tal van adviezen, die 
opeen redeli jkt i jdstip binnenkomen. 
Als zodanig ben ik van mening, dat het 
instituut van de SER bijzonder belang-
rijk is. Ik kan dit ook opmerken aan het 
adres van de heer Van Zeil, die ik ook 
nog een antwoord zal geven naar aan-
leiding van zijn opmerkingen over de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
in het algemeen. Mijn waardering voor 
de SER als instituut, als adviserend or-
gaan voor de overheid is bijzonder 
groot. Dat ontheft mij echter niet van 
de plicht om daar kritiek uit te oefenen, 
waar dat gewenst en verantwoord is. 
Men moet zich ook realiseren, dat 
wanneer de adviezen wat langer weg-
bli jven, het raadplegen van de achter-
ban per definit ie meer t i jd vergt dan in 
het geval men di tzou kunnen over-
slaan. Vroeger kreeg men weliswaar 
binnen twee a drie maanden een be-
stedingsbeperkingsrapport unaniem 
aanvaard in de SER, maar daarna kwa-
men de problemen aan de orde, hoe 
men dit aan de achterban kwijt kon. Dit 
voorbeeld is naar mi jn mening een i l-
lustratie van de vooruitgang in onze 
maatschappij; men tracht zoveel mo-
gelijk leden van de organisaties bij het 
werk te betrekken. Dit ook in antwoord 
aan de heer Meis, die heeft gezegd, dat 
daarover niet eens met de leden wordt 
gesproken. Natuurlijk wordt hierover 
niet met de 1,2 min. leden of zoveel 
duizenden leden van de werkgeversor-
ganisaties gesproken, maar wel met 
hun vertegenwoordigers en met zo-
veel mogelijk kaderleden als maar mo-
gelijk is. Dat kost echter t i jd. Daardoor 
hebben de adviezen van de SER ge-
middeld een wat langere t i jd nodig 
dan vroeger het geval was. 

De heer Meis (C.P.N.): Ik heb kennelijk 
een andere opvatting over de vakbe-
weging als de Minister. De vakbewe-
ging moet eerst naar de basis gaan; 

dan moeten de eisen worden ontwik-
keld en daarna moet men naar de on-
dernemers gaan. Thans gebeurt het 
precies andersom. Kok en zijn vrien-
den gaan eerst naar de ondernemers 
en later horen de leden het wel . Daar-
tegen heb ik bezwaar. 

Minister Boersma: Dat is niet juist, 
maar ik behoef hier overigens ook niet 
de vakbeweging te verdedigen. Men 
maakt een concept-arbeidsvoorwaar 
denbeleid. Maanden van tevoren gaat 
dit het land in. Het is een eerste aanzet 
en daarna komt de rest. Maar dit weet 
de heer Meis allemaal wel . 

De heer Meis (C.P.N.): Nu pas vinden 
de ledenvergaderingen daarover 
plaats, nu al die soeza met de Regering 
en de ondernemers achter de rug is. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Ik neem aan, 
dat de heer Meis ook de bladen van de 
vakorganisaties leest. Daaruit kan hij 
weten, dat die discussie al maanden 
geleden is begonnen. 

DeheerMeis(C.P.N.): Aan de top . 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter 

Minister Boersma: Laat maar zitten, 
zou ik zeggen I 

De heer Meis (C.P.N.): Jul l ie praten te-
gen beter weten in. 

Minister Boersma: De heer Meis weet 
veel beter; maargoed. 
Mijnheer de Voorzitter! Ter zake van 
het overleg over het centraal akkoord 
en het mislukken daarvan is de vraag 
gesteld, of de tot nu toe gevolgde pro-
cedure onverkort zou moeten worden 
gehandhaafd. Met name kwam daarbij 
aan de orde de vraag, of bepaalde 
vraagstukken geregeld zouden moe-
ten worden in een centraal akkoord, 
dat voor een beperkte periode zou gel-
den, dan wel dat deze buiten het cen-
traal akkoord gehouden zouden moe-
ten worden en in een andere samen-
hang onderwerp van beraad moeten 
uitmaken tussen de betrokkenen. Het 
gaat dan bij voorbeeld om de open-
baarheid van inkomen, de uitbreiding 
van de werkingssfeer van de ca.o. en 
dergelijke. Deze materie is van meer 
structurele aard. In dit licht verdient de 
opmerking van de heer Van Zei I een 
positieve waardering, wanneer hij 
pleit voor een prog rammeri ng door de 
Stichting van de Arbeid voor telkens 
drie a vier jaar. Die periode is natuur-
lijk arbitrair. In ieder geval vooreen 
langere periode, met name ook ten 
aanzien van de verdeling van de reëel 
beschikbare ruimte. 
Door mevrouw Barendregt is gesteld 
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dat, nu het centraal akkoord is mislukt, 
de noodzaak voor de overheid om na-
der regelend op te treden op het ter-
rein van de vermogensaanwasdeling, 
de openbaarheid van inkomens en de 
uitbreidingssfeer van collectieve ar-
beidsovereenkomsten des te sterker is 
geworden. Ik ben dat met haar eens, 
als zij hiermee tot uitdrukking wi l bren-
gen dat de eigen verantwoordeli jkheid 
van de Regering des te zwaarder 
weegt naarmate overeenstemming 
tussen de belangengroeperingen ge-
heel of ten dele ontbreekt. Dat geldt 
zeer in het bijzonder ook voor het punt 
dat ik allereerst noemde, namelijk de 
vermogensaanwasdeling, de winstde-
ling of hoe dat straks verder zal wor-
den uitgewerkt. Zij heeft daarbij nog 
een concrete suggestie gedaan, die wi j 
bij het nadere interne overleg en bij de 
nadere uitwerking mede in de be-
schouwingen zullen betrekken. 
Wij hebben toegezegd dat op dit punt 
in het eerste halfjaar van 1975 een 
voorstel aan de Kamer zal worden ge-
daan. In de nota zelf zal dit punt meer 
in algemene zin aan de orde komen, 
alsmede het punt waarover w i j zoeven 
al een interruptiedebat hebben gehad, 
namelijk de openbaarheid van de inko-
mens en ook de vraag hoe wi j ons die 
ingewikkelde aanpak voorstellen. 
De interimnota inkomenspolit iek zie ik 
niet meer vóór 31 december hier ver-
schijnen vanwege overstelpend druk-
ke werkzaamheden. Ik zinspeelde hier-
op reeds. Wij hopen deze echter, als 
het even kan, in januari af te ronden. 
Het zal ook afhangen van de vraag, 
omdat hierbij nogal wat departemen-
ten zijn betrokken, of verder ook nog 
politieke knooppunten moeten wor-
den doorgehakt en of de betrokken be-
windslieden daarvoor op korte termijn 
de koppen bij elkaar kunnen steken. 
Hetzelfde geldt voor de vervolg nota 
werkgelegenheid en werkloosheidsbe-
stri jding. Wij streven ernaar om deze 
liefst in januari te hebben afgerond. 
Wij spreken over een vervolg nota; ik 
geloof ook niet dat dit de laatste zal 
zijn. Wi j zullen daaraan in de komende 
ti jd doorlopend aandacht moeten be-
steden. Het streven is dus om deze no-
ta in januari voor elkaar te kri jgen; wi j 
doen dat hoe eerder hoe liever. Wij 
wil len echter goed beslagen ten ijs ko-
men en niet komen met een of andere 
inderhaast in elkaar gezette f lutnota, 
waaraan de Kamer natuurli jk niets zou 
hebben. Ik geloof wel dat de heer Krui-
singa tot aan het einde van het kerstre-
ces zijn motie kan voorbereiden, maar 
well icht ook in zijn zak kan houden. 

Ik ben het met de heer Rietkerk eens, 
dat ik liever over het inkomensbeleid 
en de verschillende aspecten daarvan 
praat met de Kamer als de nota zal zijn 
verschenen. 
Als ik het goed heb begrepen, heeft de 
heer Van der Gun gezegd, dat het ach-
terwege blijven van ingri jpen door de 
overheid meer een teken van machte-
loosheid is dan van reëel vertrouwen 
in de houding van de sociale partners. 
Deze benadering moet ik resoluut van 
de hand wijzen. Als ik vertrouwen uit-
spreek, dan baseer ik mi j op een 
reeks besprekingen en op het eindre-
sultaat daarvan, met alle begrip 
voor de problemen die zich in de diver-
se onderhandelingen kunnen voor-
doen. Het is niet zo maar nergens op 
gebaseerd. 
De heren Van Dam en Kruisinga heb-
ben nog meer in concreto enkele vra-
gen gesteld. De heer Van Dam heeft 
gevraagd, hoe het met de cijfers zit. 
Het zal de Kamer zonder meer zijn op-
gevallen dat w i j geen keuze tussen de 
cijfers hebben gedaan. Wi j hebben in 
de besprekingen gemeend duidelijk te 
mogen constateren dat ook betrokken 
parti jen, voor wat de materiële aspec-
ten van de onderhandelingen in de 
Stichting van de Arbeid betreft, van 
oordeel zijn en waren dat die verschil-
len aan het einde van de rit, op 4 de-
cember, betrekkelijk gering waren ge-
worden. Als w i j zien naar de initiële 
loonkostenstijging en de basis voor de 
onderhandelingen over de directe 
loonsverhoging wordt enerzijds een 
percentage van 1,5 geboden en ander-
zijds een percentage van 2 gevraagd. 
Ik geloof niet dat het juist zou zijn in-
dien de overheid daartussenin ging 
zitten, op 1,75%. Ik v ind dat w i j in Ne-
derland als het om algemene beleids-
doelstellingen gaat toch al te veel ach-
ter de komma priegelen. Als wi j ook 
nog met honderdsten van procenten 
moeten opereren in een toestand van 
toenemende onzekerheid zeg ik: Mijn 
hemel, waar ben je mee bezig. 
Wij hebben die ervaring reeds. In 1963 
meenden wi j dat wi j de sociale econo-
mie helemaal konden sturen als w i j 
maar in honderdsten van procenten 
aangaven welke de loonkostenstijgin-
gen mochten zijn. Ik v ind dat men op 
dat punt niet te veel illusies moet 
hebben. Men moet zich ook niet ster-
ker wil len maken dan men ooit kan 
zijn. Wi j hebben daarom ook doelbe-
wust niet gekozen voor een tussenpo-
sitie. 
In algemene zin hebben wi j gesteld, 
dat het van belang is dat wordt geko-
men tot een loonsomsti jging van 
maximaal 13%. Ik w i l daaraan iets toe-
voegen zoals ik dat elders heb gedaan. 

Ik doe dit niet als een verwijt aan het 
adres van wie dan ook. Men moet niet 
volstaan met aandacht te schenken 
aan dat ene cijfer van de initiële loon-
sti jging, dat maar een fragmentarisch 
onderdeel vormt van de totale loon-
somsti jging. Daar zit weliswaar een 
belangrijk stuk overloop in. Konden 
wi j dat afdempen, dan zou dat voor 
volgende jaren een gunstig effect heb-
ben. Voor het overgrote deel bestaat 
het cijfer echter uit prijscompensaties. 
Daarover kan dan weer een hele dis-
cussie ontstaan. Moet er al of niet een 
automatische indexering zijn? Als men 
het niet w i l , hoor ik graag wat men wel 
zou wi l len. 
De prijscompensatie vormt het leeu-
wendeel van de loonsomsti jging. 
Wanneer men kans zou zien, via een 
vri jwi l l ige medewerking aan het prijs-
beleid de prijsontwikkeling zoveel mo-
gelijk af te dempen, kon dat voor de to-
tale loonsomsti jging van uitermate 
groot belang zijn, van een veel groter 
belang dan de vraag of men moet kie-
zen tussen 1,5% of 2 % initiële loon-
kostenstijging. Omdat dit aspect zel-
den in de discussie naar voren komt, 
stel ik er prijs op, het wel te doen. 
Derhalve hebben wi j niet gezegd, dat 
wi j maar ergens tussen 1,5 en 2 % 
gaan zitten. Het percentage van 13 was 
ons uitgangspunt om te komen tot een 
ombuiging van de nominale groothe-
den. Wij wilden van 15% loonsomsti j-
ging terug naar 13%. 
Een tweede element dat in de bespre-
kingen een grote rol heeft gespeeld is 
in wezen ook van groter belang dan de 
kwestie van de initiële loonkostenstij-
g ing, waarbi j zich nog de keuze tussen 
centen en procenten voordoet. De 
heer Van Dam heeft ook geïnformeerd 
naar de kwestie van de vloer. Op zich 
zelf is er al weer niet direct een opzien-
barend verschil, behoudens een uit-
zondering. De cijfers konden worden 
gesteld op 170 respectievelijk 175 op 1 
juli aanstaande en 1 januari 1976, dan 
wel, zoals werd gevraagd door de 
werknemersorganisaties op 175 per 1 
juli aanstaande. In cijfers was er geen 
groot verschil, maar wel in detoevoe-
ging 'minimaal ' of 'maximaal ' . De 
werkgevers zeiden 'maximaal ' en de 
werknemers 'minimaal ' . Dat is wel een 
belangrijk punt. In de besprekingen 
heb ik reeds vanaf het allereerste be-
gin gezegd, dat ik daar niet omheen 
wi l . 
De kwestie van de vloer kan men ove-
rigens niet losmaken van weer een an-
der belangrijk probleem, namelijk de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid, 
respectievelijk de stijging van de werk-
loosheid. 
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Minister Boersma 
Dat geldt trouwens voor het hele cen-
traal akkoord. Men zal de dingen met 
elkaar in verband moeten brengen. 
Men kan niet volstaan met te zeggen, 
dat de Regering niets doet op het ter-
rein van de werkloosheidsbestrijding 
en de werkgelegenheidsbevordering, 
zoals van de zijde van de vakbeweging 
wel is gesteld. Men mag dat van mij 
overigens zeggen, maar dan moet 
men ook aangeven wat men wel wil en 
wat kan. Men zal zich bovendien moe-
ten realiseren, en ik verwacht en hoop 
ook dat men zich dat in de komende 
bedrijfstaksgewijze onderhandelingen 
zal realiseren, dat er onmiskenbaar 
een relatie is tussen de loonkostenstij-
gingen, mede gelet op de produktivi-
teitsstijgingen en de werkgelegenheid, 
zeker wanneer wij het hebben over de 
zwakke bedrijfssectoren, waarvoor de 
Regering speciale aandacht heeft ge-
vraagd. Daaraan is ook speciale aan-
dacht besteed bij het invullen van het 
pakket, zeker als het om het leggen 
van een vloer gaat. Wij hebben van on-
ze kant steeds naar voren gebracht, 
dat men bij het leggen van een bepaal-
de vloer rekening zal moeten houden 
met de sociaal-economische positie 
van een aantal sectoren. Ik denk bij 
voorbeeld aan het midden-en kleinbe-
drijf. Dat noem ik als een algemene 
sector. Daarin bestaan natuurlijk grote 
verschillen. Die kan men in het overleg 
veel beter bezien. Ik noem bij voor-
beeld een industrie als de confectie-in-
dustrie, waarbij zich ook specifieke 
problemen voordoen. 

De heer Meis (C.P.N.): Bedoelt de Mi-
nister, dat hij een mogelijkheid tot een 
ongelijke toepassing aanwezig acht? 
Moeten c.a.o.'s, rekening houdend 
met de werkloosheid in bepaalde be-
drijfstakken, ongelijk worden toege-
past? Ik proef dit uit de woorden van 
de Minister. Misschien wil hij dat corri-
geren. 

Minister Boersma: Ik wil dat graag 
proberen, mijnheer de Voorzitter, dit is 
een punt van discussie geweest. Het 
grote voordeel van centrale afspraken 
is namelijk, dat men een algemeen ka-
der heeft voor de gehele loonontwik-
keling in het gehele land. Men werkt 
met een gemiddelde, waarbij - die 
vraag heeft de heer Van Dis ook 
gesteld - uniforme loonsverhogingen 
gelden, weliswaar met als bijzonder 
probleem de verdeling van procenten 
en centen of meer gedifferentieerd re-
kening houdend met het bed rijf stakei-
gene. In de besprekingen hierover met 
de Stichting van de Arbeid heb ik 

meermalen betoogd, dat het voordeel 
is, dat men een algemene basis voor 
de bedrijfstaksgewijze onderhandelin-
gen maakt met dien verstande, dat er 
bedrijfstakken zullen zijn, waar meer 
en bedrijfstakken, waar minder ruimte 
zal zijn. Dat is per definitie het geval 
gezien het feit, dat men van een ge-
middelde uitgaat. 
In dat verband is door vertegenwoor-
digers van het midden-en kleinbedrijf 
een pleidooi gevoerd om rekening te 
houden met het laatste verschijnsel, 
met de bedrijfstakken, waar minder 
ruimte is. Dan zitten wij in wezen exact 
in de discussie over de geleide loonpo-
litiek en de vrijere loonvorming. Als 
men rekening gaat houden met ont-
wikkelingen beneden het gemiddelde 
dan moet men vanzelfsprekend ook re-
kening houden met ontwikkelingen 
boven het gemiddelde. Dat is een van 
de redenen geweest waarom wij - die 
ontwikkeling is eerder in gang gezet 
dan de bespreking in de Stichting van 
de Arbeid - het punt van de winstde-
ling en vermogensaanwasdeling aan 
de orde hebben gesteld. Ik was al be-
zig aan dat beleidsvoornemen uitwer-
king te geven. 
Ik heb aan het adres van het midden-
en kleinbedrijf gezegd, dat het theore-
tisch denkbaar is om voor een jaar met 
bijzondere omstandigheden rekening 
te houden. Het is echter de vraag, wat 
dit op langere termijn betekent, indien 
men dit zal volhouden. Dat betekent, 
dat het pakket arbeidsvoorwaarden in 
een bepaalde bedrijfstak in toenemen-
de mate en steeds duidelijker achter-
blijft bij datgene, wat zich in het land 
gemiddeld voltrekt. Duidelijk is geble-
ken, dat grote verschillen in beloning 
in Nederland niet mogelijk zijn, zeker 
niet in de grondslag van de beloning, 
zoals die in c.a.o.'s wordt verwerkt. 
Men trekt zich aan elkaar op. Het zal 
verder betekenen, dat de kwaliteit van 
de arbeid eronder zal lijden, zodat men 
het zich op den duur niet zal kunnen 
veroorloven, achteraan te lopen. Er be-
staat derhalve voor het midden- en 
kleinbedrijf ook een voordeel in cen-
trale afspraken. Ik wijs de heer Meis er-
op, dat een en ander ook van de 
krachtsverhoudingen afhangt. De heer 
Meis denkt dan natuurlijk aan de ha-
vens en aan de Rijnmond in het alge-
meen, aan de metaal, kortom aan ster-
ke bedrijven, maar ik denk met name 
ook - daarom vond ik het ook jammer, 
dat het centraal akkoord er niet is ge-
komen - aan de partijen, die in de on-
derhandelingen zwak staan. Dan is er 
met een centraal akkoord een duidelij-
ke grondslag, waaraan iedereen zich 
houdt. 

De heer Meis (C.P.N.): Ik denk ook aan 
de havens, de grootmetaal, de Rijn-
mond en aan de Amsterdammers bij 
voorbeeld. Voor die bedrijven daar be-
hoeft men niet bang te zijn, die redden 
zich wel, die sterke bedrijfstakken ko-
men wel aan hun portie. Ik dacht met 
name aan de gebieden, waar op het 
ogenblik grote werkloosheid heerst en 
waar men dus ongelijke c.a.o.'s wil 
toepassen. Ik begrijp uit het gehele 
verhaal van de Minister, dat hierover 
met de ondernemers intern een dis-
cussie heeft plaatsgevonden, althans 
met een deel van de ondernemers. 

Minister Boersma: Van de midden-
standers. 
De heer Meis (C.P.N.): Dat weet ik niet, 
de groten zullen er ook wel vóór zijn. In 
elk geval is nu duidelijk wat men wil. 
De heer Van Dis (S.G.P.): Ik kan mij de 
gedachtengang van de Minister goed 
voorstellen, maar zwakke bedrijven 
hebben natuurlijk een veel kleinere 
draagkracht dan sterke, wat ertoe kan 
leiden, dat mede als gevolg van een 
min of meer centrale afspraak de werk-
gelegenheid in die sectoren sterk on-
der druk komt te staan. Dat facet speelt 
in dit verband naar mijn mening een 
belangrijke rol. 

Minister Boersma: In onze benadering 
heeft de functie van de vloer een veel 
groter effect. Men moet uitgaan van 
8% a 10% prijsstijging en men moet 
dus 8 a 10 keer vermenigvuldigen met 
de vloer tegenover een percentage 
van 1, 11/i of 2 initieel. Daaruit blijkt, 
dat de vloer van bijzonder grote bete-
kenis is. Juist vanwege de relatie met 
de werkgelegenheid zullen wij in het 
bijzonder oog moeten houden voor de 
zwakke sectoren. Voor het overige wa-
ren wij er geen voorstander van, te ko-
men tot differentiatie, zoals de heer 
Meis heeft gezegd. Daarvoor heb ik de 
argumenten opgesomd, die wij in het 
overleg aan het adres van het midden-
en kleinbedrijf naar voren hebben ge-
bracht. Het is ook duidelijk gebleken, 
dat men van de zijde van het midden-
en kleinbedrijf bereid was, tot een cen-
trale afspraak te komen en dat men dit 
punt als zodanig niet als een actiepunt 
heeft gehandhaafd. 
Mijnheer de Voorzitter! Ons uitgangs-
punt is - daaraan zal het prijsbeleid 
mede dienstbaar moeten zijn - hand-
having van de bovengrens van de 
13%-loonsomstijging en handhaving 
van de reële koopkrachtverbetering 
van de zogenaamde modale werkne-
mer, de man met f 19 500 bruto-inko-
men. Het gaat hierbij om een reële ver-
betering van 2,5% a 3%. Daarop is on-
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Minister Boersma 
der andere het gehele pakket geba-
seerd. 
De heer Van Dam (A.R.P.): Dat is mij 
duidelijk, maar er is nog één punt. Ik 
kan mij voorstellen hoe de Minister 
zich opstelt tegenover de vraag van 
11/2% of 2% initieel. Dat wordt echter 
als een zuivere basisloonsverhoging 
gezien. Daarnaast worden allerlei ar-
beidsvoorwaardenverbeteringen ge-
vraagd, waardoor het initieel uitdijt tot 
3% a 4%. Is dat nu in overeenstem-
ming met de doelstellingen van het ka-
binet? 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik weet niet waarop de heer Van 
Dam die verwachting baseert. Ik kan 
mij wel voorstellen, dat er sprake is 
van enige 'franje'. Dat is doorgaans 
niet van kostbare aard, hetgeen na-
tuurlijk niet wil zeggen dat het niet van 
betekenis is. In ieder geval is duidelijk 
dat onze benadering niet die is welke 
de heer Van Dam nu even cijfermatig 
schetste. Als dat op grote schaal zou 
gebeuren, zou het betekenen dat de 
globale doelstelling van 13%-loon-
somstijging - uitgaande van de thans 
bestaande gegevens, ook ten aanzien 
van de prijsontwikkeling - zou worden 
ondergraven. 

De heer Van Dam (A.R.P.): Ik hoor nu, 
dat de Minister zegt: Dat is onze be-
doeling niet. 
Minister Boersma: Gelet op de bespre-
kingen heb ik ook geen reden om op 
dit moment aan te nemen dat men de 
afspraken en ook de intere coördinatie 
zo wil vertalen, dat men het dubbele 
wil bereiken van wat in die afspraken 
is vastgelegd. 
Ook de heer Kruisinga heeft over deze 
ontwikkelingen gesproken en heeft ge-
vraagd wat de verwachtingen zijn ten 
aanzien van de loonsverhogingen in 
de bedrijfstakken. 
Ik zou daarop niet uitvoerig willen in-
gaan. Het is trouwens ook erg moeilijk 
daarover verwachtingen uittespre-
ken. Ik neem wel aan, dat in de ene 
bedrijfstak de onderhandelingen wat 
soepeler zullen verlopen dan in de an-
dere. Ik verwacht ook, dat mogelijke 
problemen zich niet in de allereerste 
plaats zullen voordoen wanneer het 
gaat om de meer materiële aspecten 
van de ca.o., maar wanneer het gaat 
om de meer immateriële aspecten. 
Hoe het daarmee zal gaan, hangt na-
tuurlijk af van de onderlinge krachts-
verhoudingen en die kunnen tussen de 
verschillende bedrijfstakken bijzonder 
uiteenlopen. 

De heer Van der Gun heeft gevraagd: 
Wij krijgen toch niet een herhaling van 
de situatie in 1959 toen het loonbeleid 
werd opgehangen? 
Neen, mijnheer de Voorzitter, dat is 
zeer stellig niet de bedoeling. Mijn col-
lega van Economische Zaken heeft on-
dertussen een aantal beslissingen 
voorgelegd ten aanzien van het prijs-
beleid. Ik meen dat er een brief onder-
weg is. Daarbij is sprake van een blij-
vend prijsbeleid. Tegelijkertijd is aan-
dacht geschonken aan de positie van 
de dienstensector, waar de doorbereke-
ningsmogelijkheid van de loonstijging 
tot 85% is verhoogd, met het oog op 
de bijzondere positievan deze sector. 
Zo zijn daarin nog een aantal andere 
elementen voor het prijsbeleid voor 
volgend jaar ondergebracht, die een 
zekere wijziging betekenen ten opzich-
te van de bestaande situatie. Men zal 
zich echter ook van werkgeverskant 
moeten realiseren, welke de spelre-
gels betreffende het prijsbeleid zijn en 
men zal zich daarvan ook in de onder-
handelingen rekenschap moeten blijven 
geven. Ik wijs erop dat bijvoorbeeld in 
de industrie 50% van de loonkosten-
stijging mag worden doorberekend. 
Een dergelijke formele relatie, die wij 
in 1959 hebben gekend, ligt echter be-
paald niet in de bedoeling. De heer 
Van der Gun heeft terecht gezegd, dat 
dit geen goede zaak zou zijn. 
Natuurlijk moeten wij ook nog verder 
kijken naar de ontwikkeling in de vrije 
beroepen. De besprekingen overdeta-
rieven zijn met verschillende van de 
desbetreffende organisaties nog 
steeds aan de gang; dit betreft een bij-
zonder ingewikkelde materie. Daar-
over kan ik op dit moment echter nog 
geen concrete mededeling doen. 
De heer Van Dam heeft nog een vraag 
gesteld over de koppeling van imma-
teriële problemen aan de materiële as-
pecten. Ik heb hierover in zeer algeme-
ne zin reeds iets gezegd. Ik heb er al op 
gewezen, dat in dezen suggesties zijn 
gedaan. Straks kom ik nog op de sug-
gestie van de heer Nypels wat het 
overleg betreft. Ik zou niet een algeme-
ne vuistregel willen uitspreken voor 
wat wel of niet goed is. Dat hangt er 
van af, op welk tijdstip dit gebeurt. Ik 
vind in het algemeen dat het een ver-
heugende ontwikkeling is, dat in toe-
nemende mate aandacht wordt ge-
vraagd voor niet-materiële zaken. Ik 
heb het in het verre verleden triest ge-
vonden, dat men kennelijk zo in beslag 
was genomen door alles wat met lonen 
te maken had, dat men andere zeer be-
langrijke zaken een te lage prioriteit 
gaf. Het is verheugend, dat nu ook an-

dere aspecten in de beschouwingen 
worden betrokken. Het is duidelijk ge-
worden dat - de heer Van Dam heeft 
hierop ook de aandacht gevestigd -
men het in de besprekingen over een 
aantal andere immateriële aspecten 
volledig of grotendeels eens is kunnen 
worden. Alleen op een tweetal overi-
gens zeer essentiële punten is men het 
althans niet geheel eens kunnen wor-
den. Ik vind het op zichzelf verheugend 
dat - dit geldt niet voor elk punt, dat op 
welk moment dan ook aan de orde 
komt - men deze twee aspecten aan 
elkaar poogt vast te breien. De geachte 
afgevaardigde heeft gevraagd, of er 
een hint is gegeven. Dat is niet zo opzet-
telijk geschied, maar toch wel om te 
voorkomen dat men later zou zeggen: 
Had dat over de openbaarheid nu eer-
der gezegd, want dan hadden wij daar-
mee rekening kunnen houden. Ik had 
gehoopt dat men zich daarvan wat 
meer had aangetrokken. 
De heer Van Dam heeft ook nog ge-
vraagd, of men deze verantwoordelijk-
heid nu wel kan waarmaken. Ik wil af-
wachten, hoe deze ontwikkeling is. Ik 
realiseer mij daarbij zeer wel dat - ik 
heb dit al meermalen betoogd - de in-
strumenten, waarover wij beschikken, 
niet zo omvangrijk zijn, dat men ge-
makkelijk zou kunnen voorspellen - zo 
men dat al wil; ik wil dit niet - waar 
men gebruik van gaat maken. De in-
strumenten zijn beperkt. Dat is ove-
rigens niet het uitgangspunt dat wij 
hebben gekozen. Ook wanneer deze 
instrumenten in een grotere omvang 
voor handen zouden zijn geweest, dan 
zouden wij deze benadering alsnog 
hebben gekozen. 
De heer Kruisinga heeft gesproken 
over de ontwikkeling van het midden-
en kleinbedrijf. Dit gaat ook mijn colle-
ga van Economische Zaken aan. Ik heb 
reeds gewezen op een zekere versoe-
peling in het prijsbeleid, waarbij in het 
bijzonder aandacht is geschonken aan 
de inkomenspositie in de dienstensec-
tor door de 85%-clausule. Zo zijn 
straks in de interimnota inkomensbe-
leid ook een aantal ideeën te verwach-
ten over de inkomenspositie van de 
zelfstandige beroepsbeoefenaren in 
meer algemene zin. Wij hopen daar-
aan veel aandacht te besteden. 
De heer Nypels heeft een aantal zeer 
concrete suggesties gedaan. Met na-
me wat de meerjarige overeenkom-
sten betreft; een punt dat ook de heer 
Van Zeil heeft genoemd. Ik vind de ge-
dachtengang van de geachte afgevaar-
digde bijzonder interessant en ik zou 
die graag nader willen overwegen en 
in de beschouwingen betrekken. Deze 
beschouwingen zijn overigens al enige 
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tijd aan de gang. Met goedvinden van 
de geachte afgevaardigde wil ik er op 
dit moment dan ook niet verder op in-
gaan. Ik wil wel mijn waardering uit-
spreken voor zijn positieve bijdrage. 
Ik kom nu te spreken over een ander 
onderwerp in dit verband, maar dat 
toch ook in de samenhang tussen in-
komensbeleid en werkgelegenheids-
beleid van betekenis is, namelijk de 
bijzondere verhoging van het mini-
mumloon. Onder andere mevrouw Ba-
rendregt heeft hiervoor de aandacht 
gevraagd en verzocht om zo snel mo-
gelijk een structurele verhoging van 
het minimumloon met 2% door te voe-
ren. Uit de krant heb ik begrepen dat er 
ondertussen ook een brief van de vak-
centrales naar mij onderweg is, waarin 
eenzelfde verzoek wordt gedaan. Ik 
ken de inhoud van die brief nog niet. 
Op dat punt ben ik wachtende een ad-
vies van de SER. Die adviesaanvrage is 
helaas laat naar de SER gegaan, het-
geen een gevolg was van het feit dat 
de gegevens bij het Centraal Bureau 
voor de Statistiek laat zijn binnengeko-
men. Ruim een maand geleden heb ik 
de hoop uitgesproken dat men kans 
zou zien om dat advies zo snel moge-
lijk uit te brengen, maar ik weet nu ze-
ker dat dit niet op de kortst mogelijke 
termijn komt. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): De helft hebt 
unu al! 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Dat is twijfelachtig, want ik weet 
niet wat er in de brief staat. Ik hoop dat 
er in die brief meer zal staan dan de uit-
komst van een rekensom; dat kan ik 
zelf wel laten doen en dan kan men 
nog bekijken of men allebei tot dezelf-
de uitkomst komt. Men kan wel met de 
mond belijden dat er iets aan de werk-
gelegenheidsbevordering en aan de 
werkloosheidsbestrijding moet ge-
beuren en op alle mogelijke tijdstippen 
kritiek uitoefenen op de Regering dat 
zij zo weinig doet - dat is helemaal niet 
erg - maar ik sta er zo verbaasd van te 
kijken hoe weinig men de relaties die 
er zijn, durft te leggen. Ik neem dan ook 
aan dat in die brief deze relaties wor-
den gelegd. Wie zou er nu bezwaar te-
gen hebben om diegenen die met dit 
lagebruto-inkomen moeten rondko-
men een extra verhoging te geven? 
Dat is ook de achtergrond van mijn 
adviesaanvrage die ook deugdelijk is 
onderbouwd. Ik kan en mag er echter 
niet omheen dat, hoe triest het dan 
ook is, ik ook naar de werkgelegen-
heidsaspecten moet kijken en dat ik 
naarde relatie tussen het minimum-
loon in algemene zin en het minimum-

jeugdloon moet kijken, niet in die zin 
dat op voorhand al moet worden ge-
zegd, dat de ontwikkeling in die secto-
ren waar veel met jeugdigen wordt ge-
werkt alleen en uitsluitend wordt be-
paald door de lonen. Er zijn meer fac-
toren en misschien meer mogelijkhe-
den om er wat meer aan te doen, maar 
ik kan er niet omheen. Dat is altijd de 
bijzondere spanning die zich bij dit 
keuzeprobleem voordoet. Zoals de 
zaak nu staat - een ontwikkeling die 
wij ook al eerder hebben gekend - zal 
het onmogelijk zijn om per 1 januari 
met welk percentage dan ook het mini-
mumloon te verhogen. Ik heb dat ook 
al aangegeven; wij hebben hier ook te 
maken met de uitkeringen die via de 
ABW door de sociale diensten van de 
gemeenten moeten worden verstrekt 
en waarbij die duidelijke samenhang 
nu eenmaal wettelijk is gelegd. Welnu, 
dat betekent dat als dat advies niet 
eind november binnen is, het dan uit-
gesloten is om per 1 januari nog iets 
door te voeren. Ik wil eerst afwachten 
wat er in die brief staat, vervolgens wil 

ik afwachten of ik toch nog een advies 
van de SER krijg en daarna zal het ka-
binet een beslissing nemen. Dan zitten 
wij echter tussen die twee polen; aan 
de ene kant de zeer grote wenselijk-
heid om deze laagste inkomens als zo-
danig op te trekken en aan de andere 
kant de gevolgen darvan juist in het 
jaar 1975 in algemene zin voor de ont-
wikkeling van de werkgelegenheid. De 
heer Rietkerk heeft hierover ook ge-
sproken en gewezen op die samen-
hang. Hij heeft gevraagd of de mini-
mumlonen niet los kunnen worden ge-
maakt van de algemene beweging van 
het minimumloon voor wat de jonge-
ren betreft - dat zou bij wetswijziging 
kunnen - en hij vroeg of ik daartoe be-
reid was. Ik ben nog niet zover om te 
kunnen zeggen dat ik dat zou wensen. 
In dat verband is door de heer Rietkerk 
gevraagd naar de kwestie van de mini-
mumloon-leeftijd. Verleden jaar heb ik 
daaromtrent kenbaar gemaakt - dat 
was nog voor de energiecrisis - dat ik 
een advies terzake zou vragen aan de 
Stichting van de Arbeid. Dat is niet 
doorgegaan, omdat de collectieve ar-
beidsovereenkomsten in feite niet in 
het geding waren en geen aanpassin-
gen hebben ondergaan, behoudens 
dan de verwerking van de drie maal 
f 15. Ik heb nu vandaag opnieuw ken-
baar gemaakt, dat ik dit punt om ad-
vies aan de Stichting van de Arbeid wil 
en zal voorleggen, maar ik voeg er wel 
aan toe - ik heb dat al vaker gedaan, 
maar het schijnt nog steeds nodig te 
zijn - dat ik weliswaar op grond van de 
Wet op het minimumloon de bevoegd-

heid heb, op een gegeven moment tot 
aanpassing van de minimumloon-leef-
tijd over te gaan, doch dat dit pas kan 
op het moment waarop er een over-
duidelijke ontwikkeling is te constate 
ren. De eerste verantwoordelijkheid -
ik hamer er maar weer eens op - ligt 
bij de organisaties zelf, met name bij 
de vakbonden en dan weer zeer in het 
bijzonder bij de metaal. Welnu, wan-
neer men daar de voorkeur geeft aan 
andere ontwikkelingen, dan mag dat 
natuurlijk, maar dat betekent dan wel 
dat de gemiddelde leeftijd op onge 
veer 22,5 jaar blijft. Ik vind dat daaruit 
nog niet een overduidelijke voorkeur 
blijkt om de minimumloon-leeftijd te 
verlagen. Dan zal men toch iets verder 
moeten gaan in de richting van 22 jaar. 

MevrouwBarendregt (P.v.d.A.): Maar 
dat kan toch blijken uit het advies, dat 
u krijgt vanuit de Stichting van de Ar-
beid. Daar zitten die mensen zelf bij; zij 
kunnen de indruk versterken, dat zij in 
de komende tijd bepaalde ontwikkelin-
gen in die c.a.o.'s zien met betrekking 
tot de verlaging van de minimum-
loon-leeftijd. Of niet? 

Minister Boersma: Dat zal wel, mijn-
heer de Voorzitter. Ik weet niet of de 
centrales dat allemaal precies weten, 
maar het gaat erom, wat de bonden in 
de onderhandelingen doen en of zij bij 
de besprekingen in de komende 
maand daar de prioriteit leggen. Het 
zal toch een zeker beslag op de ruimte 
leggen, maar in sommige bedrijfstak-
ken misschien nauwelijks. Ik zeg al-
leen, dat ik wat dat betreft pas een be-
voegdheid heb, wanneer die anderen 
voorgaan. Ik ga daarover dus een ad-
vies vragen. De ontwikkelingen van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
zijn bepalend en de adviesaanvrage 
zal wel, wanneer deze uitgaat, in af-
schrift aan de leden van de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken worden toe-
gezonden. Ik zal daarbij uitdrukkelijk 
de aandacht vragen voor de kostenas-
pecten, de staffeling die nu geldt, enz. 
Ik wil daarop nu niette ver ingaan. Als 
het nog lukt, zal dit voorstel dat ik hier 
nu globaal heb aangekondigd, a.s. vrij-
dag in de ministerraad aan de orde ko-
men. Wij zullen dan zien of het nog dit 
jaar bekend kan worden gemaakt. An-
ders gebeurt dat, wanneer wij het over 
deze kwestie eens worden, begin vol-
gend jaar. 
Mevrouw Barendregt heeft nog ge-
vraagd naar de positie van de werken-
de jongeren en of er gedifferentieerde 
premiëring kan plaatsvinden. 
Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Mag 
ik even terugkomen op de minimum-
loonsverhoging? Ik heb ten eerste ge-
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zegd dat ik graag wil dat het minimum-
loon zo snel mogelijk het volgend jaar 
structureel omhoog gaat. Daarover 
hebt u net gesproken. Daaraan heb ik 
gekoppeld - zij het allemaal zeer snel -
dat ik dan ook vind dat er gedacht 
moet worden aan arbeidsongeschik-
ten, de mensen die WAO-uitkeringen 
krijgen en aan de minima die daar tel-
len. Ik wil toch graag als het ware in de 
'als'-vorm van u horen, of dat inder-
daad dan automatisch meegaat en of 
daar dan voorzieningen voor zullen 
worden getroffen. 

Minister Boersma: Ik kijk even naar 
collega Mertens, die, naar ik aanneem, 
nog zal spreken over de 'netto-netto'-
problematiek - vroeger was dat twee 
keer netto, maar het is nu al vier of vijf 
keer - en over de voorstellen die wij op 
dat punt bezig zijn te ontwikkelen, 
waarbij ook onder andere de WAO-uit-
keringen en alles wat daaraan weer 
vastzit aan de orde zullen komen. 
Ik kom nu tot de gedifferentieerde pre-
miëring. Het aantal bedrijfseconomi-
sche onderzoeken dat in verband met 
dispensatieaanvragen inzake het mini-
mumjeugdloon door de loontechni-
sche dienst wordt ingesteld, is vrij ge-
ring, omdat het aantal dispensatie-
aanvragen op zich zelf vrij gering is. De 
heer Van Dis heeft daar ook nog naar 
geïnformeerd en ik kom daar dadelijk 
nog op terug. Als zodanig is dit geen 
erg geschikt middel om er een eventu-
ele gedifferentieerde premiëring op te 
baseren. 
Overigens zal, zoals in de nota naar 
aanleiding van het verslag is vermeld, 
het vraagstuk van de gedifferentieerde 
premiëring nader worden bezien zodra 
er in de loop van februari 1975 enig in-
zicht zal zijn verkregen in het effect van 
de stimuleringspremie. Wij zullen ove-
rigens ook in heel ander verband nog 
op het vraagstuk van de jeugdigen met 
andere departementen op korte ter-
mijn overleg hebben. Ik denk hierbij 
ook aan Onderwijs en Wetenschap-
pen. 
De heer Meis heeft gevraagd, wat de 
opvatting is over het SER-advies inza-
ke de aanspraak op vakantiebijslag bij 
ziekte van een werknemer. Wij staan 
hier zeer welwillend tegenover. Wij 
hopen binnenkort - ik durf hiervoor 
geen exacte datum te noemen, maar 
het is zo snel mogelijk - hierover een 
wetsontwerp in te dienen. 
Ik kom nu bij de heer Van Dis die heeft 
gevraagd welke de overwegingen zijn 
geweest voor het afwijzen van dispen -
satieverzoeken van het minimumloon. 

Er zijn vijf verzoeken afgewezen. In 
twee gevallen werd geen economi-
sche grond genoemd. In het eerste ge-
val ging het om een gebrek aan vakbe-
kwaamheid - het had betrekking op 
een restaurant - en in het tweede ge-
val wilde de werkgever het systeem 
van tarief beloning blijven toepassen. 
In de overige drie gevallen betekende 
het verzoek een zeer geringe afwijking 
van het wettelijk minimum jeugdloon. 
In deze drie gevallen kon niet worden 
gesproken van een ernstige bedrei-
ging van het voortbestaan van de on-
derneming. 
De heer Van Zeil heeft een aantal vra-
gen over de bezitsvorming gesteld en 
heeft het spaarloon nog eens ge-
noemd. Ik vrees dat het weinig zin zal 
hebben dit jaar, waarin sprake is van 
een heel beperkte resterende ruimte 
om over te onderhandelen, het spaar-
loon te gaan bevorderen, hoezeer ik op 
zich zelf ook positief tegenover zijn ge-
dachte sta, omdat het spaarloon nu 
eenmaal een kostenelement is. 
Hij heeft ook gevraagd om een hoger 
bedrag voor renteloze leningen uit het 
bezitsvormingsfonds, eventueel door 
de beschikbare middelen voor het 
fonds te verhogen. Het laatste zal 
moeilijk zijn, maar ik ben bereid de 
vraag in positieve zin te overwegen 
zonder hiermee op de korte termijn al 
rechtstreeks verwachtingen te willen 
wekken. 
Dan heeft de heer Van Zeil nog ge-
vraagd, of optrekking wordt overwo-
gen van de grenzen van de bouw- en 
aankoopkosten van woningen waar-
voor renteloze leningen kunnen wor-
den genoten. Daarop is ook schriftelijk 
reeds geattendeerd in de nota naar 
aanleiding van het verslag met betrek-
kingtotdebegroting-1975vanhetBe-
zitsvormingsfonds. Daarbij is gesteld 
dat optrekking van de verwervingskos-
tengrens per 1 januari 1975 in overwe-
ging is. De gedachten gaan voorlopig 
uit naar verhoging van de grens voor 
reeds eerder bewoonde woningen van 
f45000 tot f50000 en voor nieuwe wo-
ningen van f 70 000 tot f 80000. Daarop 
aansluitend heeft de heer Van Zeil nog 
gevraagd, of de gedachte verhoging 
per 1 januari van de maximaal toelaat-
bare verwervingskostengrenzen van 
woningen waarvoor men een rentelo-
ze lening uit het Bezitsvormingsfonds 
kan krijgen voldoende in overeen-
stemming is met de gestegen kostprijs 
in dit jaar. Daarop kan ik mede namens 
mijn collega van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening bevestigend ant-
woorden. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Ik had het 
schriftelijk antwoord gelezen. Ik heb 

met name ten aanzien van reeds be-
woonde woningen gevraagd, of het 
wel reëel is ervan uit te gaan, dat men 
in januari voor een bedrag van f50000 
een passende woning kan verkrijgen 
en of dit niet vraagt om een extra ver-
hoging van dit bedrag. 
Minister Boersma: Daarvan heb ik ge-
zegd: Zonder op dit moment grote ver-
wachtingen te willen wekken, zullen 
wij dit punt in onze overwegingen 
gaan betrekken. 
De heer Kruisinga heeft nog gevraagd, 
hoe het zit met dat wetsontwerp dat 
door de toenmalige Staatssecretaris 
van Financiën Scholten is ingediend. 
De kosten van dit wetsontwerp waren 
75 min. Dit is mede de reden geweest, 
waarom het toenmalige kabinet ge-
vraagd heeft het voorlopig te laten rus-
ten. Er is naar ik meen ook over ge-
sproken bij de algemene politieke en 
financiële beschouwingen. Toen heeft 
mijn collega van Financiën geant-
woord, dat ook dit wetsontwerp al in 
de beschouwingen is betrokken, maar 
dat het, alles overwegende, niet die 
prioriteit heeft gekregen, vergeleken 
met andere beleidsvoorstellen, dat het 
reeds uit de ijskast is gehaald. Ik geloof 
echter dat dit een punt is, waarover ik 
mijnerzijds een nadere gedachtenwis-
seling zou kunnen hebben met mijn 
collega van Financiën, wanneer wij 
voor de komende periode weer nieu-
we beleidsmaatregelen zouden moe-
ten proberen te ontwerpen. 
Mijnheer de Voorzitter! Een ander be-
langrijk punt is dat van de democrati-
sering en alles wat hiermee samen-
hangt. Ook dit onderdeel van het be-
leid heeft bijzondere aandacht gekre-
gen, mede in het licht van de algeme-
ne samenhang tussen de verschillen-
de problemen. Ik denk aan de bedrijfs-
democratisering, de humanisering van 
de arbeid en de medezeggenschap, 
waarover in het bijzonder de heren 
Rietkerk, Poppe, Van Dis, Van Gorkum 
en Verbrugh hebben gesproken. 
Ik wil proberen, mijnheer de Voorzit-
ter, een enigszins samengevatte bena-
dering te geven bij mijn beantwoor-
ding van hetgeen op deze terreinen is 
gezegd, waarbij ik in het bijzonder 
denk aan de zeer interessante bijdrage 
- zonder wie dan ook te kort te wi Hen 
doen - van de heer Poppe, welke bij-
drage op zich zelf reeds zou nopen tot 
een - voor een deel - hernieuwde be-
zinning en tot een veel langere tijd van 
voorbereiding. Dit geldt ook voor an-
dere gemaakte opmerkingen, waarbij 
ik aan de heer Nypels denk, die ik zo-
even heel kort heb moeten beantwoor-
den. Ik hoop, dat hij in de toekomst 
wat meer terugvindt in de reacties van 
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mijn kant. Ik denk ook aan de bijdrage 
van de heer Van Gorkum. Ik meen ook 
niet, dat wij er in deze discussie al vol-
ledig uitkomen, maar ik wil er toch 
enige aandacht aan besteden, als een 
eerste reactie, zonder hiermee het laat-
ste woord te wiHen zeggen. 
Mijnheer de Voorzitter! In de memorie 
van toelichting heb ik een lans willen 
breken voor de opvoering van de kwa-
liteit van het arbeidsleven in zijn diver-
se aspecten en facetten: ruimte voor 
individuele ontplooiing en menselijke 
waardigheid, democratisering van ar-
beidsverhoudingen en schaalverfij-
ning wat de besluitvorming betreft, als 
een mogelijk tegenwicht - ik ben het 
eens met de heer Poppe, dat ik geen 
garanties heb dat het allemaal zal ge-
lukken - tegen de om zich heen grij-
pende schaalvergroting op econo-
misch en technisch gebied. 
Ik meende bij de heer Poppe enige blijd-
schap te constateren - hij waardeerde 
het op zich zelf positief - maar hij heeft 
toch gevraagd, of ik niet te veel illusies 
heb betreffende de mogelijke verwe-
zenlijking van de gestelde doeleinden, 
welke vraag weer samenhangt met 
zijn visie, dat in het ondernemingsge-
beuren het winstoogmerk en de eenzij-
dige machtsverhoudingen tot nu toe 
onoverkomelijke hinderpalen zijn ge-
bleken. Hij vraagt in het bijzonder, wat 
de schaalverfijning betreft: Overheid, 
hoe wilt u deze bevorderen? Het laat-
ste geldt natuurlijk ook voor andere 
doeleinden ten aanzien van het sociale 
beleid in de ondernemingen. Het geldt 
ook voor andere arbeidsorganisa-
tiès, maar ik wi I toch proberen kort een 
antwoord hierop te geven. 
Ik stel hierbij voorop, mijnheer de 
Voorzitter, dat de heer Poppe en ik het 
blijkbaar in grote lijnen eens zijn over 
de wenselijke richting van de ontwik-
keling van de sociale verhoudingen in 
de onderneming. Ik meen ook niet, dat 
ik ver van hem af sta wat zijn stand-
punt over de oorzaken van de bestaan-
de weerstanden tegen deze ontwikke-
ling betreft. Toen ik naar zijn betoog 
luisterde, heb ik de kantteke-
ning 'realistisch' gemaakt. Ik hoor ook 
wel eens benaderingen - met alle goe-
de bedoelingen; ik denk in dit verband 
aan de heer Van Gorkum - waarbij 
wordt gezegd: Dit is toch te ver verwij-
derd van de realiteit. De heer Poppe 
heeft gezegd, dat het niet in één jaar 
kan en zelfs niet in één kabinetsperi-
ode, dat het zaken betreft, waaraan 
men zoveel mogelijk aandacht moet 
proberen te schenken, maar die toch 
van langere adem zijn. 

Wat naar mijn mening, mijnheer de 
Voorzitter, de overheid kan en moet 
doen, is het volgende: in de eerste 
plaats moet zij de feiten zorgvuldig op-
sporen en luisteren naar ingenomen 
standpunten. Vervolgens moet zij vra-
gen formuleren en zelf ook standpun-
ten in discussie brengen (zie ook para-
graaf 3 van de memorie van toelich-
ting, waaruit blijkt, dat mijn departe-
ment voortdurend probeert, zich door 
middel van studie en onderzoek op de 
hoogte van de situatie te stellen). 
In de tweede plaats de wetgeving. Ik 
denk bij wat aan schaalverfijning is ge-
noemd, allereerst aan niet alleen de 
huidige, maar ook de komende wetge-
ving met betrekking tot de bevoegdhe-
den etc. van de ondernemingsraden. 
Daarnaast denk ik ook aan de wettelijke 
vormgeving van het jongerenstatuut 
en aan mogelijke wetgeving, voort-
vloeiende uit de lopende adviesaan-

- vrage betreffende het bedrijvenwerk 
o.a. en het sociale beleid in de onder-
neming. 
In de derde plaats lijken mij ook van 
belang de voorlichting en de advise-
ring aan arbeidsorganisaties, zowel di-
recties als ondernemingsraden. Hier-
mee is, zoals in de memorie van toe-
lichting is vermeld, een begin gemaakt 
door middel van het zogenaamde be-
drijfsvoorlichtingsproject van de Com-
•missie opvoering produktiviteit. 
In de vierde plaats denk ik aan bevor-
dering van experimenten met diverse 
vormen van medezeggenschap, onder 
wetenschappelijke begeleiding zowel 
in de lijn van het werkoverleg als op 
het terrein V3n vertegenwoordigende 
organen. Ook daarvoor worden gelden 
beschikbaar gesteld aan de Commissie 
opvoering produktiviteit, in de komen-
de jaren enkele miljoenen guldens. 
De overheid staat naar ik meen dus 
niet helemaal machteloos. 
De heer Poppe heeft voorts de aan-
dacht gevestigd op de zinloosheid van 
veel werk, de onmondigheid van veel 
mensen in de bedrijfsorganisatie. Te-
recht noemt hij dat een ontzaglijk pro-
bleem, dat niet alleen in Nederland en 
evenmin inéén regeringsperiode-ik 
duidde daar zoeven al op - tot oplos-
sing kan worden gebracht. 
Ik ben blij, dat de heer Poppe aan dit 
probleem zoveel aandacht heeft gege-
ven in zijn betoog. Ik ben het volledig 
met hem eens, dat werken aan de op-
lossing ervan door middel van werk-
structutering bijvoorbeeld een belang-
rijke zaak is, die ook de overheid dient 
te bevorderen. Hij heeft mij in dat 
verband nog gevraagd, of ik kennis 
heb genomen van de rapporten van de 

centrale ondernemingsraad van Phi-
lips en van de bedrijfssocioloog Kui-
pers, die evenals dr. Ramondt in zijn re-
cente proefschrift tot de conclusie is 
gekomen, dat in de onderzochte be-
drijven werkstructurering niet of nau-
welijks van de grond is gekomen en 
geen herkenbare invloed op de ont-
wikkeling van de arbeidsverhoudingen 
uitoefent. 
Toch zou ik daarbij niet willen verge-
ten, dat dit grote probleem als zodanig 
van betrekkelijk recente datum is. Het 
was het natuurlijk altijd al, maar het gaat 
ook om het moment waarop dat soort 
problemen als problemen worden on-
derkend. De ervaren onmondigheid en 
zinloosheid van veel werk zijn vooral 
namelijk een acuut probleem aan het 
worden sinds het algemene welvaarts-
en ontwikkelingspeil sterk is gestegen. 
Dat is dan - als ik het met alle betrek-
kelijkheid mag dateren - sinds het be-
gin van de zestiger jaren gebeurd, ter-
wijl de werkorganisaties in het be-
drijfsleven van veel ouder datum zijn. 
De door de heer Poppe aangehaalde 
studies tonen aan dat verandering van 
werkorganisaties en van de arbeids-
verhoudingen erin geen eenvoudige 
zaak is. Zij tonen ook aan, dat het een 
zaak is, die per bedrijf van meer dan 
één kant tegelijk moet worden aange-
pakt, wil men de bedrijfsorganisatie 
werkelijk en duurzaam beter aanpas-
sen aan de daarin werkende geëman-
cipeerde mensen. Het zal door de on-
dernemer in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigende in-
stanties zoals de ondernemingsraad 
en de vakorganisaties èn met deskun-
dige hulp moeten worden aangepakt. 
Ook dat is een eerst vrij recent verwor-
ven inzicht. 
Dat de betrokken partijen in dit vlak op 
deze nieuwe problemen moeten in-
schieten, spreekt welhaast vanzelf. Ik 
zou dan ook niet een neiging willen 
hebben om beschuldigende vingers 
op te heffen in algemene zin naar 
werkgevers en naar gebreken in hun 
eerste wijze van aanpak op dit terrein, 
waarvan wij intussen allen, dank zij en-
kele goede studies ervan, hebben 
kunnen leren. 
Ik geloof ook niet dat het helemaal bil-
lijk zou zijn de beschuldigende vinger 
te heffen naar de vakbeweging en naar 
tal van ondernemingsraden, omdat 
zijn in dit vlak tot nu toe toch wel ver-
stek hebben laten gaan. Ook zij moe-
ten op deze nieuwe problematiek nog 
inschieten. Intussen aarzel ik niet het 
rapport van de centrale onderne-
mingsraad van Philips een interessant 
en belangwekkend voorbeeld te noe-
men van een zelfstandig, kritisch en 
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tactisch optredende ondernemings-
raad om op dit gebied een meer even-
wichtige, duurzame aanpak te stimule-
ren. Het gaat hier primair om een zaak 
van de sociale partners aan de basis; 
dat wil zeggen in de individuele bedrij-
ven. De overheid dient evenwel waar 
nodig de helpende hand te reiken, 
vooral als het gaat om ondersteuning 
van belangrijk pionierswerk in dit vlak. 
Voor dit doel heeft de Regering voor 
de komende vijf jaar ruim 21/4 min. uit-
getrokken om een serie experimenten 
te starten. Zij heeft de SER-commissie 
opvoering produktiviteit (COP) ge-
vraagd, de advisering erover en de 
coördinatie ervan op zich te willen ne-
men. De commissie stelt daartoe een 
tripartite samengestelde stuurgroep 
in, welke terzijde wordt gestaan door 
een werkgroep van wetenschappelijke 
deskundigen. 
Het voorgaande voert vanzelf tot de 
vraag, in hoeverre de ondememings-
raden bevredigend functioneren. 
De heer Poppe (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Minister, nu hij 
overstapt naardeondernemingsra-
den, nadat hij aandacht heeft besteed 
aan de kwaliteit van de arbeid en de ar-
beidsverhoudingen in engere zin, wil-
len vragen oog te hebben voor een 
van de achtergronden van mijn op-
merkingen. Wij juichen het voorne-
men van de Minister om hieraan aan-
dacht te besteden toe, maar wij zullen 
ervoor moeten oppassen geen nieuwe 
verwachtingen te wekken die niet ver-
antwoord zijn. Dit ontdekken van het 
probleem, dat zich natuurlijk ook in an-
dere ondernemingen kan voordoen, is 
niet zo recent. Het is al oud. In 1954 
was er al een nogal opzienbarende dis-
sertatie van Kuylaars over het werk 
van de industriële loonarbeider. Juist 
in de ondernemi ngen waar men er wel 
aandacht aan besteed heeft, worden 
teleurstellingen ondervonden, omdat 
de harde structuur van de onderne-
ming, met name ook het altijd weer af-
hankelijk zijn van de beslissingsvrij-
heid van de bedrijfsleiding, beperkin-
gen oplevert. Mijn vraag was, met wel-
ke middelen de overheid kan bevorde-
ren dat juist in die ondernemingen, 
waar men er wél aandacht voor heeft, 
de zaak ook werkelijk van de grond 
komt. Dan zullen hardere garanties 
moeten worden gegeven dan de Mi-
nister nu heeft gesuggereerd. 

Minister Boersma: Die harde garanties 
heb ik niet ogenblikkelijk bij mij, mijn-
heer de Voorzitter. Ik heb een algeme-
ne beoordeling gegeven. Op deze kor-
te interruptie van de heer Poppe zou ik 

niette lang willen ingaan. Ik wil wel 
eens laten nagaan, op welke concrete 
gevallen het kan worden gericht. Daar 
zijn wij op zich zelf niet afkerig van. 
Wanneer daar mogelijkheden bestaan, 
zullen wij het stellig niet nalaten bin-
nen het raam van onze mogelijkheden. 
Ik heb nu een wat globale benadering 
gegeven - maar die is toch altijd weer 
te beknopt voor een zo wezenlijke zaak 
- naar aanleiding van zijn interessante 
beschouwingen. Wij zullen verder nog 
nagaan - maar dat is meestal zo na 
een begrotingsbehandeling - welke 
concrete elementen straks nog over-
blijven, waar wij op kortere of langere 
termijn wat mee kunnen doen. Ik wil 
dat graag mee bekijken, als er een con-
creet voorbeeld is. 
Wat het functioneren van de onderne-
mingsraden betreft, merk ik allereerst 
op dat incidentele klachten, waarvan 
ook de heer Poppe repte - gebrek aan 
tijdig overleg, onvoldoende informatie 
en dergelijke - mij uiteraard bekend 
zijn. Wij hebben in de loop van de ja-
ren regelmatig moeten en kunnen 
vaststellen, dat dat het geval is. Aan de 
andere kant zou ik het niet willen veral-
gemeniseren. Het zou ook niet moeilijk 
zijn, bij voorbeeld een aantal heel gun-
stige voorbeelden te vinden. Die zijn er 
gelukkig ook. 
De enquête van de arbeidsinspectie 
over de naleving van de voornaamste 
bepalingen van de wet geeft dan ook 
helemaal geen volledig beeld van het 
functioneren van de ondernemings-
raad. Men komt daar inderdaad aan de 
kwalitatieve punten niet toe. Er wordt 
nu wel een onderzoek naar ingesteld. 
Met de heer Poppe ben ik van mening 
dat dit minstens zo belangrijk is. Dat 
wordt een sociologisch onderzoek. 
Niettemin wekt het rapport van de ar-
beidsinspectie bij mij de voorlopige in-
druk, dat het instituut van de onderne-
mingsraad geleidelijk behoorlijk op 
gang is gekomen, ook wat de mede-
werking van de werkgevers aangaat. Ik 
zou niet willen vergeten dat de wetge-
ver bij voorbaat rekening heeft gehou-
den met het feitelijk te kort schieten 
van mensen in leidinggevende posi-
ties. Immers, daarvoor is de wettelijke 
bevoegdheid voor de ondernemings-
raadleden geschapen om met hun 
klacht naar de bedrijfscommissie en, 
zo nodig, naar de rechter te lopen. Ik 
ben mij ervan bewust, dat zulks in 
sommige gevallen mosterd na de 
maaltijd kan zijn. Dat neemt niet weg, 
dat van de genoemde beroepsmoge-
lijkheid tot dusver praktisch geen ge-
bruik is gemaakt. Dat vind ik een beetje 
vreemd, omdat nogal wat klachten in 
omloop zijn. Misschien kan dat eens 

veranderen. Het zou een nuttige bij-
drage kunnen zijn om te bereiken wat 
deze wet al mogelijk maakt. 
De heer Poppe (P.v.d.A.): Of kennelijk 
niet, omdat men er geen gebruik van 
maakt. 
Minister Boersma: Misschien omdat 
men meent dat, door er geen gebruik 
van te maken, in de praktijk moet blij-
ken dat de wet niet goed is. Ik neem 
echter aan, dat de heer Poppe dat niet 
bedoelt. 
De vraag of de ondernemingsraad tot 
een zelfstandig instituut van de werk-
nemers moet uitgroeien, zoals de heer 
Poppe zeer duidelijk wenst, heb ik in 
mijn adviesaanvraag aan de SER voor-
gelegd. Ik hoop mijn standpunt in dit 
opzicht in het door mij toegezegde 
wetsontwerp neer te Iggen. 
De heer Poppe heeft zich er een beetje 
over beklaagd, dat ik bij de vorige be-
grotingsbehandeling weliswaar posi-
tief heb gereageerd op zijn suggestie 
bij de adviesaanvraag over het bedrij-
venwerk aandacht te schenken aan de 
wenselijkheid van beschermde garan-
ties ten behoeve van de bij het vak-
bondswerk in de onderneming betrok-
ken werknemers en daarbij ook aan de 
gedachte van grondrechten, maar dat 
hi}daarvan weinig heeft kunnen terug-
vinden in de definitieve tekst van de 
adviesaanvraag. Ik meen dat dit toch 
wel is gebeurd. Het woord 'grondrech-
ten' is evenwel inderdaad niet gebe-
zigd. Dat vindt zijn grond in het feit, dat 
de juridische adviezen die mij daarorrv 
trent bereikten mij maanden, op dit 
terrein voorzichtig te zijn. De discussie 
in de ministerraad heeft dit ook wel be-
wezen. Ook mijn collega van Justitie 
heeft er een zeer duidelijke opvatting 
over. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Het gaat mij 
niet om het gebruik van het woord 
'grondrechten'. Het betekende een 
aanmerkelijke verruiming, ook tot an-
dere punten, dan alleen de bescher-
ming van vakbondsmensen in onderne-
mingen, met name ook grondrechten 
van iedere werknemer op informatie, 
op overleg, enz., enz. Dat had ik 
gesteld. 

Minister Boersma: Hoewel een open 
discussie als deze wellicht niet in alle 
onderdelen in een adviesaanvraag tot 
uitdrukking komt, zal zij naar ik aan-
neem een rol spelen in degedachten-
wisseling. Laten wij maar even af-
wachten hoe dit gaat lopen. 
De heer Rietkerk heeft ook over de 
kwaliteit van de arbeidsomstandighe-
den gesproken. Hij heeft gezegd de 
toon van de memorie van toelichting 
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op dit terrein wat irritant en bevoog-
dend te vinden. Dat vind ik jammer. Zo 
is het niet bedoeld geweest. Hij heeft 
gezegd dat het bedrijfsleven zelf vaak 
al ver gevorderd is met het sociaal be-
leid. Zijns inziens moet je niet alleen 
aan het bedrijfsleven denken maar ook 
aan de overheid, de universiteiten, de 
ziekenhuizen en de gesubsidieerde in-
stellingen. Hij heeft daarover een aan-
tal opmerkingen gemaakt. De tijd is 
gekomen voor een nieuwe impuls, 
teneinde reeds voorzieningen uitte 
breiden en aan te vullen. Met alle 
waardering voor de ondernemers en 
de ondernemingen die al bezig zijn ge-
weest met het invoeren en doorvoeren 
van een stuk zogenaamd sociaal be-
leid, ter onderscheiding van andere 
onderdelen van het ondernemingsbe-
leid, ben ik toch van mening, dat hier-
over een adviesaanvraag moest wor-
den gericht aan de SER, mede naar 
aanleiding van het sociaal statuut van 
Rotterdam en de discussies waartoe 
dit in de Kamer heeft geleid. Ik neem 
aan dat de heer Rietkerk intussen ken-
nis heeft kunnen nemen van de toege-
zonden tekst van de adviesaanvraag of 
het persbericht. Daarbij is met name 
aan de sector industrie en handel ge-
dacht, omdat daar de sociale aspecten 
nogal eens in gevaar kunnen komen 
door commerciële en technologische 
oorzaken. Daarmee is de toepasselijk-
heid op de dienstensector en op de ge-
subsidieerde sector echter geenszins 
uitgesloten. Ook de Wet op de onder-
nemingsraden richt zich op de zoeven 
door mij genoemde sectoren. Ik kan mij 
daarbij wel voorstellen, dat de ver-
schillende modaliteiten van het sociaal 
beleid in bepaalde opzichten van sec-
tor tot sector zouden kunnen verschil-
len. De SER zou zich daarover dan ook 
kunnen uitspreken. Op de overheids-
sector zelf heeft mijn adviesaanvrage 
in het algemeen geen betrekking, aan-
gezien het arbeidsverhoudingenbeleid 
in die sector langs andere wegen 
wordt ontwikkeld, in het georgani-
seerd overleg in ambtenarenzaken. 
Daar is natuurlijk op geen enkele wijze 
sprake van niet met elkaar communi-
cerende vaten, daar zitten geen water-
dichte schotten tussen. 
De heer Van Dis meent dat de collec-
tieve sector wat veel aandacht krijgt. 
Hij waarschuwt dat de private sector 
allereerst van belang is, omdat wij een 
maatschappij willen waarin de private 
eigendom van de produktiemiddelen 
gehandhaafd blijft. Hij voegt daaraan 
toe: denk ook aan het gezag. 
In onze geweldig ingewikkelde samen-
leving hebben handelingen van enke-

lingen vaak een weerslag op tal van 
andere mensen en groepen van men-
sen. In een dergelijke situatie lijkt het 
mij welhaast per definitie onvermijde-
lijk dat de gezamenlijkheid, de collec-
tieve sector, een groeiende aandacht 
krijgt. 
Ik ben het echter met hem eens dat wij 
ervoor moeten oppassen dat dit niet 
zo ver gaat dat de ontplooiing van de 
enkele mens daardoor wordt gefnuikt. 
De moeilijkheid is dat wij moeten pro-
beren precies die grens te ontdekken. 
Die zal, gezien vanuit een bepaalde 
levensovertuiging of vanuit een andere 
levensbeschouwing, verschillend kun-
nen liggen. Het is eigenlijk het lopen 
op het scherp van de snede en dat eist 
bijzondere waakzaamheid en zoveel 
mogelijk evenwicht in het beleid. 
Ik acht het echter voor een samenle-
ving als de Nederlandse als zodanig 
onvermijdelijk dat de collectieve sec-
tor groeiende is. 
Ik weet natuurlijk niet wat er in de toe-
komst ten aanzien van het beheer van 
de produktiemiddelen zal gebeuren. 
Voor mij staat echter als een paal bo-
ven water dat er een duidelijke relatie 
komt te liggen met de samenleving en 
met samenlevingsverbanden en dat 
het in afnemende mate een kwestie van 
beslissingen van enkelingen zal zijn. Er 
zal alleen nog wat discussie, mis-
schien strijd nodig zijn om elkaar er-
van te overtuigen dat ook bij hele be-
langrijke beslissingen over zoveel 
mensen andere samenwerkingsver-
banden moeten werken. 
Op zichzelf vind ik de vraag of de pri-
vate eigendom formeel gehandhaafd 
blijft pas op de tweede plaats komen. 
In beginsel ben ik het met de heer Ven 
Dis eens dat er in de onderneming ge-
zag moet zijn. De vraag is natuurlijk 
niet of er gezag en gezagsverhoudin-
gen moeten zijn, maar de vraag is van 
welke aard dat gezag is. Is dat het oude 
formele gezag, dat je niet hoefde te 
rechtvaardigen? Dat lijkt mij voor de 
moderne mens een onaanvaardbare 
zaak. Wij gaan veel meer naar een 
maatschappij waarin het gezag pri-
mair berust op verantwoordelijkheid, 
ook vanuit godsdienstig oogpunt, en 
op erkenning van de medeverant-
woordelijkheid en mondigheid van de 
werknemers. Ik zal echter de verleiding 
weerstaan hieraan uitvoerige be-
schouwingen te wijden. 
Ik wil verder nog iets zeggen over de 
bedrijfsorganisatie, waarover de heer 
Van Zeil enkele opmerkingen heeft ge-
maakt. Hij heeft gevraagd of er niet 
veel meer coördinatie moet zijn tussen 
SER en andere raden die adviserende 
betekenis hebben. 

Volgens mijn informatie gebeurt dat in 
de praktijk bij de voorbereiding van de 
gevraagde adviezen reeds zo veel mo-
gelijk om te komen tot die doelmatige 
coördinatie. Zo worden in de desbe-
treffende voorbereidingscommissies 
veelal ook personen van buiten de So-
ciaal-Economische Raad benoemd op 
grond van hun lidmaatschap of relatie 
met andere raden. Dubbel werk tracht 
men zo veel mogelijk te voorkomen. 
Ik wil er wel op wijzen dat de onder-
scheiden raden in beginsel uiteenlo-
pende taken en bevoegdheden heb-
ben. Zij bezien de aan hen voorgeleg-
de vraagstukken vanuit hun eigen, 
veelal verschillende, optiek en verant-
woordelijkheid. Uiteraard dienen de 
beleidsbeslissingen op grond van de 
onderscheiden adviezen van de diver-
se raden in het kabinet genomen te 
worden. Daar moet de uiteindelijke 
coördinatie plaatsvinden. 
Voor het formaliseren van een coördi-
natie reeds in de adviesfase zie ik geen 
aanleiding, omdat ik bang ben dat het 
stellen van regels, wellicht stringente 
regels, verstarrend en vertragend kan 
werken. 
De heer Van Zeil heeft ook nog ge-
vraagd naar de kamers van koophan-
del. De adviesaanvrage aan de SER 
omtrent de organisatie van de kamers 
van koophandel is uitgegaan van de 
Staatssecretaris van Economische Za-
ken. Het komt mij daarom juist voor, 
deze zaak onder zijn aandacht te bren-
gen. Ik hoop daar ook zorg voor te dra-
gen. 
De heer Van Zeil heeft ook nog naar de 
eventuele studie over de herleving van 
de p.b.o.-gedachte gevraagd, waarover 
de heer Andriessen heeft gesproken. 
Wij hebben intern op het departement 
onze gedachten daarover wel eens la-
ten gaan. Er zijn verschillende gedach-
ten naar voren gekomen en enkele heb 
ik uitgesproken bij het afscheid van de 
voorzitter van het Produktschap zuivel, 
de heer Van Dam. Er is ook nog een 
persbericht van verschenen. Ik heb 
toen bij voorbeeld gewezen op de ge-
wenste en noodzakelijke decentralisa-
tie. Daarbij zouden p.b.o.-organen wei-
licht een rol kunnen spelen. Ik heb ook 
gewezen op het feit, dat de medezeg-
genschap van de werknemers of be-
drijfstakniveau eigenlijk niet echt van 
de grond is gekomen. Zo heb ik een 
aantal van die gedachten voorzichtig 
en in globale zin voor het voetlicht ge-
bracht. Ik heb ook gevraagd over de 
hoofden van de aanwezigen heen om 
eventuele reacties. Ik heb dus een 
proefballon willen oplaten. Ik heb tot 
nu toe geen enkele reactie gekregen 
en ik moet dus welhaast aannemen, 

Tweede Kamer 
18december1974 Rijksbegroting 2135 



Minister Boersma 
dat de ideeën, die ik daar heel voor-
zichtig naar voren heb gebracht, geen 
weerklank hebben gevonden. Dat kan 
mogeli jkerwijs betekenen, dat men er 
toch niet veel in ziet, verder te werken 
met de idee van de p.b.o. 
De heer Nypels heeft gevraagd, wat de 
Regering heeft ondernomen na het in 
de Kamer aannemen van de bekende 
motie. Er is eenmaal contact geweest 
met vertegenwoordigers van het mid-
den en hoger personeel, ook samen 
met een aantal anderen. Wanneer er 
resultaat zou zijn geboekt in de Stich-
t ing van de Arbeid, was er tussentijds 
nog een vervolgcontact geweest. Wij 
hebben nu de stukken aan de betrok-
ken organisaties doen toekomen. Als 
zodanig is door het mislukken van het 
centraal akkoord ook het overleg met 
de raad van overleg en anderen niet 
voortgezet. Er is wel iets anders ge-
beu rd. De heer Nypels zal zich herinne-
ren, dat ik hier meermalen heb gewe-
zen op het feit, dat het antwoord op 
een aantal brieven, die ik naar de 
Stichting van de Arbeid had gezonden 
met het verzoek kleur te bekennen en 
een standpunt in te nemen, lang uit-
bleef. Dat antwoord is ru im twee 
maanden geleden gekomen. Ik vond 
dat een weinig bevredigend - het is 
dan nog zacht gezegd - antwoord. Ik 
heb kort daarop een nieuw voorstel 
gedaan aan de Stichting van de Arbeid 
om in een kleine kring, met enkele ver-
tegenwoordigers van het stichtingsbe-
stuur alsmede van de categorale orga-
nisaties, een gesprek te hebben. Ikwi l -
de dan enkele suggesties op tafel leg-
gen. Ik geef toe, dat dit plaatsvond in 
een periode, waarin ook anderszins 
veel werk omhanden was, ook bij de 
organisaties van werknemers en werk-
gevers. Ik heb bericht gekregen dat 
men in oktober/november daarvoor 
geen t i jd kon vri jmaken. Ik beraad mij 
thans over de vraag, wat ik nu vervol-
gens zal moeten gaan doen. Ik kan na-
tuurli jk niemand dwingen om aan de 
tafel te komen. Ik zag als voordeel van 
een dergelijk gesprek, dat well icht een 
aantal misverstanden uit de weg zou-
den kunnen worden geruimd en mis-
schien afspraken zouden kunnen wor-
den gemaakt om wat voortgang te 
boeken. Ik heb van mi jn kant een bij-
drage proberen te leveren. Ik ben tot 
nu toe helaas weinig verder gekomen. 
Dat geldt ook voor de zaak van de re-
presentativiteit in algemene zin. 

De heer Nypels (D'66): Heeft de Stich-
t ing zich wel bereid verklaard tot dat 
gesprek? 

Minister Boersma: Dat is een kwestie 
van proeven. De Stichting schrijft niet: 
Wij wensen dat gesprek niet. Men kan 
op vele manieren zeggen, dat men iets 
niet aantrekkelijk vindt. Helaas is de 
t i jd niet aanwezig geweest mi j op dat 
punt nog nader te oriënteren. Ik zal op-
nieuw stappen ondernemen. Ik zal 
trachten de zelfde hardnekkigheid aan 
de dag te leggen als de heer Nypels al 
vele jaren doet. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat 
dit om met de Fransen te spreken een 
kwestie is van 'frappez, frappez, tou-
jours'. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Hart-
meijer heeft gesproken over het ter 
beschikking stellen van arbeidskrach-
ten. De criteria zijn genoemd in het 
schriftelijk antwoord opvraag 3.5.1. 
Hij heeft nog een aantal andere vragen 
gesteld, waarop ik in het kort zal ant-
woorden. In het algemeen was de me-
dewerking bij het onderzoek van de 
loontechnische dienst goed te noe-
men. In een enkel geval was het con-
tact wat stroever. In dit verband zij ook 
verwezen naar het standpunt van de 
werkgevers in de zogeheten ROM. Van 
die zijde werd volledige medewerking 
toegezegd. De loontechnische dienst 
heeft bij zijn onderzoek 79 bedrijven 
extra onder de loep genomen, omdat 
op het eerste gezicht leek, dat sprake 
was van uitlenen van personeel. In-
middels zijn door de loontechnische 
dienst (LTD) 14 processen-verbaal op-
gemaakt, terwij l nog enkele onderzoe-
ken lopen. Deze onderzoeken zijn in 
het algemeen moeizaam, t i jdrovend, 
omdat aan de hand van allerlei be-
scheiden en via verhoren geprobeerd 
moet worden om achter de werkelijke 
relatie tussen uitlenen en inlenen te 
komen. Het systeem is erop gericht elk 
betrokken uitvoeringsorgaan op de 
hoogte te stellen van de werkgevers 
en in dienst zijnde werknemers. Via 
een centraal meldingspunt gaan deze 
gegevens naar de uitvoeringsorganen. 
Vanuit die verzamelde gegevens is een 
gerichte controle mogelijk. Het geor-
ganiseerde bedrijfsleven is dan ook 
volledig op de hoogte met de lijst van 
de heer Hartmeijer. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Dis heeft ook nog geïnformeerd naar 
het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten. De Stichting van de Arbeid is 
daarbij niet betrokken, maar de ROM, 
de Raad voor Overleg in de Metaalin-
dustrie. De ROM is bezig een onder-
zoek in te stellen naar mogeli jkheden 
om fictieve onderaanneming te bestrij-
den. Het betreft intern overleg tussen 
partijen in de metaalindustrie en met 
de ROM is dan ook weer regelmatig 

contact. Het is gebleken, dat het de 
partijen ernst is met de bestri jding. In 
Rotterdam en Dordrecht zijn 14 pro-
cessen-verbaal opgemaakt door de 
loontechnische dienst. Ook de petro-
chemische industrie is onderzocht, 
omdat een aantal onderaannemers zo-
wel in de metaal als in de petro-che-
mie opereert. Bij de huidige systema-
tiek gaat het om 6-maandstoestem-
mingen. De toestemming wordt direct 
tot wederopzegging verleend. De LTD 
stelt onmiddell i jk onderzoek in naar 
het motief. Intrekking in een aantal ge-
vallen van permanente dan wel zeer 
langdurige terbeschikkingstellingen 
en in gevallen, waarin de terbeschik-
kingstelling beëindigd was, vond 
plaats. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Ik wi l in 
verband met de ROM de vraag stellen, 
of bij het onderzoek van 48 bedrijven, 
waarvan is gesteld dat juist daar de 
pijn vandaan moet komen, ook de on-
dememingsraad is ingeschakeld. Als 
dat is gebeurd, welke invloed heeft dat 
dan gehad? 

Minister Boersma: Ik ben niet in staat 
om op alle mogeli jke vragen een ant-
woord te geven. Ik zal de vraag, of dit 
met de ondernemingsraden het geval 
is, even bewaren. Mijn ervaring is dat 
het daar waar het goed is geregeld 
doorgaans wel gebeurt, maar dat zal 
niet in alle gevallen plaatshebben. 
De heer Van Zeil die een aantal opmer-
kingen over de koppelbazen heeft ge-
maakt, heeft verwezen naar een artikel 
in 'De Bouwer'. Het is bekend dat het 
niet is toegestaan, arbeidskrachten 
voor werkzaamheden naar het buiten-
land uit te lenen. Wat betreft de grens-
overschrijdende uit lening, zij verwe-
zen naar de antwoorden op de kamer-
vragen, die de heer Van Zeil wel zal 
kennen. Deze hadden betrekking op 
het optreden van illegale koppelbazen 
in de grensstreek. Daarbij ging het met 
name om ontduiking van belastinggel-
den en sociale verzekeringspremies. 
Het onderzoek is uitermate moeilijk. Er 
is kortgeleden ook met de Duitse autori-
teiten weer overleg geweest over het 
euvel van de illegale grenskoppelba-
zen. Er zal op korte termijn ook weer 
nader overleg plaatshebben met de 
betrokken Departementen van Justitie 
en van Financiën. Een van de bekend-
ste figuren uit die wereld is ondertus-
sen gearresteerd, zoals de heer Van 
Zeil ongetwijfeld zal weten. 
In de sector bouw is het niet toege-
staan arbeidskrachten ter beschikking 
te stellen; dit is wel in de vergunning 
voor 1975 als voorwaarde opgeno-
men. Dit verbod dat in 1971 is inge-
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voerd, heeft destijds de instemming 
gekregen van het georganiseerde be-
drijfsleven. Er is blijkens een recent ad-
vies van de Stichting van de Arbeid 
voor het bedrijfsleven geen aanleiding 
zijn oordeel op dit punt te herzien. Als 
gevolg daarvan zou ik willen opmer-
ken dat hieruit ook weer duidelijk blijkt 
dat de allereerste verantwoordelijk-
heid voor dit soort verschijnselen be-
rust bij de sociale partners zelf, zowel 
bij de werkgevers als bij de werkne-
mers, de een misschien in een ander 
opzicht dan de ander, maar dat doet er 
ook niet toe. 
Overigens meen ik ook te mogen zeg-
gen dat in de loop van vijfjaren welis-
waar het euvel, gelet op de vindingrijk-
heid van de mensen, niet volledig de 
kop is ingedrukt kunnen worden; er is 
echter heel wat kwaad bestreden. De 
situatie op dit terrein is nu heel anders 
dan vijf a tien jaren geleden. 
Er is ook nog navraag gedaan naar de 
juistheid van de berichten, als zouden 
in Limburg de gewestelijke arbeidsbu-
reaus arbeidskrachten bemiddelen 
naar koppelbazen in de bouw. De uit-
slag van het onderzoek wijst uit dat de-
ze berichten als ongefundeerd moeten 
worden beschouwd. 
De heer Poppe heeft in verband met 
het stakingsrecht gevraagd, hoe het zit 
met het Europees sociaal handvest. 
Daarmee staat het al sinds jaar en dag 
niet zo best, in die zin dat er heel veel 
mooie dingen in staan, maar de verde-
re afhandeling daarvan is stopgezet. Er 
waren ook nogal wat problemen met 
betrekking tot de ratificatie sinds 
1966. Er zijn sinds dat jaar heel wat 
stukken gewisseld, maar de laatste ja-
ren is de voortgang van de behande-
ling opgeschort. Daarbij speelt ook 
een rol het standpunt van de Kamer 
dat destijds duidelijk is gebleken, na-
melijk dat het voorbehoud ten aanzien 
van ambtenaren moet worden inge-
trokken. Ik heb de heer Poppe slechts 
een vraag horen stellen, maar ik zou 
toch wel graag willen weten, en dan 
niet alleen van hem, of dit standpunt 
thans nog geldt en of men van oordeel 
is dat het standpund dat het ka-
net destijds heeft ingenomen met 
betrekking tot artikel 6 van het so-
ciaal handvest nog steeds de opvat-
ting van de meerderheid is. Dat is na-
melijk ook weer van belang voor de 
beantwoording van de vraag, wat wij 
verder zullen moeten gaan doen met 
de ratificatie van het Europees sociaal 
handvest. Ik wijs erop dat op zich zelf 
qua principe het kabinet-Den Uyl een 
duidelijk standpunt heeft ingenomen 

ten aanzien van het stakingsrecht voor 
ambtenaren, wat overigens weer iets 
anders is dan het invullen van de spel-
regels om dat ook in de praktijk moge-
lijk te maken. Daarover vindt overleg 
plaats met de georganiseerde ambte-
narenwereld, over die twee aan elkaar 
gekoppelde zaken. De vraag is nu of 
wij tijdelijk vooruit kunnen door het 
voorbehoud ten aanzien van artikel 6 
te handhaven en de overige bepalin-
gen te bekrachtigen, met enkele uit-
zonderingen van incidentele aard, in 
afwachting van hetgeen verder in het 
overleg met de ambtenarenorganisa-
ties aan de orde is. Kunnen wij op ter-
mijn komen met een acceptatie van ar-
tikel 6 of heeft de Kamer daarover een 
andere opvatting? Zij kan wensen dat 
het Europees Sociaal Handvest met 
enkele uitzonderingen zo spoedig mo-
gelijk aan de orde wordt gesteld. Tech-
nisch betekent dit, dat er een voorstel 
komt, de tweede nota van wijzigingen 
in te trekken. 
Die twee supposities doe ik zonder op 
dit moment te kiezen. De heer Poppe 
heeft een duidelijke relatie gelegd met 
het stakingsrecht. Op zich zelf is het 
van grote betekenis, omdat naar ge-
lang in meerdere of mindere mate rati-
ficatie van het sociaal handvest plaats-
vindthet meer of minder goed moge-
lijk is, met wetsontwerpen die voorlig-
gen bepaalde dingen te doen. Die kun-
nen zo nodig worden ingetrokken, ver-
vangen of aangevuld. 
Ik dring erop aan dat wij hierop in 
tweede termijn terugkomen. Ik heb 
een aantal mogelijkheden aangege-
ven. Wellicht kunnen degenen die in 
eerste instantie niet over het Europees 
Sociaal Handvest hebben gesproken 
er nog nader op ingaan, al is het 
slechts met enkele woorden, zodat wij 
wellicht in het kabinet op korte termijn 
enkele beleidsbeslissingen zullen kun-
nen nemen. Dat zou ik aanbevelens-
waard vinden. 
Ik ben er bijzonder over verheugd dat 
dit jaar althans één spreker van de 18 
aandacht heeft besteed aan de veilig-
heid van de werknemers, namelijk de 
heer Hartmeijer. Hij heeft een aantal 
concrete vragen gesteld en een aantal 
kritische opmerkingen geplaatst. Ik 
zou wensen dat het besteden van aan-
dacht aan dit aspect zich bij komende 
begrotingsbehandelingen in een 
meetkundige reeks voortplantte en dat 
wij niet naar aanleiding van allerlei 
ontploff i ngen hier van tijd tot tijd i nci-
dentele beschouwingen over de veilig-
heid in met name de procesindustrie, 
maar ook elders, houden. 
Ter wille van de tijd verwijs ik naar de 
memorie van toelichting op de begro-

ting van het vorig jaar. Ik heb mij ver-
der nog voorbereid op een aantal alge-
mene opmerkingen. Er worden voor-
bereidingen getroffen om zo snel mo-
gelijk een veiligheidsrapport te realise-
ren. Er zal binnenkort een voorstel 
daartoe aan de SER worden voorge-
legd. Ook de herziening van de Veilig-
heidswet vordert. Ik hoop dat wij daar-
mee in 1975 een heel eind verder kun-
nen komen. Het is een bijzonder inge-
wikkelde materie die, zoals met veel 
dingen het geval is, veel tijd vergt. 
Wat de toekomstige activiteiten be-
treft, noem ik het streven, te komen tot 
de instelling van een nationale com-
missie tot vaststelling van de MAC-
waarde, de maximaal aanvaardbare 
concentratie van chemische stoffen. 
Dat is de laatste tijd een actueel onder-
werp, waarover ook in de kranten wel 
het een en ander te doen is geweest. Ik 
heb daarover een adres gekregen van 
de Industriebond-NVV. Ik verheug mij 
daarover, omdat dit betekent dat ken-
nelijk van werknemerszijde in toene-
mende mate de belangstelling groeit. 
Er is echter nog veel te weinig belang-
stelling aanwezig, als men let op de 
ver reikende consequenties die de ont-
wikkelingen, met name in de chemi-
sche sector, voor de gezondheid van 
de mens kunnen hebben. Ik denk ook 
aan de integratie van de commissies 
die thans naast elkaar bestaan, zoals 
de commissie preventie van rampen 
door gevaarlijke stoffen en de com-
missie opslag gevaarlijke stoffen. Zo 
zijn meer ontwikkelingen in gang gezet 
die naar mijn opvatting minstens zo 
belangrijk moeten worden geacht als 
vele andere beleidsonderdelen van het 
Departement van Sociale Zaken. 

DeheerKruisinga(C.H.U.): Is de medi-
sche afdeling van het directoraat-ge-
neraal voor de arbeid voldoende geou-
tilleerd om de problematiek volledig te 
kunnen behandelen? 
Is het niet wenselijk dat het ambtelijk 
apparaat nog wat wordt versterkt? 
Minister Boersma: De heer Hartmeijer 
heeft een dergelijke vraag gesteld toen 
hij sprak over de arbeidsinspectie in al-
gemene zin. Is die kwalitatief en kwan-
titatief voldoende bemand? Kwalitatief 
heb ik niets te klagen. Het is een zeer 
goed geolied onderdeel van het depar-
tement, dat voortreffelijk loopt. Kwan-
titatief krijgen wij wel problemen, niet 
zozeer omdat de werktijdverkorting 
ook onder de werkingssfeer van het 
betrokken directoraat-generaal valt, 
maar met name omdat door de indus-
triële ontwikkeling in toenemende ma-
te werkzaamheden moeten gebeuren 
die met de bestaande mankracht niet 

Tweede Kamer 
18 december 1974 Rijksbegroting 2137 



Minister Boersma 
altijd kunnen worden aangepakt. Ik 
denk hierbij ook aan de duidelijker so-
ciale inslag - men neemt het mij wel 
eens kwalijk als ik het zo zeg - en dan 
doel ik op de toepassing van en de 
controle op de Wet op de onderne-
mingsraden. 
Dat alles betekent dat er een uitbrei-
ding moet komen - en daar is ook aan-
dacht voor - van dit directoraat-gene-
raal. Wellicht zou dit ook voor de medi-
sche sector moeten gelden. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft het 
aantal ongevallen heb ik een overzicht 
voor mij waaruit blijkt, dat onder ande-
re vanwege de bemoeienissen van de 
arbeidsinspectie en de Dienst voor het 
Stoomwezen in het bijzonder in de 
chemische industrie de ongevallen, 
gerelateerd aan bepaalde grootheden, 
het minst voorkomen. Hierbij is de 
zwaarte van eventuele ongevallen in-
gecalculeerd. Ik heb over dit aspect 
nog wel meer gegevens en als daar-
voor belangstelling bestaat kan ik wei-
licht in tweede ronde verzoeken een 
noot in de Handelingen te doen opne-
men, zodat het nageslacht kan zien 
hoe de stand van zaken was wat be-
treft het aantal ongevallen in 1973. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat de Ka-
mer geen bezwaar heeft tegen het 
doen opnemen van een noot in de 
Handelingen.1 

(Opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie). 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik had dat verzoek eventueel in 
tweede ronde willen doen, maar ik 
dank u, dat u nu reeds daartoe de mo-
gelijkheid biedt. 
De heer Hartmeijer heeft nog ge-
vraagd of de verschillende vergunnin-
gen in de Wet luchtverontreiniging en 
de Veiligheidswet niet onder één ver-
gunning moeten worden gebracht. 
Het moet wenselijk worden geacht om 
de wetgeving op het gebied van veilig-
heid en gezondheid goed op elkaar af 
te stemmen. De wijze waarop dit juri-
disch-technisch zal worden gereali-
seerd zal bij de uitwerking op haar 
doelmatigheid worden beoordeeld. In 
ieder geval moet ook naar mijn opvat-
ting in deze procedures naar een slui-
tende coördinatie worden gezocht. Dit 
is doorgaans één van de belangrijke 
zaken, waarom het in het beleid gaat. 
Naarmate je er beter in slaagt de zaken 
te coördineren, is meer succes verze-
kerd. 
De heer Hartmeijer heeft ook nog ge-
vraagd naar de onderzoeken betreffen-
de Oxerana en Billiton. De fabriek van 
Oxerana is volgens plan gestopt na 
een storing. Er kwam gas vrij uit de 

veiligheidsventielen op de reactor. 
Reeds daarvoor was gesignaleerd, dat 
de procedure nog wel kon worden ver-
beterd. Daarom was al een nieuw 
systeem ontworpen en besteld, maar 
voordat het kon worden gemonteerd 
vond die storing plaats. Het verbeterde 
systeem is ondertussen aangebracht 
en de fabriek is afgelopen zaterdag 
weer gestart. 
De zaak betreffende Billiton is nog in 
onderzoek. Hierop zal ook nog nader 
worden teruggekomen naaraanleN 
ding van de vragen van het lid van de-
ze Kamer mevrouw De Boois. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Meis 
heeft een aantal vragen gesteld waar-
van de Staatssecretaris het merendeel 
voor zijn rekening zal nemen. Toch wil 
ik nog iets opmerken over hetgeen de 
heer Meis heeft gezegd over de uitke-
ring ineens van f200 en het intestel-
len en door de overheid financieel te 
voeden crisisfonds voor financiering 
van uitkeringen aan langdurig werk-
lozen. De Staatssecretaris zal straks in-
gaan op zaken als de uitkeringspercen-
tages en de uitkeringsduur. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is mij na-
tuurlijk niet ontgaan, dat de laatste tijd 
in het land de beweging valt waar te 
nemen om aanvankelijk te komen tot 
uitkeringen ineensten behoeve van 
degenen, die werkloos zijn. Langza-
merhand heeft zich dat ook uitgebreid 
tot verlangens om ook op andere on-
derdelen van de sociale verzekerings-
uitkeringen te komen tot systemen van 
uitkeringen ineens, bij voorkeur voor 
de Kerstdagen. 
Mijnheer de Voorzitter! Het zal nie-
mand zijn ontgaan, dat - ik bedoel dit 
niet als een diskwalificatie, maar als 
een nuchtere constatering - het hier 
aanvankelijk ging om acties, geïnspi-
reerd en op touw gezet door de C.P.N. 
Ik weet ondertussen ook dat een aantal 
gemeenteraden uit verschillende de-
len van het land gemeend heeft, zich 
achter een aantal verlangens te moe-
ten plaatsen. Op zich zelf geldt hier-
voor hetzelfde als voor een onderwerp 
als een verhoging van de uitkering in 
het kader van de minimumlonen. Wie 
zou op zichzelf het merendeel van hen, 
die met deze uitkering moeten leven, 
niet een uitkering ineens gunnen? Dat 
is natuurlijk nooit het punt, waar het 
om gaat. De vraag is allereerst op 
grond waarvan zo'n uitkering moet 
worden gegeven. Dan laat ik de politie-
ke bijmotieven buiten beschouwing. 
Welke argumenten kan men aanvoe-
ren, die ertoe zouden moeten leiden, 
in het laatste kwartaal van 1974 te ko-
men met een uitkering ineens? Nog-
maals, ik laat de algemene meer emo-
tionele kant buiten beschouwing. In 

het jaar 1974 is mede dankzij het ge-
voerde beleid de situatie als volgt. Het 
minimumloon stijgt in dit jaar reëel 
met ongeveer 5%. Het inkomen van 
de modale werknemer (ongeveer 
f19000) stijgt met 2%. Het inkomen 
van ongeveer f40000 blijft ongeveer 
hetzelfde of daalt iets. Een vier maal zo 
groot inkomen als het modaal inko-
men gaat achteruit met 2,5%. Wan-
neer wij de AOW-trekkers ook in de be-
schouwing zouden betrekken, zou blij-
ken dat gelet op de betrekkelijk gerin-
ge mogelijkheden en de vooruitzich-
ten, die wij een jaar geleden hadden, 
deze een betrekkelijk grote sprong 
vooruit hebben kunnen maken. Welnu, 
waaruit zou men de redenering kun-
nen halen voor het geven van een uit-
kering ineens. Ik kan deze niet vinden 
in het feit dat er sprake is van een rela-
tieve of absolute achteruitgang van 
deze inkomenscategorieën, die in het 
beleid van dit jaar een centrale aan -
dacht hebben gekregen. 
Mijnheer de Voorzitter! Daar komt na-
tuurlijk nog iets bij. Ik wil nu niet spre-
ken over crisisfondsen. Dat brengt 
weer de sfeer naar voren van de da-
metjes met alle goede bedoelingen en 
met polsmoffen om de hand, die in de 
wintermaanden aankloppen om de 
charitastedoen opleven. Ik wil niet 
eens aan dit soort toestanden den-
ken. Men moet de zaak gewoon nuch-
ter bekijken. Ik zie dan af van detechni-
sche en de formeel-juridische proble-
men; ik beperk mij tot de werklozen, 
ongeacht de duur en de leeftijd. Kan 
een uitkering ineens voor deze groep 
worden gegeven? Ik zeg dan: Neen, 
dat kan niet. De netto uitkering is door 
het vaststellen van het minimumdag-
loon nooit lager dan het netto mini-
mumloon. Men moet zich dit goed re-
aliseren, als men van oordeel is dat de 
werklozen een uitkering ineens van 
f 200 moeten hebben. Wat betekent 
dat? Men kan dan natuurlijk niet meer 
volhouden dat degene die wel werkt 
en die ook het netto minimuminko-
men heeft niet deze uitkering moet 
hebben. Dat zal ik de heer Meis hier 
waarschijnlijk nooit horen vertellen. Ik 
wil niet de gehele keten aflopen, maar 
dan komen wij ook terecht bij de 
AOW-trekkers, alsmede bij de ABW, 
waarin het minimumloon en de uitke-
ring wettelijk zijn geregeld. Dit houdt 
in, dat men vanuit die op zich zelf be-
perkte benadering van een uitkering 
ineens voor de werklozen, niet anders 
kan komen dan tot een algemene ope-
ratie over de gehele linie en voor ie-
dereen. Dat is altijd een moeilijkheid in 
het sociale en economische beleid, als 
men zijn ogen sluit voor het ene as-
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peet, dan denkt men misschien dat 
men een sociaal interessante gedachte 
optafel heeft gelegd, maar helaas 
moet men later concluderen dat het 
een boemerang is die men heeft ont-
dekt en die men tot ontwikkeling heeft 
willen brengen. 
Los van de vraag wat men vindt van de 
hoogte van dit soort uitkeringen, maar 
in het gehele rechtsbestel en vanuit 
dat rechtsbestel opererend vanuit de 
beleidssector als zodanig en het beleid 
dat dit jaar is gevoerd, moet worden 
geconcludeerd dat er geen grond is 
vooreen argumentatie, leidend tot 
achterstand van een zwakke groep. 
Deze groep heeft juist in 1974 centraal 
in de aandacht gestaan en dat zal ook 
in de komende jaren het geval zijn. Ge-
let op de samenhang tussen alle mo-
gelijke denkbare grootheden op het 
terrein van de sociale voorzieningen, 
ook via het minimumlooninstrument, 
is het onmogelijk om die operatie be-
perkt te houden en derhalve is het niet 
verantwoord haar te steunen. 

De vergadering wordt te 13.30 uur ge-
schorst en te 14.15 uur hervat. 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil beginnen meteen kleine 
omissie te herstellen, alvorens over te 
gaan tot de bespreking van het sloton-
derwerp. Ik ben namelijk nog niet inge-
gaan op een aantal vragen van de heer 
Van der Lek over de ondernemingsra-
den, al ben ik, zonder hem te noemen, 
in de beantwoording van een aantal 
andere vragen over dit onderwerp al 
enigszins ingegaan op datgene, wat 
door hem naar voren is gebracht. 
De heer Van der Lek heeft aangedron-
gen op spoed bij de herziening van de 
wet. Ik heb er al op gewezen, dat wij al-
les op alles zullen zetten om nog in 
1975 met voorstellen bij de Kamer te 
komen. Ik wi I er n og wel op wijzen, dat 
men, zeker als het gaat om een onder-
werp als de herziening van de Wet op 
de ondernemingsraden, voorzichtig 
moet zijn met de conclusie, als zou dat 
allemaal wel buiten de Sociaal-Econo-
mische Raad om kunnen gaan, omdat 
het juist bij de herziening van een der-
gelijke wet gaat om aangelegenheden, 
die moeten worden gedragen door de 
sociale partners en door hen, die wij 
dan wel aanduiden als bedrijfsgeno-
ten. Dat is de reden - ik heb daarop 
ook al geduid bij de bespreking van dit 
onderwerp in de openbare commissie-
vergadering - waarom ik daarop nog 
even wilde terugkomen bij deze gele-
genheid. 
De geachte afgevaardigde heeft ook 
gezegd: Laat het kabinet dan wel, los 

van welke opvatting ook in het georga-
niseerd bedrijfsleven, tot een wets-
voorstel komen en laat het niet denken 
aan een voorontwerp van wet, want 
dat zou ik de Minister stellig willen ont-
raden. Ik ben nog niet zover, dat ik 
daarover een beslissing kenbaar kan 
maken, maar een van de mogelijkhe-
den, die in ieder geval op het lijstje 
kunnen voorkomen, is de meest ge-
richte vorm van een adviesaanvrage, 
namelijk een voorontwerp van wet, 
waarbij het in ieder geval zal moeten 
gaan over twee heel belangrijke 
hoofdonderdelen van de Wet op de 
ondernemingsraden, namelijk de aard 
van de ondernemingsraad - perso-
neelsorgaan versus orgaan van de on-
derneming, een mengvorm is ook nog 
denkbaar - alsmede de bevoegdhe-
den, die zijn neergelegd in de artikelen 
23 e.v. van de Wet op de onder-
nemingsraden. Ik zal hierover met ver-
schillende personen - een begin heb ik 
daarmee al gemaakt - contact hebben. 
Ook met de voorzitter van de SER heb 
ik hierover gesproken en ik hoop die 
gesprekken in de komende tijd verder 
te voeren. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan, 
dat ik hiermede de vragen van de heer 
Van der Lek globaal heb beantwoord. 
Ik kom nu tot het laatste onderwerp, de 
werkloosheid, de arbeidsvoorziening 
e.d. Allereerst kom ik tot enkele afzon-
derlijke vragen. De heren Van der Gun 
en Van Dis hebben gesproken over 
een commissie onder leidingvan prof. 
Ter Heide. Bij het arbeidsmarktonder-
zoek gaat het op dit moment om twee 
omvangrijke projecten. In de eerste 
plaats betreft het een nationaal pro-
gramma arbeidsmarktonderzoek, on-
der de verantwoordelijkheid van de 
Minister voor Wetenschapsbeleid, col-
lega Trip. Hiervoor wordt een stuur-
groep samengesteld, waarvan prof. 
Ter Heide voorzitter zal worden. Dit 
onderzoekprogramma zal fundamen-
teel onderzoek bevatten en wellicht 
ook meer inzicht verschaffen in de oor-
zaken van structurele werkloosheid. 
Ten onrechte is het onderzoekpro-
gramma wel aangeduid als een onder-
zoek naar structurele werkloosheid. 
Dat gaat bepaald te ver en dat zou dan 
ook een doublure betekenen. Ik wijs in 
de tweede plaats op het zgn. BEW-on-
derzoek dat nog stamt uit het 250 
mln.-program voor bestrijding exces-
sieve werkloosheid, waarbij gelden 
waren gereserveerd voor onderzoek. 
De eerste resultaten van dat onderzoek 
zijn reeds verwerkt in de interimnota 
inzake bestrijding van de werkloos-
heid. In de aangekondigde vervolgno-
ta zullen de verdere resultaten van dit 

onderzoek worden meegenomen. In 
deze vervolg nota zal ook het probleem 
van het niet-aansluiten van vraag en 
aanbod worden behandeld. Het is met 
name dit tweede onderzoek, dat door 
de heren Van der Gun en Van Dis zal 
zijn bedoeld. 
Het feit dat ik direct reeds met de be-
antwoording van de afzonderlijke vra-
gen ben begonnen, duidt er reeds op 
dat ik, gelet op de debatten die wij 
reeds hebben gehad, alsmede op de 
discussies en de debatten die wij nog 
wachtende zijn, nu geen algemene be-
schouwingen aan dit onderwerp zal 
gaan wijden, al kom ik vanzelfspre-
kend straks nog nader terug op de be-
schouwingen, onder andere van de 
heer Van Gorkum op dit terrei n. Dit be-
tekent ook dat ik zeer beknopt zal zijn 
in de beantwoording van de heer Krui-
singa, die mij daarvoor overigens te-
recht ook de ruimte heeft geboden, 
toen hij sprak overeen aantal heel be-
langrijke onderdelen, conjuncturele en 
structurele werkloosheid, met een 
analyse per bedrijfstak, regio, leeftijd 
e.d. Hij zei dat hij zich kon voorstellen 
dat het niet wel mogelijk zou zijn in 12 
uur daarop een volledig antwoord te 
geven. 
Ik heb al meermalen gezegd, dat het 
onderscheid tussen conjuncturele en 
structurele werkloosheid natuurlijk 
waarde heeft. Ik heb dit ook gesteld in 
de interimnota en in het debat daar-
over tijdens de openbare commissie-
vergadering. Ik heb er echter aan toe-
gevoegd, dat men ook weer niet de be 
tekenis daarvan moet overtrekken, 
omdat het daarnaast nodig en nuttig is 
te komen tot analysering van de werk-
loosheid uit de verschillende invals-
hoeken in het microvlak, omdat de ar-
beidsmarkt nu eenmaal uiteenvalt in 
heel veel deelmarkten, naar regio, leef-
tijd, beroepsgroep, geslacht, e.d. 
Op dit moment - en wij zullen dit 
voortzetten - vindt op het departe-
ment in aansluiting op de beschouwin-
gen, gegeven in de interimnota werk-
loosheidsbestrijding, een verder 
gaande analyse van die deelmarkten 
plaats. Die beschouwingen zijn weer 
van betekenis voor het vinden van 
meer gedetailleerde aanknopingspun 
ten bij het zoeken naar gerichte maat-
regelen. Immers, dan blijkt wel dat, af-
gezien van de budgettaire aspecten van 
de onderscheiding, die natuurlijk niet 
van belang ontbloot zijn, die indeling 
in structureel en conjunctureel opzicht 
niet voldoende is om tot een gerichte 
aanpak te komen. Ik ben reeds, zij het 
heel beknopt en in wezen onvoldoen-
de - maar dan zou ik nog veel langer 
moeten praten en dit zou ik willen ver-
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mijden - op het fundamentele betoog 
van de heer Kruisinga over de groeien-
de werkloosheid ingegaan. Ik hoop de 
gelegenheid te krijgen zijn opmerkin-
gen mede te doen verwerken bij de de-
finitieve redactie van de vervolgnota. 
Ook de heer Honig van den Bossche 
heeft aandacht gevraagd voor dit on-
derdeel van het beleid van het depar-
tement van Sociale Zaken. Hij heeft ge-
wezen op het niet hanteren van be-
staande instrumenten en heeft zijn spijt 
daarover uitgesproken. Hij heeft ook 
gezegd: stel, dat het pakket wel iets 
zou helpen, maar dat het volstrekt on-
voldoende zou zijn, wat dan? In zijn be-
nadering staat alléén de onderneming 
in het centrum der belangstell ing en 
verder niets of niemand. Als je daar nu 
maar begint, los je alles op. Hij heeft 
ook nog verwezen naar zijn bijdrage 
aan het debat bij de begrotingsbehan-
deling van Economische Zaken. Ik w i l , 
wanneer dit technisch mogeli jk is, er 
graag kennisvan nemen. Ik neem aan 
dat hij ook antwoord heeft gekregen 
van mijn ambtgenoot van Economi-
sche Zaken, die overigens wel enige 
tijd ondernemer is geweest. Sommi-
gen, ook buiten deze Kamer, ontgaat 
dit wel eens. 
Ik zou wat dit betreft de heer Honig van 
den Bossche wil len geruststel len: ik 
zal nooit ondernemer worden. Dit zeg 
ik niet uit gebrek aan respect, niet om-
dat ik zo bang ben voor het klimaat -
als dit woord te veel wordt gebruikt, ir-
riteert het mij wel eens, omdat ik net 
als collega Duisenberg niet precies 
weet wat daar allemaal onder valt -
maar omdat ik, mij zelf kenende, weet 
dat ik de benodigde kwaliteiten om dit 
vak te kunnen uitoefenen niet heb. 
Ik kom thans bij de heer Hartmeijer, 
die een van de meest benauwende on-
derdelen van het totale werkloosheids-
vraagstuk heeft aangeroerd, namelijk 
de jeugdwerkloosheid. Ik deel met 
hem en anderen die daaromtrent vra-
gen hebben gesteld die grote zorg. Ik 
voeg eraan toe, dat wi j hierbij hebben 
te maken met een onderdeel waarbi j 
gerichte, doeltreffende maatregelen 
verreweg het moeilijkst zijn te nemen. 
Ik zou, mede naar aanleiding van zijn 
vragen, hiervan iets meer wil len zeg-
gen dan alléén in globale zin. 
Hij heeft gevraagd, hoe het nu staat 
met de werkloosheid onder de jonge-
ren en of er voldoende inzicht is bij de 
arbeidsbureaus en bereidheid bij het 
bedrijfsleven om voldoende plaatsen 
voor werkende jongeren beschikbaar 
te stellen. 
Ik wi l een aantal cijfers noemen, mi jn-
heer de Voorzitter. Het aantal bij de 

GAB's ingeschreven jeugdigen be-
droeg eind november j l . 10 225man-
nen en 7900 vrouwen beneden de 19 
jaar. In de groep 19- t /m22- jar igenwa-
ren de cijfers respectievelijk 19800 en 
8900. Ik rond de cijfers voor het gemak 
af, mijnheer de Voorzitter. 
Een deel hiervan bestond uit school-
verlaters: respectievelijk 3100 mannen 
en 2900 vrouwen en 2300 mannen en 
1550 vrouwen. 
In de groep beneden de 19 jaar ging 
het hierbij om 2400 bouwvakarbei-
ders, bijna 1600 metaalbewerkers en 
ruim 1300 kantoorkrachten. Dit wat de 
jongens betreft. Van de meisjes bene-
den de 19 jaar stond een aantal van 
ruim 1800 ingeschreven als 'kantoor-
personeel'. Bij de 19 t /m 22-jarigen wa-
ren ru im 4700 bouwvakarbeiders, 2800 
metaatbewerkers en 3000 kantoor-
krachten. In de laatste categorie ging 
het om 3300 vrouwen. 
Ten opzichte van november verleden 
jaar is een zeer sterke stijging te con-
stateren, vooral in de sectoren van de 
bouwen de metaal. Echter, naarde 
duur van inschri jving gerekend, steekt 
de groep jeugdigen - tot 1 9 j a a r - g u n -
stig af bij de overige leefti jdsgroepen: 
bijna 80% - ik baseer mij nu op de ge-
gevens - is korter dan drie maanden 
werkloos. Voor de 25 tot 40-jarigen 
was het percentage (eind november 
1974) 60. Er is dus een duidelijk ver-
schil, mijnheer de Voorzitter. 
Dit alles neemt niet weg, dat de stij-
ging van het aanbod van jeugdigen op 
de arbeidsmarkt - om al deze economi-
sche vaktermen maar te hanteren- re -
latief groot is ten opzichte van verle-
den jaar, zeker wanneer men bedenkt, 
dat jongelui in toenemende aantallen 
volledig dagonderwijs volgen. Dit aan-
tal neemt nog steeds toe. 
Twee factoren zijn hierbij in het bijzon-
der te vermelden, mijnheer de Voorzit-
ter: in de eerste plaats is er de partiële 
leerplicht, die 16-jarigen en zeker 
15-jarigen minder aantrekkelijk voor 
het bedrijfsleven maakt. In de tweede 
plaats is het bedrijfsleven op het mo-
ment zeer terughoudend wat het in 
dienst nemen van nieuw personeel be-
treft. 

Mevrouw Barendregt heeft een vraag 
gesteld over het resultaat van het 
overleg met Financiën. Dit interdepar-
tementaaal overleg is inmiddels afge-
rond. Het ligt in de bedoeling, voor 
jeugdigen jonger dan 23 jaar - als zij 
ten minste twee maanden als werk-
loos bij een GAB zijn ingeschreven -
een bedrag van 15 min. beschikbaar te 
stellen, waarbi j het zal gaan om, onder 
andere, administratieve projecten op 
sociaal, maatschappelijk en cultureel 

terrein, maar ook op dat van de maat-
schappelijke gezondheidszorg. Ook ac-
tiviteiten op het terrein van de dienst-
verlening - t e n behoeve van bejaar-
den, van gehandicapten en van kinde-
ren - kunnen onder deze regeling wor-
den uitgevoerd. De Raad voor de 
jeugdvorming en de Raad van werken-
de jongeren zullen hierbij worden ge-
raadpleegd. Met de uitvoering van de 
betrokken projecten zal in januari 1975 
een aanvang worden gemaakt. 
Ik heb mevrouw Barendregt reeds een 
antwoord gegeven met betrekking tot 
de premiedifferentiatie. Ik wi js er nog 
op, dat er op korte termi jn ten aanzien 
van het probleem van de partiële leer-
plicht en van de leerplichtverlenging 
een intensief overleg op ministerieel 
niveau zal plaatsvinden tussen de de-
partementen van Onderwi js en Weten-
schappen en van Sociale Zaken. 

De heer Vellenga (P.v.d.A.): Ik begrijp, 
dat de Minister nog met beide raden 
moet praten. Er moet ook nog overleg 
plaatsvinden met de potentiële op-
drachtgevers. Hoe speelt de Minister 
het dan klaar om in januari 1975 de 
projecten te laten starten? 

Minister Boersma: Met de uitvoering 
van de betrokken projecten zal een 
aanvang worden gemaakt in januari 
1975. 'De uitvoering' moet in de ruim-
ste zin worden opgevat. Wi j zullen pro-
beren zo concreet mogeli jk tot de uit-
voering te geraken. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ik heb 
ook gevraagd naar de mogeli jkheid 
om de jongeren later ook in hetzelfde 
soort werk te laten bli jven werken. Het 
perspectief zal moeten zi jn: meer te 
bieden dan bij de aanvullende werken, 
die eens aflopen. Zit die mogeli jkheid 
erin? 

Minister Boersma: In principe probe-
ren wi j altijd de aard van de tewerk-
stelling een zo duurzaam mogeli jk ka-
rakter te geven. Als ik een ander instru-
ment, dat recent tot ontwikkel ing is ge-
bracht, mag noemen, namelijk de t i j -
delijke arbeidsplaatsenregeling, dan 
blijkt dat het daarbij niet alleen erom 
gaat een half jaar te overbruggen en 
dit eventueel te verlengen met nog 
een half jaar, maar dat het erom gaat 
te proberen daardoor een duurzame 
aansluiting te kri jgen, zo dat enigszins 
mogelijk is. Dit kan een tussenstuk zijn, 
dat kan leiden tot een definit ieve plaat-
sing en wi j zullen natuurli jk alles doen 
om dat te bevorderen. 
Het is echter alti jd een hachelijke zaak 
om op voorhand toezeggingen te 
doen. Je bent er dan ook nog niet ze-
ker van of je de toezeggingen gestand 
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kan doen. Wi j proberen zoveel moge-
lijk aansluiting te vinden tussen datge-
ne wat toegezegd wordt en datgene 
wat uiteindelijk gerealiseerd wordt . 
Dat lukt helaas niet alti jd. Er zijn toch 
vaak onvoorziene factoren in het spel, 
die bij nader inzien niet in de hand zijn 
te kri jgen. Maar in pricipe zullen wi j 
ons daar graag op richten. 
De heer Van Dam heeft gevraagd naar 
de winterwerkregeling schildersbedrij-
ven en verwezen naar het natte najaar, 
dat de schilders binnen heeft gehou-
den. ik beschik over cijfers, waaruit 
blijkt dat de veronderstell ing van de 
heer Van Dam niet kan kloppen, tenzij 
natuurli jk de cijfers fout zouden zijn, 
maar ik heb geen aanleiding aan de cij-
fers te twi j felen. 
Stand van het aantal premie-aanvra-
gen: Vorig jaar 30 november 1973, ver-
volgens 14 december 1973: 5700 res-
pectievelijk 9050, dus een snelle toena-
me. Peildata in 1974 22 november en 6 
december: 6450 respectievelijk 10600. 
Uit deze cijfers blijkt, dat de veronder-
stelling van de heer Van Dam niet juist 
is. Er is geen verschuiving - dat zou 
dan uit de cijfers moeten blijken - naar 
het natte najaar. 
Op grond van deze cijfers is er dus ook 
geen aanleiding om te komen tot bij-
zondere overheidsmaatregelen. Wel 
zal bij de toedeling van de 600 min. 
ook aandacht worden besteed aan de 
schilders. Ik kom op de vraag van de 
heer Van Dam aan het slot van mi jn 
antwoord nog terug. 
De heer Hartmeijer heeft nog een 
vraag gesteld met betrekking tot de 
ontwikkeling van het scholingspro-
gram en de f 30 per week omscholings-
premie. 
De zeven gewestelijke arbeidsbureaus 
- A l m e l o , Ni jmegen, Leiden, Dor-
drecht, Breda, Tilburg en Waalwijk - , 
waar de nieuwe proef met kortlopende 
scholingen wordt genomen, hebben 
een eerste indruk gegeven van de re-
acties op het betrokken scholingspro-
ject. In het algemeen is er een redelijke 
reactie van de bedrijven ontvangen op 
de brief, die de werkgeversorganisa-
ties hebben gestuurd. Voorlopige re-
sultaten zijn de volgende in dezelfde 
volgorde van plaatsen: 14,6,26, 9, 7 en 
2 bedrijven hebben gereageerd. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Van de 
hoeveel bedrijven? 

Minister Boersma: Dat weet ik niet. Ik 
weet niet hoeveel bedrijven in de ver-
schillende rayons aanwezig zijn. Ik 
neem aan, dat alle bedrijven in begin-
sel in aanmerking zijn genomen, zeker 

wanneer het aantal werknemers bo-
ven een bepaald niveau is, omdat de 
bedrijven toch een zekere omvang 
moeten hebben om deze operatie ge-
zamenlijk te kunnen verrichten. 
Een voor lopige inventarisatie van de 
bij deze bedri jven bestaande vacatures 
leverde een aantal van meer dan dui-
zend op, dat evenwel maar gedeeltelijk 
dienstbaar kan worden gemaakt aan 
het bedoelde scholingsproject, waar-
mee alleen kortlopende scholingen 
zullen worden gerealiseerd. Defeiteli j 
ke opleiding is overigens nog maar 
nauwelijks gestart. Het blijkt heel wat 
voeten in de aarde te hebben. 
In dit verband heeft de heer Rietkerk 
nog naar de andere scholingspro-
gramma's gevraagd die in samenwer-
king, maar zonder de f 30omscholings-
premie, tussen overheid en bedrijfs-
leven worden georganiseerd. Daarbij 
zijn thans 62 bedrijven betrokken. Het 
aantal daarbij betrokken personen is 
ongeveer 2500. 
De heer Van Dis heeft nog gevraagd 
naar meer begeleiding van de scho-
lingskandidaten, zoals ook in Limburg 
is gebeurd. Ik zou daarbij wi l len aante 
kenen dat het succes van de omscho-
lingsoperaties in Limburg mede afhan-
kelijk was van de sterke medewerking 
van de mijnen en ten dele ook van de 
scholingsadviseurs in dienst van het 
districtsbureau voor de arbeidsvoor-
ziening. Het ligt ook in het voornemen, 
in 1975 op elk districtsbureau een of 
meer van dergelijke functionarissen 
aan te stellen. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Ik zou 
nog een vraag wil len stellen in ver-
band met die f 30. Er zijn nu enkele ar-
beidsbureaus ingeschakeld. Gaat de 
Minister dit ook over andere gebieden 
uitbreiden of wacht hij eerst af of zijn 
verwachtingen bewaarheid worden? 

Minister Boersma: Het gaat om experi-
menten. De Kamer dringt er regelma-
tig op aan, die te bevorderen. Als men 
met experimenten begint, doet men 
dat met een bijzonder doel. Dat geldt 
ook voor een ander onderwerp dat ik 
nog moet behandelen, namelijk de ar-
beidsbureaus-nieuwe-stij l. Daar zal 
men enige ervaring mee moeten op-
doen. Het is de bedoeling liefst zo snel 
mogelijk tot verdere uitbreiding over 
te gaan. Mocht echter blijken dat het 
een totale f lop is - bij voorbeeld door-
dat wi j het niet goed hebben voorbe-
reid, de werkgevers niet voldoende 
medewerking verlenen of de werkne-
mers het vertikken een omscholings-
cursus te volgen - , dan stoppen wi j er 
natuurlijk mee en gaan wi j niet uitbrei-
den, want dan is de kans niet zo groot 

dat het elders wél slaagt. Gelet op de 
zeer degelijke gezamenlijke voorberei-
ding ga ik er echter voorlopig vanuit, 
dat de kans op succes er mettert i jd wel 
in zit. Misschien kunnen wi j al vri j snel 
overgaan tot een verbreding van het 
experiment. Zelf heb ik met name de 
aandacht gevestigd op de mogeli jkhe-
den o m in de Rijnmond op korte ter-
mijn verder te gaan en misschien ook 
buiten de metaal. Het is ook denkbaar 
dat w i j op een andere wijze nieuwe 
mogeli jkheden kunnen openen om tot 
hetzelfde doel te geraken. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Ik ben 
het met de Minister eens dat dit eigen-
lijk helemaal bekeken moet worden in 
het kader van de arbeidsbureaus-nieu-
we-sti j l . Daarom wi l ik er in tweede ter-
mijn op terugkomen. 

Minister Boersma: Ik kom nog op de 
arbeidsbureaus-nieuwe-stij l. Ik geloof 
dat de heer Hartmeijer nu een relatie 
legt, die nog niet helemaal gelegd kan 
worden. Ik heb er nu slechts over ge-
sproken ter il lustratie van het begrip 
'experiment' . 
De heer Van Gorkum heeft een groot 
aantal opvatt ingen en ideeën naar vo-
ren gebracht en heeft daarvoor ook 
veel spreektijd van zijn fractie ter 
beschikking gekregen. Ik moet probe-
ren, er beknopt op te reageren. Ik ga 
akkoord met het uitgangspunt van zijn 
interessante betoog, namelijk dat het 
voor zeer velen daadwerkelijk een 
ramp betekent o m in onze cultuur 
werkloos te zijn. Ik meen hieraan te 
mogen toevoegen, dat dit in zeer bi j-
zondere mate geldt voor degenen die 
langdurig werkloos zijn. Ik zou wel een 
onderscheid wil len maken tussen hen, 
die enkele maanden of een maand 
zonder werk zijn, en degenen, die 
meer dan een halfjaar tevergeefs pro-
beren werk te vinden. 
Ik ben het ook met de heer Van Gor-
kum eens dat men de problemen van 
de werkgelegenheid toch met een ze-
kere mate van nuchterheid moet bli j-
ven aanpakken; met andere woorden, 
dat men de last van de werkloosheid 
niet nog moet vergroten met simpele 
suggesties over oogsthulp, straks mis-
schien sneeuwruimen of het naar huis 
sturen van gehuwde vrouwen, rijksge-
noten of buitenlandse werknemers. 
Het heeft op het ogenblik weliswaar 
weinig zin de deelname van gehuwde 
vrouwen aan het arbeidsproces te sti-
muleren, maar dat neemt niet weg dat 
bij herverdeling van de arbeid met de 
wens van gehuwde vrouwen om te 
werken rekening moet worden gehou-
den. 
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Minister Boersma 
Het sociale beleid moet zich richten op 
de noden van vandaag, maar ook op 
toekomstige verbeteringen. Het ver-
minderen van de sociale problematiek, 
die nu aan de werkloosheid vastzit, is 
gediend met zowel een actuele inspan* 
ning, die gericht is op het doen behou-
den en hernemen van arbeidsplaat-
sen, als een rechtvaardiger verdeling 
van wellicht - maar dat zal ook nog uit 
nader onderzoek definitief moeten blij-
ken - schaarser wordende werkgele-
genheid. Het ligt ook in de bedoeling -
vandaar dat ik enige aanleiding heb om 
enigermate beknopt in te gaan op dat-
gene wat door de heer Van Gorkum 
naar voren is gebracht - in de vervolg-
nota nader in te gaan op mogelijke 
maatregelen tot herverdeling van ar-
beid, zoals arbeidstijdverkorting, ver-
vroegde pensionering,functioneel 
leeftijdsontslag. Waarschijnlijk komt 
hierbij ook het punt aan de orde dat 
mevrouw Barendregt naar voren heeft 
gebracht, namelijk dat van een eventu-
eel arbeidsverbod voor boven-65 jari-
gen, iets waarover ik ook wel met an-
deren dan de leden van deze Kamer 
van tijd tot tijd een discussie heb ge-
voerd. Het lijkt mij erg moeilijk te ko-
men tot een zogeheten generiek ver-
bod, maar wij zullen die kwestie in de 
vervolgnota aansnijden. 
Dergelijke maatregelen kunnen niet 
los gezien worden van de inhoud die 
de sociale partners geven aan hun af-
spraken voor de kortere en langere ter 
mijn. 

Een mentaliteitsverandering - ook in 
deze discussie komt dit woord bij tijd 
en wijle naar voren - ten aanzien van 
de arbeid, waarvan de waardering zo 
sterk in onze cultuur verankerd ligt, is 
geen zaak van overheidsbeleid. Het is 
ook geen zaak voor de korte of middei-
lange termijn. Daarbij gaat het om pe-
rioden langer dan vijf of tien jaren. 
Het sociaal beleid is er steeds op ge-
richt geweest ook voor hen die niet 
meer kunnen werken een maatschap-
pelijk gewaardeerde plaats in de sa-
menleving te bewerkstelligen. Dat 
geldt evenzeer voor boven-65-jarigen 
als voor, bij voorbeeld, gehandicap-
ten. Daarbij moet ook gedacht worden 
aan een maatschappelijke herwaarde-
ring van andere arbeid dan de strikte 
beroepsarbeid. Ik heb daarop, zij het in 
beknopte vorm, reeds gewezen tijdens 
de openbare commissievergadering. 
Sociale wenselijkheden en economi-
sche mogelijkheden, maar ook omge-
keerd, sociale mogelijkheden en eco-
nomische wenselijkheden staan veelal 
in spanning tegenover elkaar. Het is 

twijfelachtig of men een oplossing van 
deze spanningen mag verwachten 
door allerlei beslissingsmomenten in 
overheidshand te leggen. Ik heb er dan 
ook mijn twijfel over of een nationaal 
prioriteitenschema, waarbinnen inves-
teringsbeslissingen moeten worden 
genomen, reëel tot de mogelijkheden 
behoort om daadwerkelijk aan de soci-
aal gewenste structuur van de werkge 
legenheid vorm te geven. Zo zal men 
ten aanzien van verschillende sugges-
ties moeten letten op de wel beoogde, 
maar ook op de niet-beoogde effecten. 
Zo vind ik een meldingsplicht van va-
catures minder praktisch dan een uit-
bouw van het vacaturebankensysteem 
van de gewestelijke arbeidsbureaus. Ik 
acht stimuleringsmaatregelen ter be-
vordering van het in dienst nemen van 
bepaalde categorieën meer effectief 
dan dwingende voorschriften aan 
werkgevers over bepaalde quota van 
in dienst te nemen categorieën. Ik acht 
een intensief interdepartementaal be-
leid van meerdere ministers effectie-
ver voor de werkloosheidsbestrijding 
dan de aanwijzing van een afzonderlij-
ke staatssecretaris, met alle waarde-
ring voor de bezorgdheid - voor het 
eerst overigens in deze vergaderzaal 
merkbaar - van de heer Van Gorkum 
voor mijn welzijn. 
Ik kondigde reeds de invoering van de 
arbeidsbureaus-nieuwe stijl aan. Als 
wij over het functioneren van de ar-
beidsbureaus spreken, kan ik op voor-
hand al wel zeggen dat de algemene 
invoering van het ANS-experiment op 
korte termijn niet mogelijk is. Sommi-
ge onderdelen die nu al een succes 
blijken zullen versneld worden door-
gevoerd - ik noemde reeds de vacatu-
rebanken - maar andere kosten veel 
meer tijd, voorbereiding en training. 
Dit geldt met name voor wijzigingen in 
de methodiek. 
In hoeverre schriftelijke verantwoor-
ding aan de cliënten in die methode 
past kan ik op dit moment nog niet vol-
ledig zien en overzien. In het kader van 
de vernieuwde bemiddelingsmetho-
diek lijkt het aangewezen dat in het al-
gemeen de cliënt een volledig inzicht 
heeft in het oordeel van het arbeidsbu-
reau omtrent zijn instelling, arbeidsge-
schiktheid en vakbekwaamheid. 
Het lijkt geen bezwaar te ontmoeten 
indien de cliënten op de hoogte wor-
den gesteld van de gegevens die be-
stemd zijn voor computerverwerking. 
Uiteraard zullen bij het opzetten van 
de computeradministratie voldoende 
waarborgen moeten worden inge-
bouwd om kennisneming van de ge-
gevens door derden te voorkomen. 

De heer Van Gorkum heeft verder nog 
gevraagd naar de decentralisatie en 
naar de bevoegdheden van de direc-
teur van het arbeidsbureau. Vrijwel al-
le nieuwe maatregelen - 30% loon-
kostensubsidieregeli ng, tijdelijke ar-
beidsplaatsenregeling, de scholings-
maatregelen, de loonsuppletie - zijn 
ter uitvoering in handen gelegd van 
deze directeuren. In het beleid van de 
arbeidsbureaus zijn regionaal werkge-
vers en werknemers organisatorisch 
betrokken. Veelal is er ook een directe 
binding met het lokale bestuur. In zeer 
vele gevallen is een wethouder voor-
zitter van de commissie van bijstand 
en advies van het gewestelijk arbeids-
bureau. Naar mijn mening is er duide-
lijk sprake van een behoorlijk ver door-
gevoerde decentralisatie. 
Wat de openbaarmaking van interne 
arbeidsmarkt-analyses betreft bestaat 
er nog steeds een niet opgehelderd 
misverstand. Ik heb er bezwaar tegen, 
dat interne analyses worden gepubli-
ceerd, waarin de mogelijkheden van 
de bemiddelbaarheid op een zodanige 
manier zijn uitgewerkt, dat de indruk 
wordt gewekt, alsof de g.a.b.'s geen 
bemiddelingstaak hebben, bij voor-
beeld om ouderen of sociaal gehandi-
capten, jeugdigen of personen met 
een crimineel verleden te bemiddelen. 
Dat soort analyses, als ze al nodig 
zijn vooreen doelgerichtetaakverde-
ling binnen de arbeidsbureaus, heeft 
geen nuttige functie naar buiten. Ana-
lyses van het aanbod naar beroeps-
groepen, opleidingscategorieën en 
leeftijd kunnen mijns inziens wel open-
baar worden gemaakt en worden dat 
ook. 
Met alle respect voor de suggestie van 
de heer Van Gorkum inzake sociaal-
culturele arbeid van arbeidsbureaus 
door van arbeidsbureaus sociale 
dorpshuizen te maken moet ik zeggen, 
dat ik dat niet van plan ben. 
Inzake nieuwbouw zijn verschillende 
wensen op tafel gelegd. De voor 
nieuwbouw genoemde middelen zijn 
niet voldoende om alle wensen in één 
jaar te realiseren. In het verleden is het 
bouwprogramma voor g.a.b.'s regel-
matig versneld door deelname in AW-
programma's, maar dat betekent nog 
niet, dat daardoor geen knelpunten 
meer zijn aan te wijzen. Wel zal wor-
den bevorderd, dat procedurele hin-
dernissen zoveel mogelijk worden ver-
meden om tot versnelling en verdere 
vernieuwing te geraken zonder daarbij 
de gedane toezegging om het perso-
neel van de arbeidsbureaus bij de 
bouwvoornemens te betrekken, nu in 
te trekken. 
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Minister Boersma 
Natuurlijk kan het voorkomen, dat een 
directeur van een arbeidsbureau te-
leurgesteld is over het uitblijven van 
voorzieningen. Dat zal dan betekenen, 
dat in een zo eerlijk mogelijke afwe 
ging van prioriteiten hij niet aan de top 
terecht is gekomen. Ik kan nog wel me-
dedelen, dat grondaankopen ten be-
hoeve van de arbeidsbureaus Heerlen 
en Venlo binnenkort kunnen worden 
verwacht. Voor het arbeidsbureau 
Roermond zal dit waarschijnlijk in 
1977 kunnen geschieden. De bouw 
van het arbeidsbureau Utrecht zal in 
1975 aanvangen. 
Ook over de betrouwbaarheid van ge-
gevens is door de heer Van Gorkum 
gesproken. De informaties over vraag 
en aanbod zijn niet zodanig, dat men 
mag veronderstellen, dat ze aan elkaar 
gelijk zijn. De aanbodcijfers zijn in ie-
der geval betrouwbaar voorzover het 
betreft werklozen, die eerder gewerkt 
hebben. 
Het feit, dat door verschillende om-
standigheden niet alle werkzoekenden 
onmiddellijk bemiddelbaar zijn naar 
de bestaande vraag, doet aan het feit 
dat het om een reëel aanbod van werk-
zoekenden gaat, niets af. De ervaring 
leert, dat ook boven-60-jarigen en zo-
genaamde minder geschikten, zij het 
met extra inspanning van het arbeids-
bureau, bemiddeld worden. 
Ik kom nu bij vragen van de heren Van 
Gorkum en Van der Lek over onder an-
dere het schrappen van de leeftijds-
grenzen in arbeidsmarktmaatregelen. 
Dat zijn de concrete suggesties van het 
NW-jongerencontact, die dezer dagen 
ook aan mij zijn toegezonden. 
1. Van het eerste punt wil ik zeggen, 
dat de voor de plaatsingsbevorderen-
de maatregelen geldende leeftijds-
grenzen een gunstige regeling voor 
oudere werknemers inhouden. Daar is 
ook een ratio voor. Voor hen is de duur 
van de werkloosheid namelijk door-
gaans aanmerkelijk langer dan voor 
jeugdigen. 
Het creëren van bijzondere aanvullen-
de werkgelegenheid voor jeugdigen 
wordt voorbereid in het kader van het 
3,5 mld. programma. 
2. Het invoeren van een begrip pas-
sende werkgever en het invoeren van 
quoteringen voor de samenstelling 
van het personeelsbestand wordt niet 
overwogen. Ik verwacht meer effect 
van stimuleringsmaatregelen. 
3. De verbetering van de beroepskeu-
zevoorlichting zal straks worden be-
handeld in de vervolgnota. Dat is een 
zeer belangrijke zaak. Het blijkt uit de 
belangstelling, die het departement 

sinds jaar en dag voor de beroepskeu-
zevoorlichting heeft. 
4. Verbetering van de arbeidsbemid-
deling, verplichte vraagmelding bij de 
gewestelijke arbeidsbureaus. Mijn ge-
dachten gaan uit naar invoering van 
vacature-banken. Ik verwacht daarvan 
bepaald meer effect. Daar gaat het 
toch uiteindelijk om. 
5. Maatregelen, die de positie van de 
jeugdige werklozen trachten te verbe-
teren, zoals het uitbreiden van de rege-
ling arbeidsplaatsen werkloze leerlin-
gen en de regeling pseudo arbeids-
plaatsen werkloze leerlingen. Deze 
beide onderwerpen blijven onze aan-
dacht houden. Het is geen kwestie van 
gebrek aan middelen; er zijn voors-
hands voldoende middelen aanwezig. 
De punten 6 en 7 betreffen het verbete-
ren van de opvang en de begeleiding 
van de jeugdige werklozen, het uitbrei-
den van het vormingswerk voor jeug-
digen. Dit alles zal worden bezien in 
het kader van de vervolg nota. De voor-
bereidingen daarvoor zijn al aan de 
gang. 
8. Meer onderzoek op het gebied van 
de jeugdwerkloosheid, het instellen 
van een commissie jeugdwerkloos-
heid van de Raad voor de Arbeids-
markt. Er loopt reeds een aanzienlijk 
onderzoekprogramma, zij het dat dit 
meer omvat dan de specifieke jeugd-
werkloosheid. De instelling van een 
commissie bij de Raad voor de Ar-
beidsmarkt ligt uiteraard niet op mijn 
weg. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Hart-
meijer heeft nog een aantal aanvullen-
de vragen gesteld over het ontslagbe-
leid. Is er geen sprake van natte-vin-
gerwerk? zo vroeg hij. 
De heer Vellenga (P.v.d.A.): Hoe kun-
nen die vacaturebanken optimaal 
functioneren, als de Minister onvol-
doende inzicht heeft in de vraagzijde? 
Dat is natuurlijk de achterliggende ge-
dachte wanneer wordt gesproken over 
het verplicht stellen van het melden, 
van personen. 

Minister Boersma: Die zaken groeien 
inderdaad niet. Het is nogal arbeidsin-
tensief werk en dit heeft ook weer te 
maken met de bezetting en de beman-
ning van de arbeidsbureaus. Hier is 
een goede voorbereiding vereist en te-
vens een regelmatig bezoek aan de on-
dernemingen. Als de contacten goed 
zijn en de bezoeken regelmatig kunnen 
plaatsvinden - de ondernemers moe-
ten natuurlijk bereid zijn daaraan mee 
te werken; die ervaring hebben wij 
met de bestaande vacaturebanken -
dan kunnen ze geleidelijk aan worden 
ingevoerd. Niet overal tegelijk natuur-
lijk. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Hart-
meijer mag ik verwijzen naar het ant-
woord op de vragen, die de heer Van 
Gorkum heeft gesteld op 27 augustus 
1974. Er zijn inderdaad geen exacte ge-
gevens. Ik heb ze thans ook niet, want 
anders zou ik ze al lang hebben gege-
ven. Dat houdt nog niet in, dat dus het 
beleid behoort tot de categorie van het 
'natte-vingerwerk'. 
In beginsel zijn directeuren van de ar-
beidsbureaus zelfstandig ten aanzien 
van het door hen te voeren ontslagbe-
leid, behoudens dan de uitzonderings-
positie in het kader van de machti-
gingswet. De uniformiteit van het be-
leid wordt gewaarborgd door een aan-
tal richtlijnen met betrekking tot de 
toepassing van artikel 6 BBA, die alge-
meen worden nageleefd. Deze zijn ge-
publiceerd in de Staatscourant van 22 
januari 1974, nr. 15. De rechtsbescher-
ming van de werknemers bestaat nier-
in, dat de directeuren van de arbeids-
bureaus gehouden zijn de belangen 
van werknemer en werkgever tegen 
elkaar af te wegen en een beslissing te 
nemen, die naar hun oordeel redelijk 
en sociaal rechtvaardig is. Maar voor-
dat zij tot een beslissing komen, wor-
den in de zogenaamde ontslagcom-
missie vertegenwoordigers van werk-
nemers- en werkgeversorganisaties en 
een vertegenwoordiger van de arbeids-
inspectie gehoord. 
Bij collectieve ontslagaanvragen gaat 
aan de ontslag behandeling meestal 
vooraf het overleg tussen de betrok-
ken vakorganisaties en de werkgever, 
zodat alsdan de belangen van de werk-
nemers extra zijn gewaarborgd. Bin-
nenkort - een kwestie van weken; mo-
gelijk omstreeks 31 januari - zal een 
voorstel de Kamer bereiken, hande-
lend over een meldingsplicht in geval 
van collectief ontslag boven 20 werk-
nemers. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Moet er 
geen instantie zijn, die na de beoorde-
ling zoals die tot nu toe plaatsvindt, 
een beroepsmogelijkheid biedt? 
Minister Boersma: Daarover kom ik 
nog te spreken. U hebt zovele vragen 
gesteld; ik kan ze maar één voor één 
beantwoorden. Ik wil eerst nog wat zeg-
gen over artikel 6 BBA, waarover de 
geachte afgevaardigde ook een vraag 
heeft gesteld. Het wetsontwerp waar-
op de geachte afgevaardigde doelt, is 
in ontwerp gereed en zal vrij spoedig 
naar de Raad van State kunnen wor-
den gezonden. Ik mag aannemen dat 
dan binnen betrekkelijk afzienbare tijd 
het wetsontwerp aan de Kamer kan 
worden aangeboden. Ik wijs er echter 
op dat mijn collega van Justitie de eer-
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Minister Boersma 
ste ondertekenaar van dit wets-
ontwerp is. 
Een beroepsmogelijkheid wordt in het 
wetsontwerp niet geboden. Een derge-
lijke beroepsmogelijkheid lijkt mij niet 
aan te bevelen, omdat deze bij schor-
sende werking van het beroep snelle 
beslissingen in ontslagzaken volledig 
kan frustreren. Er zijn nogal veel 
gevallen - 30 000 tot 40 000 per jaar. 
Een beroepsmogelijkheid lijkt naar 
mijn smaak dan te leiden tot onoverko-
melijke problemen in een behandeling 
door een eventuele beroepsinstantie. 
Ik geloof dat wij dit niet moeten gaan 
overwegen. 
De heer Van Gorkum heeft nog gepleit 
voor een beperking van overwerkver-
gunningen. De criteria staan vermeld 
in de Arbeidswet. In de eerste plaats 
moet er een opeenhoping van werk-
zaamheden zijn en in de tweede plaats 
moeten er zich bijzondere omstandig-
heden voordoen. Het betreft in dit ge-
val vergunningen van tijdelijke aard, 
zodat bij een verscherping ven het dis-
pensatiebeleid voor de betrokken 
werknemer geen blijvende werkgele-
genheid wordt gecreëerd. Bovendien 
zal het bedrijfsleven in voorkomende 
gevallen moeten kunnen beschikken 
over ingewerkte krachten. Ik geloof 
dan ook niet dat een verscherping van 
het dispensatiebeleid zin heeft. 
De heer Rietkerk, die over de passende 
arbeid heeft gesproken, heeft gezegd 
dat wij niet te tolerant moeten zijn, ook 
niet wanneer het gaat om scholing, 
herscholing en bijscholing. De heer 
Keuning heeft gezegd, dat er toch ze-
ker geen sprake mag zijn van onbe-
perkte vrijheid. De heer Meis heeft in 
dit verband over de ruggen van de ar-
beiders gesproken. Mevrouw Baren-
dregt heeft gezegd: Niet zonder meer 
verscherpte toepassing van het be-
grip; men moet ook kijken naar de se-
lectie die de werkgever toepast. Over 
dit onderwerp is ook al het een en an-
der van mijn kant gesteld bij de behan-
deling van de interimnota in een open-
bare commissievergadering. 
Het gaat om het volgende. Mijn uit-
gangspunt is heel duidelijk, het be-
houd van rechtsbescherming. Er is 
geen sprake van een aantasting daar-
van. Vervolgens zou ik onmogelijk ak-
koord kunnen gaan met een manipula-, 
tie van het begrip 'passende arbeid' uit 
een oogpunt van beperking van de 
kwantitatieve werkloosheid. Voorts 
lijkt wel de moeite waard een verho-
ging van de rechtszekerheid, omdat èn 
regionaal èn ondanks de richtlijnen er 
in arbeidsbureaus en beroepsinstan-

ties verschillen in interpretatie zijn van 
het begrip 'passende arbeid'. Het lijkt 
mij toe dat een versterking van de 
rechtszekerheid kan worden gediend, 
als wij zouden kunnen komen tot uni-
forme opvattingen ten aanzien van het 
begrip 'passende arbeid'. Dat zou kun-
nen betekenen dat ook alle negatieve 
invloeden van discussies die in de pers 
en elders worden gevoerd, op het be-
grip en verschijnsel werkloosheid en 
werkloze daarmee zouden kunnen 
worden bestreden. 
Een eerste gesprek naar aanleiding 
van onze opvattingen heeft juist van-
daag plaatsgehad. Wij hopen met ver-
tegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties die bespre-
kingen voort te zetten. Het is duidelijk 
dat daarbij ook de uitvoeringsorganen 
nauw zijn betrokken. Ook de Staats-
secretaris is bij het gezamenlijk over-
leg betrokken. Wij hopen opnieuw te 
komen tot een experiment in een aan-
tal rayons om te proberen te komen tot 
een evaluatie van dat experiment en 
langs die weg ook tot een verbeteri ng 
van de bestaande situatie. 

De heer Meis (C.P.N.): Garandeert de 
Minister dat de huidige toestand van 
de rechten van inspraak van de arbei-
der over het begrip 'passende arbeid' 
onder geen enkele voorwaarde zal 
worden aangetast? 
Minister Boersma: Het gaat ons om 
het behoud van rechtsbescherming, 
maar wij zijn natuurlijk niet conserva-
tief, hetgeen wil zeggen dat er een ver-
betering denkbaar is of op andere wij-
ze veranderingen kunnen optreden. 
Het gaat ons dus heel uitdrukkelijk om 
het behoud van rechtsbescherming. 
De heer Meis (C.P.N.): Ik spreek niet 
overeen verbetering. Die mag de Mi-
nister iedere dag aanbrengen; hij mag 
er ook overuren voor maken. Het gaat 
mij echter om de vraag, of dat recht 
niet zal worden aangetast. Als op dit 
moment een timmerman wordt ver-
wezen naar een bouwwerk als sjou-
werman, behoeft hij dat dan niet als 
passende arbeid te aanvaarden? Dat 
blijft dus zo? 
Minister Boersma: Er zullen geen vor-
men van dwang worden uitgevonden 
en opgenomen in richtlijnen om dwars 
door alles wat wij hebben opgebouwd 
in het ragfijne raderwerk van de soci-
ale zekerheid heen te lopen. Dat kan ik 
de heer Meis verzekeren. 
De heer Meis (C.P.N.): Zijnde Minister 
gevallen bekend dat de gedragslijn al 
vantoepassing is? 
Minister Boersma: Denkt u aan Zaan-
dam? 

De heer Meis (C.P.N.): Niet alleen aan 
Zaandam. Ik ken mensen die werkloos 
zijn en geweigerd hebben, bij voor-
beeld op grond van de afstand naar 
het werk, werkte aanvaarden. Na één 
keer geweigerd te hebben zijn zij on-
middellijk uitgesloten, op grond van 
deze gedragslijn. Ik ga er trouwens te-
gen procederen. Wij moeten oppassen 
dat wij geen rechten aantasten terwijl 
wij praten over verbeteringen. 

Minister Boersma: De heer Meis weet 
dat hij met concrete gevallen ook altijd 
op Sociale Zaken terecht kan en overal 
elders waar hij dat zelf verkiest. Daar 
staat ook geen dwang tegenover. Hij 
kan met elk concreet geval bij mij te-
recht. 

De heer Meis (C.P.N.): Daar heb ik het 
niet over. Dat is altijd uitstekend mo-
gelijk geweest. Het gaat nu echter om 
het recht voor de arbeiders op passen-
de arbeid. Wij zeggen daartegen 'ja', 
maar u zegt 'neen' en met u moeten 
wij werken. 
Minister Boersma: U kunt met mij al-
tijd werken. Op de illustratie die de 
heer Meis gaf, kan ik hier geen ant-
woord geven. Ik wil graag laten onder-
zoeken hoe het daarmee is gesteld. Ik 
wees er al op, dat er verschillen in be-
handeling bestaan. Een van de belang-
rijkste oogmerken is ook, te komen 
tot duidelijkheid. 
Er is nog een andere kant aan de me-
daille. Wat mij verontrust, isdetoene-
mende disucssie die allerwege be-
staat over het enorme misbruik of on-
eigenlijk gebruik van de werkloosheids 
uitkering. Vele mensen in het land er-
geren zich daaraan. Dat wordt ook ge-
voed door tal van publikatiesin som-
mige ochtendbladen, maar daar gaat 
het nu verder niet over. Oneigenlijk ge-
bruik kan niet worden geaccepteerd. Ik 
keer mij echter nog feller tegen de be-
smetting van tienduizenden werklozen 
die niets liever willen dan zo snel mo-
gelijk weer aan het werk geraken. Dat 
is een keerzijde van de medaille. Ik wil 
er ook graag achterkomen hoe de rela-
tie met het begrip 'passende arbeid' 
nu eigenlijk is. 
De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet toch met de Minis-
ter van mening verschillen. Er zijn cij-
fers bekend over het oneigenlijk ge-
bruik. Dat is nog niet één procent. Dat 
weet de Minister. Het oneigenlijk ge-
bruik komt van de propaganda van 
Wiegel en zijn klanten. Het is helemaal 
niet waar. De werklozen willen aan het 
werk, maar het is niet zo dat werkloze 
arbeiders misbruik maken van de w.w. 
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Minister Boersma 
Dat wi l ik ten felste bestrijden. Ik nodig 
de Minister uit, zoiets eens aan te to-
nen. Wat hij zegt, is niet waar. 

Minister Boersma: In de lijn van these 
en antithese naar synthese komt men 
de heer Meis nu eenmaal altijd maar 
op één punt tegen, want hij ziet alti jd 
kans, elk woord dat ik uitspreek zo te 
verdraaien dat het het tegendeel van 
eenheden is, maar geen eenheid van 
tegendelen. 

De heer Meis (C.P.N.): U zegt dat er on-
eigenlijk gebruik van de W W wordt 
gemaakt. 

Minister Boersma: Dat zeg ik niet. Ik 
heb gewezen op de ontwikkeling die 
gaande is. Ten opzichte van degenen 
die onder de generalisering vallen, 
vind ik dat ernstig en kwetsend. Het 
gaat er niet om of maar één procent er-
bij betrokken is. Het gaat om het 
vraagstuk als zodanig. Daarbij w i l ik 
het nu maar laten wat de passende ar-
beid betreft. Wij komen daarop nog na-
der terug wanneer de besprekingen 
verder worden gevoerd. Ik hoop dat 
die ertoe leiden, dat wi j op dit punt 
meer klaarheid krijgen. Veel misver-
standen kunnen dan verdwijnen. 
De heer Van Dam heeft een zeer belang-
rijke vraag gesteld, namelijk of er na-
dere informatie kan worden verstrekt 
over de verdeling van het bedrag van 
800 min. over het land, de wijze waar-
op en de criteria voor de beoordeling 
van de projecten. Het totale pakket van 
31/2 mld. is in een zeer snel tempo in-
gevuld op tal van onderdelen. Een van 
de onderdelen die daarbij extra aan-
dachten uitwerking behoeven, betreft 
de verdeling van het bedrag van 800 
min. Ik moge herinneren aan de op 
zichzelf merkwaardigde wentelgang in 
de discussie, over de conjuncturele en 
structurele aspecten van de werkloos-
heid. De ene maand staat de structurele 
werkloosheid helemaal centraal. Dan 
komen er weer gegevens dat er een an-
dere ontwikkeling bovenop isgeko-
men. Dan verkrijgt de conjuncturele 
werkloosheid dus weer wat meer ac-
cent. 
Ik mag er in dat verband op wijzen hoe 
de discussie zich regelmatig wijzigt als 
het gaat om de beoordeling van het ef-
fect van de ingepompte gelden in de 
aanvullende werkgelegenheid. Ook re-
gionaal wordt daarover sterk verschil-
lend gedacht. Dat alles komt ook tot 
uitdrukking in de discussies, die in de 
Kamer zijn gevoerd. 
Wij hebben gemeend - ook al ;:al dat 
voor een groot deel geen blijvende 
werkgelegenheid creëren - een be-

drag te moeten reserveren ten behoe-
ve van de stimulering van de bouwac-
tiviteiten. Het kost nog wat verdere in-
spanning om dat zo goed mogeli jk 
operationeel te maken, maar onder-
tussen is reeds een aantal voorlopige 
besluiten in de ministeriële stuurgroep 
genomen. 
De 800 min. is verdeeld in 600 min., 
die regionaal zullen worden toegewe-
zen, 120 min. voor in het bijzonder de 
start van grotere projecten en 80 min. 
voor de verbetering van de regionale 
infrastructuur, ook buiten het Noorden 
en Zuid-Limburg. 
Van de 600 min. zou ik het volgende 
wil len zeggen. Om de mogeli jkheden, 
te komen tot zo nuttig mogelijke objec-
ten, zo groot mogelijk te doen zijn, kan 
de uitvoeringsduur van die objecten 
niet aan te nauwe grenzen worden ge-
bonden. In het verleden hebben wi j 
dat enkele malen wel gedaan om een 
zo hoog mogelijk nuttig werkgelegen-
heidseffectte creëren. De projecten 
die aan die en een aantal andere maat-
staven voldoen, raken uitgeput en dan 
kom je in de tweede- en derdelijnspro-
jecten terecht. Wij wi lden het maat-
schappelijk nut zo hoog mogelijk doen 
zijn en vandaar een niet te nauwe be-
grenzing van de uitvoeringsduur. Dat 
betekent natuurlijk niet dat het bedrag 
in lengte van jaren over de uitvoering 
wordt uitgesmeerd, want dan zou het 
werkgelegenheidseffect wel bijzonder 
snel dalen. 
Daarom wordt de financiering aan een 
bepaalde duur onderworpen. Als uit-
gangspunt kiezen wi j dan dat uiterlijk 1 
juli volgend jaar met het werk moet 
zijn begonnen. Wi j streven er natuur-
lijk naar om de werken zoveel mogelijk 
eerder te laten beginnen, maar wi j 
moeten rekening houden met de w in -
ter, die meestal vertragend werkt op 
het in uitvoering nemen van nieuwe 
objecten. Dat geldt ook voor interes-
sante objecten - als ik de heer Van der 
Doef zie, schiet mi j direct weer een ob-
ject te binnen - die voor 1 juli moeten 
zijn begonnen. Of dat nu het grond-
werk betreft of andere zaken, is vers 
twee. 
Wij streven, mijnheer de Voorzitter, 
naar een vijft ig-vijft ig verdel ing: 50% 
voor het r i jken 50% voor de lagere pu-
bliekrechtelijke l ichamen. Wat betreft 
de rijkswerken zal de financiering 1 
jaar uit het programma van 600 min . 
plaatsvinden en ten aanzien van de an-
dere objecten geldt een termijn van 
maximaal anderhalf jaar, dus tot uiter-
lijk 1 januari 1977. 
Mocht nu blijken dat de vijft ig-vijft ig-
verdeling tussen Rijk en lagere publiek-
rechtelijke lichamen niet vol te nou-

den is omdat in de ene categorie meer 
nuttige objecten zijn dan in de andere, 
dan kan dat nader worden bekeken. 
Een ander belangrijk punt, waarin de 
Kamer ook sterk geïnteresseerd blijkt 
te zijn getuige de motie-Wierenga, is 
de regionale verdeling. 
Allereerst zijn wi j uitgegaan van die 
rayons waarvan de gemiddelde gere-
gistreerde arbeidsreserve gedurende 
de eerste negen maanden van 1974 
gelijk aan of hoger was dan 4 %. Ver-
volg ens zijn w i j uitgegaan van de ge-
middelde geregistreerde arbeidsreser-
ve minus openstaande vraag in 1974 
van de beroepsgroepen burgerlijke 
utiliteitssector, grond-, weg- en water-
bouw en losse arbeidskrachten. Als 
men dit verder gaat berekenen, krijgt 
men een getal, dat, aldus verkregen 
wordt gesommeerd per provincie. 
Daaruit is dan het relatieve aandeel 
per provincie in het geheel bepaald. 
Op de aldus berekende verdeling zijn 
nog wat correcties aangebracht in ver-
band met de pendelproblematiek, het 
doen meedelen, overigens in geringe 
mate, van de randstadprovincies. Ik 
kom dan vervolgens tot de volgende 
verdeling van de 600 min. Ook de heer 
Meis heeft daarnaar geïnformeerd. 
Groningen, Friesland, Drenthe, Over-
ijssel, Gelderland hebben elk 11 %; 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en 
Zeeland hebben elk 3%, terwij l 
Noord-Brabant 21 % en Limburg 12% 
krijgen. Men kan dit zelf met zes ver-
menigvuldigen om de absolute bedra-
gen te kri jgen. 

Wij hebben daarbij ook nog de bedoe-
ling een verhouding aan te brengen 
tussen de BU-sector aan de ene kant 
en de GWW-sector aan de andere kant, 
namelijk in principe een bestedings-
verhouding van 2 : 1 , gelet ook op de 
werkloosheidscijfers in de burgerlijke 
util iteit en de grond-, weg- en water-
bouw. De objecten, waaraan met na-
me wordt gedacht, zijn scholen voor 
het voortgezet onderwijs, monumen-
ten, polit iebureau's, rioleringen, riool-
waterzuiveringsinstallaties en grotere 
onderhoudswerken. Nogmaals, dit be-
treft allemaal het bedrag van 600 min. 
De regionale comités zullen gedetail-
leerde aanwijzingen krijgen en uitge-
nodigd worden, voor 25 januari vol-
gend jaar programmavoorstellen in te 
dienen. Zij zullen daarbij ook worden 
verzocht een fl ink aantal reservepro-
jecten daaraan toe te voegen om de 
bewegingsvri jheid voor de centrale 
commissie en de ministeriële stuur-
groep zo veilig mogelijk te stellen. 
Waaraan moeten de objecten vol-
doen? Zij moeten aanvullend zijn, dus 
niet in de plaats komen voor iets, dat 
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Minister Boersma 
men toch al van plan was. Daarvoor 
zal een verklaring van gedeputeerde 
staten bij de lagere publiekrechtelijke 
lichamen nodig zijn of van departe-
menten, wanneer het om rijkswerken 
gaat. De objecten moeten passen in 
het ter zake gevoerde beleid. Deui t -
voering moet uiterlijk 1 juli volgend 
jaar zijn gestart. De streefcijfers zijn de 
maximale kosten per manweek van 
f3500 per project en van gemiddeld 
f2250 per manweek. Dat zijn de bedra-
gen, waaraan w i j denken. Ook wat de 
subsidiëring betreft, is dat een duide-
lijke verhoging, omdat w i j aanvanke-
lijk in manjaren uitgerekend dachten 
aan f 70000 a f75000. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit zijn voorlo-
pige algemene beleidslijnen die wi j 
hebben ontwikkeld; deze moeten nog 
nader worden uitgewerkt. Wi j hopen 
dat hierdoor een groter aantal projec-
ten in aanmerking kan komen. Men 
kan naar wi j hopen nu een keuze doen 
uit een grotere hoeveelheid van pro-
jecten, die duidelijk ook infrastructu-
reel verbeterd zullen werken. 
Ik kom vervolgens aan een andere ca-
tegorie, namelijk de 120 min. grotere 
objecten. Deze zullen wi j eerst gaan in-
ventariseren. Wi j zullen bekijken welke 
mogelijkheden er zijn om daarmee zo 
snel mogelijk een aanvang te doen ne-
men, zowel als het gaat o m een object 
in de rijkssfeer als wanneer het gaat 
om een object in de sfeer van de lage-
re publiekrechtelijke l ichamen. De in-
ventarisatie zal door Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening samen met 
Sociale Zaken worden gedaan; onge-
veer half januari hopen w i j daarmee 
gereed te zijn. Daarna kunnen wi j een 
keuze doen uit het aanbod. De bedoe-
ling is, deze projecten naar voren te 
halen en de eerste 12 maanden vanaf 1 
juli 1975 te financieren uit het bedrag 
van 120 min. Daarna moeten zij na-
tuurli jk weer in een normale begroting 
terugvloeien, tenzij volgend jaar weer 
aanleiding bestaat om na te gaan, of 
de maatregel zou moeten worden ver-
lengd. Dat is echter nog in de schoot 
der goden verborgen. 
De verdere financiering moet dan wel 
door de opdrachtgever in de meerja-
renbegroting worden veil iggesteld. 

De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! De 600 min. zal over de pro-
vincies worden verdeeld. Dat bedrag is 
echter ongeveer 100 min. minder als 
het bedrag dat de drie noordeli jke pro-
vincies in 1972 voor aanvullende wer-
ken is verstrekt. Die cijfers heb ik opge-
vraagd bij het ministerie, die mij ze 
keurig heeft verstrekt. Ik wi l de Minis-

ter vragen of het klopt dat w i j nu over 
aanzienlijk minder praten dan destijds 
alleen al voor de drie noordeli jke pro-
vincies is uitgetrokken, terwi j l toen de 
werkloosheidspercentages lager wa-
ren. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor 
zitter! Ik zou graag een overzicht voor 
mijzelf wi l len hebben om te bekijken in 
hoeverre de bedragen die zijn uitge-
trokken met elkaar vergeleken kunnen 
worden en de verdeling over de pro-
vincies. Daarbij moeten dan ook de 
tijdvakken en ti jdstippen in ogen-
schouw worden genomen. In de aan-
vankelijke werkloosheidssituatie lag 
het accent ook heel duideli jk op het 
noorden. Daarna is er echter een ont-
wikkel ing ingetreden waar w i j reke-
ning mee moeten houden. Het is een 
technisch ingewikkelde zaak en ik lees 
het ook voor. Ik ben bereid, de Kamer 
op schrift aan te bieden hoe het pre-
cies zit. Wij hebben geprobeerd een zo 
eerlijk mogelijke grondslag te vinden 
om tot verdeling van die gelden te ko-
men. Ik meen dat men niet kan zeggen 
dat er toen zoveel is gegeven en nu 
krijgt men evenveel terug, rekening 
houdend met de werkloosheid en de 
inflatie. 

De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sta hier niet voor het 
noorden te praten, maar het gaat mi j 
om het totaal bedrag. In Nederland zal 
deze winter het werkloosheidspercen-
tage waarschijnli jkst het hoogst zijn 
sinds de oor log. 

Minister Boersma: Ik vrees dat ook! 

De heer Meis (C.P.N.): Ik heb geconsta-
teerd dat er nu voor het gehele land 
minder wordt uitgetrokken dan in de 
jaren 1972/1973 alleen al aan het 
noorden is verstrekt; het scheelt onge-
veer 100 min. Ik weet dat het juist is, 
want het departement heeft mij die ci j-
fers keurig verstrekt. Ik wi l vooraan-
zienlijk meer pleiten. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Wij zouden alle cijfers die in de 
loop der jaren bekend zijn geworden, 
alle bedragen en alle programma's op 
een rijtje moeten zetten om een con-
clusie te kunnen trekken. Ik zal de ci j-
fers die de heer Meis heeft gekregen 
aan mi jn medewerkers boven vragen, 
zodat ik daarvan ook kennis kan ne-
men, maar ik meen dat de vergeli jking 
die de heer Meis maakt niet opgaat. 

DeheerVanDam(A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag mij af, of de heer 
Meis niet de rest van de 3,5 mld . ver-
geet. 

Minister Boersma: Daar hadden w i j 
het nog niet eens over, w i j hadden het 
nu alleen maar over een gedeelte er-
van. 
Mijnheer de Voorzitter! Die 120 min. 
zijn bedoeld voor grotere projecten en 
voor het naar voren halen daarvan. 
Dan is er ook nog de 80 min. die met 
name door Economische zaken zal 
worden bekeken, al zal daar ook een 
inventarisatie worden gemaakt van 
geschikte projecten die aan de stuur-
groep in de loop van januari 1975 zul-
len worden voorgelegd, waarmede wi j 
ook een versterking kunnen bewerk-
stelligen van regio's ook buiten het 
noorden en het zuiden. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Toen u mi j vroeg, hoeveel 
t i jd ik nodig zou hebben, proefde ik uw 
zorg voor het t i jdschema van de Ka-
mer. Het fl itste toen door mijn hoofd 
dat ik u misschien behulpzaam zou 
kunnen zijn door mijn speech in te le-
veren voor het opnemen in de Hande-
lingen en verder van het woord af te 
zien. Uit de discussie van gisteravond 
heb ik begrepen dat dit niet mogeli jk 
is. Helaas kan ik u dus niet helpen. 
Ik ben de Kamer erkentelijk voor de 
aandacht die aan de paragraaf 'sociale 
voorzieningen' van dit begrotings-
hoofdstuk is geschonken. Meer dan 
een spreker - ik mag hier onder andere 
noemen mevrouw Barendregt, me-
vrouw Van Leeuwen en de heer Riet-
kerk - heeft werkelijk fundamentele 
vraagstukken aangeroerd en is daarop 
meestal vri j diep ingegaan. Zij hebben 
veelal ook suggesties aangedragen. Ik 
denk daarbij in de eerste plaats aan het 
meest belangrijke en meest klemmen-
de vraagstuk rondom de snelle groei 
van de sociale-zekerheidsuitgaven. Het 
gaat daarbij in wezen om een com-
plex, om een ingeweven serie van 
vraagstukken. Ik denk daarbij ook aan 
het vraagstuk van de planning en de 
programmering en het onderbouwen 
daarvan door gecontinueerde, dus 
voortdurende informaties van kwalita-
tieve en kwantitatieve aard over het 
uitvoeringsbeleid. Het zijn informatie-
stromen, die ons de oorzaken van de 
uitgaventrend moeten verklaren en die 
aldus voorwaarde vormen voor het 
kunnen realiseren van een betere kos-
tenbeheersing en een meer verant-
woorde programmering, ook met be-
trekking tot de bestaande en nieuwe 
initiatieven en het opnieuw overwe-
gen van prioriteiten. Ik ga daarop 
straks nader in. 
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Staatssecretaris Mertens 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister is 
reeds ingegaan op de beschouwingen 
van mevrouw Van Leeuwen en de he-
ren Rietkerken Kruisinga met betrek-
king tot de ontwikkeling van de pre-
miedruk. De Minister heeft daarbij ge-
antwoord opvragen rondom de reeen-
te injecties vanuit de algemene midde-
len in de verschillende sociale-verze-
keringsfondsen en voorts heeft hij 
aandacht gewijd aan andere relaties 
van de sociale zekerheid met macro-
sociale en macro-economische 
beleidsdoeleinden. Ik meen mij dan 
ook in hoofdzaak te kunnen bezighou-
den met de vraagstukken, die meer in 
directe zin annex zijn aan het sociale 
zekerheidsterrein. Uiteraard zal ik 
daarbij de samenhangen met andere 
beleidsterreinen niet uit de weg gaan. 
In de eerste plaats wil ik reageren op 
hen, die gesproken hebben over de 
overheveling van lasten uit de sfeer 
van de algemene middelen naar de so-
ciale verzekeringen, waarbij met name 
de AWBZ is genoemd. Bij een beoor-
deling van de toeneming van de soci-
ale premiedruk mag zeker niet uit het 
oog worden verloren, dat de rijksbij-
drage in procenten van het totale soci-
ale verzekeringspakket, de sociale ver-
zekeringsuitgaven, een regelmatige 
daling vertoont. Er vindt namelijk een 
voortdurende automatische lastenver-
schuiving plaats van de algemene 
middelen naar die van de sociale ze 
kerheid. Met name is dit te illustreren 
aan de hand van de rijksbijdrage die 
wordt verstrekt aan de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten. Deze rijksbij-
drage wordt jaarlijks verhoogd op ba-
sis van de loonindex. De lasten van de-
ze ziektekostenverzekering evenwel 
stijgen aanzienlijk sneller dan de lo-
nen. In vergelijking met het buitenland 
is het deel dat hier te lande door de 
overheid wordt bijgedragen aan de so-
ciale zekerheidssector relatief gering. 
Een vergelijking over 1972 en betrek-
king hebbend op 9 EEG-landen laat 
zien, dat het aandeel van de overheid 
in het totaal van de ontvangsten uit-
eenloopt van 13% in Nederland tot 
81 % in Denemarken. Voor Duitsland, 
Frankrijk, Italië, België, Luxemburg, 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn 
de percentages respectievelijk 23,16, 
24, 30,31,40 en 66. Om een zo juist 
mogelijke vergelijking te krijgen, heb-
ben de percentages onder andere be-
trekking op de sectoren sociale verze-
kering, pensioenverzekering, de rege-
ling voor ambtenaren en oorlogs-
slachtoffers alsmede de Algemene 
Bijstandswet, de Wet Werkloosheids-

voorziening en de Wet Sociale Werk-
voorziening. Bij het trekken van con-
clusies uit deze vergelijking moet men 
echter wel bedenken dat de respectie-
ve belastingsystemen in de verschil-
lende landen daarbij op zijn minst in 
de beschouwing moeten worden be-
trokken. 
Voordat ik nader inga op het complex 
vraagstukken van de kostenontwikke-
ling, haak ik nog even aan bij wat me-
vrouw Van Leeuwen niet geheel ten 
onrechte heeft genoemd het verteken-
de beeld dat premies van de gezamen-
lijke sociale verzekeri ngen voor 1975 
geven. In dit verband is ook het aan-
spreken van de tot dusverre gebruike-
lijke liquiditeitsreserve binnen bepaal-
de fondsen genoemd. Daarbij iste-
vens de gedachte nog eens onder de 
aandacht gebracht om één algemeen 
schommelfonds te vormen waarin alle 
afzonderlijke fondsen zouden moeten 
opgaan. In onze adviesaanvrage aan 
de SER van 5 november 1973 hebben 
wij verzocht dit probleem te onderzoe-
ken. Op de vraag of de Regering niet 
vooruitlopend op dit advies een beslis-
sing kan nemen inzake de liquiditeits-
reserve wil ik nog het volgende op-
merken. Ik ben van mening dat het niet 
juist zou zijn, allereerst niet omdat het 
probleem van de liquiditeitsreserves 
niet los kan worden gezien van de 
kwaliteit van de informatiestromen die 
nodig zijn bij de vaststelling van de 
lastendekkende premies. Daarnaast 
heeft het samenvoegen van reserves 
een aantal diep ingrijpende gevolgen 
van juridische, organisatorische en ad-
ministratieve aard. De externe com-
missie van deskundigen die het door 
mij genoemde SER-advies voorbereidt 
heeft beide problemen in studie. Naar 
ik heb vernomen, is bedoelde commis-
sie met grote voortvarendheid aan het 
werk geslagen, waarbij ook het alter-
natleve rapport van Berenschot, Bos-
boom en Hegener in de overwegingen 
zal worden betrokken. Verwacht mag 
worden dat de SER de bevindingen 
van de commissie zo snel mogelijk zal 
publiceren zodat, alvorens ik mijn me-
ning heb gevormd, een ruime gedach-
tenwisseling heeft kunnen plaatsvin-
den. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): De 
Staatssecretaris heeft er zich dus van 
vergewist, dat men hard aan de gang 
is. Is er ook iets gezegd over een tijd-
stip? 
Staatssecretaris Mertens: Er is op dit 
moment niets gezegd over een tijdstip, 
maar ik weet dat er met voortvarend-
heid wordt gewerkt. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Tja, 
als dat al niet zo zou zijn 
Staatssecretaris Mertens: Binnen het 
raam van het liquiditeitsvraagstuk wil 
ik nog even ingaan op de liquiditeits-
positie van de volksverzekeringsfond-
sen. De grootte van de liquiditeitsre-
serve van deze fondsen moet worden 
afgestemd op de bestaande achter-
stand in de premieontvangst. Deze 
achterstand is in de afgelopen jaren 
wat kleiner geworden, zodat het, ge-
zien deze ervaring, verantwoord is met 
geringere reserves te volstaan. Het is 
dus zo dat van een aantasting van de 
reservepositie van de volksverzeke-
ringsfondsen bepaald geen sprake is. 
Er zijn ook enige, overigens juiste op-
merkingen gemaakt over de methode 
van premievaststelling door het be-
stuur van het algemeen werkloos-
heidsfonds. Men heeft gevraagd, wan-
neer het advies van de ambtelijke 
werkgroep terzake zal zijn afgerond. Ik 
kan hierop antwoorden dat het advies 
van de ambtelijke werkgroep inmid-
dels is afgerond en door ons wordt be-
studeerd. Aan de ministerraad is de 
vraag voorgelegd of deze studie zou 
kunnen worden gepubliceerd. Het ad-
vies van de ambtelijke werkgroep be-
vat een nieuwe methode voor premie-
vaststelling voor de werkloosheidsver-
zekeringen, waarbij een aantal princi-
piële beslissingen genomen dient te 
worden, die mede wetswijziging tot 
gevolg zullen hebben. Ook vloeien uit 
dit advies financiële consequenties 
voort, waarover eerst het overleg met 
onze collega's van Financiën moet zijn 
afgerond. 
Terugkomend op het vraagstuk van de 
kostenontwikkeling wijs ik op het bij-
zondere karakter van de programme-
ringsadviesaanvrage aan de SER van 5 
november 1973. In tegenstelling tot 
daaraan voorafgaande adviesaanvra-
gen zijn in het verzoek van 5 november 
1973 de planning en het voortdurende 
en voortschrijdende programmeren 
als een continu proces aan de orde 
gesteld. Programmering in het kader 
van de sociale verzekering heeft dan 
alleen werkelijke zin en kan slechts dan 
als kostenbeheersend middel funge-
ren, wanneer zij steunt op gecontinu-
eerde beleidsrelevante informaties 
met betrekking tot de uitvoering over 
aaneensluitende reeksen jaren. 
Hierdoor kunnen een verantwoorde 
analyse en evaluatie van de ontwikke-
lingstendenzen worden bereikten al-
dus de grondslag voor het inzicht in de 
oorzaken van de geconstateerde ont-
wikkelingen worden verkregen. 
Een voorlopige analyse over de toene-
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ming van de sociale verzekeringsuitke-
ringen gedurende de jaren 1968 tot en 
met 1972 welke analyse op het depar-
tement is opgesteld, leert dat er in die 
jaren een uitgavenstijging heeft 
plaatsgevonden van ettelijke tientallen 
miljarden. Deze toeneming van de uit-
gaven is voor ca. 13 % toe te schrijven 
aan exogene oorzaken, dat wil zeggen, 
aan oorzaken, die in hoofdzaak gele-
gen zijn in de introductie van nieuwe 
wetten en maatregelen, en voor 87% 
aan endogene oorzaken, die voorna-
meiijk verband houden met de loon-
en prijsontwikkelingen enerzijds en 
met de volumestijgingen aan de ande-
re kant, dat wil zeggen, de stijging van 
het aantal uitkeringsgerechtigden en 
de toeneming van de consumptie. 
Mijnheer de Voorzitter! Als wij de 
AWBZ buiten beschouwing laten, 
blijkt, dat de uitgavenstijging voor 
ruim 8% door exogene oorzaken en 
voor 92 % door endogene oorzaken 
moet worden verklaard. Van de laatste 
blijkt 75 % toe te schrijven te zijn aan 
de loon- en prijscomponent, en 25% 
aan de volumecomponent. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft gewezen 
op de betekenis van het aanpassings-
mechanisme voor de uitgavenontwik-
keling. Ik ben het met haar eens, dat 
autonome ontwikkelingen mede bij 
het vraagstuk van de herwaardering 
moeten worden betrokken. Aanpassin-
gen aan de lonen behoeven echter op 
zich zelf geen wijziging in de premie-
druk te geven, immers, de stijging van 
het loonniveau verhoogt de premieop-
brengst bij gelijkblijvende premiedruk. 
In beginsel kunnen gestegen ontvang-
sten en gestegen uitgaven elkaar in 
evenwicht houden. In dit opzicht 
brengt deze voorlopige analyse ons 
niet zoveel nieuws. Zij bevestigt wat 
wij reeds wisten, maar geeft geen in-
zicht in de achterliggende factoren 
van, bij voorbeeld, de toeneming van 
de aantallen uitkeringsgerechtigden 
en de toeneming van de consumptie 
naar aard en omvang. Deze overwe-
gend kwantitatieve analyses zullen 
moeten worden aangevuld met analy-
ses van werkelijke oorzaken, onder an-
dere van de toeneming van de aantal-
len uitkeringsgerechtigden. 

De heer Meis (C.P.N.): Kan de Staats-
secretaris een aanduiding geven van 
wat de oorzaken zouden kunnen zijn 
van het sterk gestegen ziekteverzuim 
en van het aantal gevallen van afkeu-
ring? Ik denk niet aan gevallen van si-
mulatie, maar aan het opjagen in de 
bedrijven. In tien jaar is de arbeidspro-
duktiviteit bijna verdubbeld. Voorts 

denk ik aan het werk aan de lopende 
band. Zou wellicht in déze richting 
moeten worden gezocht? 
Staatssecretaris Mertens: Ik zou mij op 
dit moment niet aan zo'n uitspraak 
durven wagen, gezien het nog te ge-
ringe inzicht in de oorzaken van de 
aantallen uitkeringsgerechtigden. 
De heer Meis (C.P.N.): Op dit punt 
heeft de Regering nóóit een inzicht! 
Staatssecretaris Mertens: Ik denk bij 
voorbeeld aan de ontwikkelingen in 
het kader van de WAO, die weliswaar 
in kwantitatieve zin worden onder-
kend, maar die het verloop onvoldoen-
de verklaren en derhalve onvoldoende 
aanwijzingen geven voor het beleid en 
voor eventuele wenselijke beleidswij-
zigingen. 
Ik ben het geheel eens met mevrouw 
Barendregt en anderen, die aandrin-
gen op nadere bestudering van deze 
ontwikkelingen, onder andereten aan-
zien van de toepassing van de WAO, in 
relatie tot de revalidatie en de herin-
passing in het arbeidsproces. Het gaat 
hierbij om het versterken van de bege-
leidende capaciteit van de gemeen-
schappelijke medische dienst, en te-
vens om de bereidheid van het be-
drijfsleven, arbeidsomstandigheden te 
bevorderen waarin ook oudere en 
eventueel andere partieel gehandicap-
ten onder aangepaste omstandighe-
den optimaal aan het arbeidsproces 
kunnen deelnemen. Het gaat hierbij 
om een fundamentele zaak, die het be-
drijfsleven en de sociale partners ern-
stig zal moeten bezighouden. In dit 
verband wijs ik mevrouw Barendregt 
op het antwoord van de Minister op 
vragen van mevrouw Haas-Berger en 
de heer Drenth met betrekking tot de 
werking van de Wet plaatsing minder-
valide arbeidskrachten, de wet van 
1947, waarbij hij zijn visie op de wer-
king van de wet heeft gegeven. Ik voeg 
daar nog aan toe dat verwacht mag 
worden dat in afwijking van de huidige 
wet een nieuwe regeling zal aansluiten 
op de gedachten, die ontwikkeld zijn in 
de adviesaanvrage aan de SER inzake 
het sociaal ondernemingsbeleid. 

De heer Meis (C.P.N.): De Staatssecre-
taris staat op dit moment ervoor te 
pleiten de WSW-werkplaatsen als al-
ternatief te stellen voor de WAO-ers. Ik 
heb daarover in mijn inleiding gespro-
ken. Hoe ziet de Staatssecretaris dat? 
Iemand die afgekeurd is in een tim-
merfabriek, in een strokartonfabriek of 
in een steenfabriek of waar dan ook, 
moet dan weer 40 uur werken in een 
WSW-werkplaats? Daarvoor 15% van 
de WAO ontvangen en jullie weer de 

rest van de WAO overhevelen naar de 
schatkist? Dat kan toch niet sociaal 
zijn? Als de Staatssecretaris dat wil, 
gaat hij toch totaal de verkeerde kant 
op. Ik wil er toch graag een antwoord 
op, of de Staatssecretaris dat bedoelt. 

Staatssecretaris Mertens: De heer 
Meis legt mij gedachten in de mond, 
die ik niet geuit heb. Ik kan bezwaarlijk 
antwoord geven op gedachten, die ik 
niet geuit heb en waarover de heer 
Meis dan nu vragen stelt. 
De heer Meis (C.P.N.): Ik heb het in de 
memorie van toelichting gelezen en ik 
heb nu u gehoord! 
Staatssecretaris Mertens: Uit hetgeen 
ik hiervoor heb gezegd, blijkt tevens 
dat ik ook van mening ben dat bij het 
vraagstuk van de herwaardering van 
deze stelsels die endogene oorzaken 
van het toenemend uitgaven beloop 
niet buiten beschouwing kunnen blij-
ven. 
Er is ook nog gewezen op de snelle 
groei van de uitgaven in de periode 
van 1962 tot 1970 in vergelijking met 
andere EEG-landen. Dat een deel van 
deze verhoudingsgewijze snelle groei 
is toe te schrijven aan het welvaarts-
vast zijn van de uitkeringen in ons land 
en het waardevast zijn van de uitkerin-
gen in de meeste andere landen, kan ik 
met de opmerkers eens zijn. 
Ik wil daar echter direct aan toevoe-
gen, dat juist in deze periode een ster-
ke uitbreiding van de sociale zekerheid 
heeft plaatsgevonden. Zonder daarbij 
uitputtend te willen zijn, noem ik de in-
voering van de AKW en de IWI in 1963, 
de optrekking van de AOW- en de 
AWW-pensioenen tot het sociaal mini-
mum, alsmede de invoering van de AI-
gemene Bijstandswet in 1965, de in-
voering van de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering in 1967 en 
die van de AWBZ in 1968. In zoverre 
wijkt de ontwikkeling in deze periode 
af van die van 1968-1972, waarover 
ik zo juist sprak. De toeneming van de 
uitgaven is hier slechts voor een ge-
ring deel aan exogene oorzaken toe te 
schrijven. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft vervol-
gens gewezen op de instelling door de 
SER van een commissie van externe 
deskundigen, die hem omtrent de aard 
van de noodzakelijke beleidsrelevante 
informaties, de omvang, de frequentie 
en de wijze van verwerking daarvan 
nader zal adviseren. In dezecommis-
sie hebben onder anderen zitting des-
kundigen, die indertijd betrokken zijn 
geweest bij het onderzoek naar de oor-
zaken van de drastische stijging van de 
WAO-uitgaven in 1972/1973. 
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Ik ben met mevrouw Van Leeuwen van 
mening, dat de behandeling van de 
adviesaanvrage van de SER veel tijd 
vraagt en naar ons beider mening wei-
licht al te veel tijd. Ik verdisconteer 
daarbij echter, dat hierbij belangrijke 
zaken in het geding zijn, die onder 
meer niet los kunnen worden gemaakt 
van de thans bestaande bestuurlijke 
uitvoeringsstructuur. 
In wezen is met deze adviesaanvrage 
een naar zijn betekenis niet te onder-
schatten vraagstuk uit het zogenaam-
de alternatieve rapport omtrent de uit-
voering van de sociale verzekeringen 
aan de orde gesteld. Van de kant van de 
Minister en mij zal al het mogelijke 
worden gedaan om zowel het voorbe-
reidende werk van de hiervoor ge-
noemde commissie van deskundigen 
als de verdere behandeling van de 
adviesaanvrage te bespoedigen. 
Intussen houdt ook het departement 
zich intern bezig met de bestudering 
van de mogelijkheden van een betere 
kostenbeheersing. Ik kom daarop 
straks nog terug. Hier wil ik er nog op 
wijzen, dat mede de hier aan de orde 
zijnde ontwikkelingen ertoe hebben 
bijgedragen dat organisatorische 
aanpassingen in het directoraat-gene-
raal voor de sociale voorzieningen zijn 
doorgevoerd, ten einde in de naaste 
toekomst meer doelgericht het vraag-
stuk van de kostenbeheersing en de 
herwaardering ter hand te kunnen ne 
men. 
Daarmee kom ik op het vraagstuk van 
de herwaardering. Wij bereiken in 
1975 inderdaad een uitgavenpeil van 
bijna 40 mld. Daarbij zijn de pensioen-
voorzieningen in de publieke en priva-
te sfeer nog niet eens meegerekend, 
evenmin als de uitgaven voor de com-
plementaire sociale voorzieningen ten 
laste van de algemene middelen. Deze 
snelle groei relaterend aan de daarbij 
achterblijvende ontwikkeling van het 
nationaal inkomen - een verschijnsel 
dat zich overigens in de meeste EEG-
landen voordoet - , merk ik op dat de 
vraag naar de capaciteitsgrens van de 
sociale verzekeringslasten binnen het 
geheel van de collectieve voorzienin-
gen onvermijdelijk moet worden 
gesteld. Hoe het ook zij, binnen afzien-
bare tijd zullen wegen en middelen 
moeten worden gevonden voor een 
betere en aan de ontwikkeling van on-
ze nationale economie aangepaste 
planning en programmering van onze 
sociale zekerheid. Daartoe zullen wij 
ons van betere instrumenten moeten 
voorzien, niet alleen voor de analyse 
en de toetsing van ontwikkelingen, 

maar ook tot bijsturing van de uitvoe-
ring waar dat wenselijk is. In dat ge-
heel spelen de herwaardering van de 
stelsels van sociale zekerheid en ook 
de vereenvoudiging van wetten en 
wetssystematieken alsmede van de 
uitvoeringsstructuur een rol van bete-
kenis. 
Mevrouw Van Leeuwen schijnt even 
gespeeld te hebben met de gedachte, 
dat de Regering uit vrees te moeten 
komen met impopulaire maatregelen 
in de memorie van toelichting minder 
de nadruk heeft gelegd op de nood-
zaak tot herstructurering en herwaar-
dering dan op het vraagstuk van de 
kostenbeheersing. Dat is zeker niet het 
geval, mijnheer de Voorzitter. Toch 
lijkt het mij goed er nog eens op te wij-
zen dat de ontwikkelingstrend van de 
sociale zekerheidsuitgaven in hoofd-
zaak het gevolg is van welbewuste en 
weloverwogen besluitvorming in het 
verleden. Wij moeten er ons bij de 
thans klaarblijkelijk noodzakelijke her-
waardering van doelstellingen en kos-
tenbeheersing duidelijk van bewust 
zijn, dat ons huidige stelsel de neer-
slag is van wat wij in de loop der jaren 
soms met veel strijd en offers hebben 
onderkend als sociale gerechtigheid, 
op de grondslag van een bepaalde 
groepen of de gehele bevolking om-
vattende solidariteit. Ik sluit mij in dit 
verband aan bij het artikel van de heer 
Roolvink in L en S-magazine van no-
vember 1974. Mevrouw Van Leeuwen 
heeft er zelf ook op gewezen, zij het in 
een ander verband. 
Wij moeten bovendien de mogelijkhe-
den van de herwaardering van de soci-
ale verzekeringsstelsels niet over-
schatten en zeker niet de mogelijkhe-
den op korte termijn. Dat zal in het ver-
volg van mijn betoog wel blijken. Een 
botte-bijlbeleid staat de Regering niet 
voor en wordt, naar ik aanneem, even-
min door de Kamer voorgestaan. 
Zorgvuldig onderzoek naar verant-
woorde beleidsombuigingen zal wor-
den voortgezet. 
De heer Rietkerk heeft in dit verband 
gevraagd naar de resultaten van het 
departementsberaad over de moge-
lijkheden van kostenbeheersing en be-
ter samenspel met de uitvoeringsorga-
nen. Hij verwees daarbij naar de sug-
gesties die al geruime tijd bekend zijn. 
Ik neem aan, dat hij hierbij doelde 
op de voorstellen van de raad van be-
stuur in arbeidszaken in het rapport 
'De programmering van de sociale 
verzekeringen gedurende de periode 
1973-1977', van welke publikatie ik 
met grote belangstelling heb kennis 
genomen. Een departementale werk-
groep heeft deze voorstellen bestu-

deerd; zij heeft er waardevolle sugges-
ties in onderkend, die aanknopings-
punten bieden voor mogelijke beleids-
ombuigingen. Het grootste deel van 
de voorstellen werkt evenwel niet op 
korte termijn en kan voor de periode 
1973-1977 nog geen effect sorteren. 
Bovendien zijn meerdere suggesties 
reeds in studie in commissies van de 
SER en de Sociale Verzekeringsraad. 
Het lijkt mij bepaald niet aangewezen 
dit overleg te doorkruisen en dit ten min-
der waar die suggesties betrekking 
hebben op vraagstukken liggend op 
het terrein van de uitvoeringsorganisa-
ties. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Dat 
begrijp ik, mijnheer de Voorzitter. Toch 
vind ik het plezierig om te horen dat 
een ambtelijke werkgroep er waarde-
volle suggesties in heeft ontdekt. Ik 
zou nu graag van de Staatssecretaris 
willen horen welke waardevolle sug-
gesties hij ontdekt heeft, alsmede hoe 
hij deze beoordeelt. 

Staatssecretaris Mertens: Ik ben nog 
niet toegekomen aan een oordeel 
daarover. Dat komt ongetwijfeld. Men 
zal er in het verdere verloop van mijn 
betoog nog wel iets van terugvinden. 
Expliciet heb ik mij daarover nog geen 
oordeel gevormd. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Begreep ik 
de Staatssecretaris goed dat hij zei dat 
er gestudeerd is, dat er waardevolle 
suggesties worden overwogen, maar 
dat er tot en met 1977 niets van kan ko-
men? 
Staatssecretaris Mertens: Zij kunnen 
nog geen effect sorteren voorde peri-
ode 1973-1977. 
De heer Rietkerk (V.V.D.): Dan kom ik 
daarop nog terug. 
Staatssecretaris Mertens: Een van de 
maatregelen die wel op korte termijn 
kan werken, althans theoretisch, is een 
wijziging van de wijze van indexeren. 
Door de Kamer is ook op dit punt ge-
wezen. 
Deze hoogst belangrijke kwestie kan 
echter niet los worden gezien van het 
vraagstuk van het inkomensbeleid 
waarover een nota aan de Kamer is 
toegezegd. 
Daarbij komt nog dat de Regering ten 
aanzien van de lagere en laagste inko-
mens een beleid voorstaat dat zeker 
niet spoort met de suggesties ter zake 
van de werkgevers. Dit verschil van in-
zicht heeft de heer Rietkerk reeds zelf 
gememoreerd met betrekking tot de 
zogenaamde netto-nettoproblematiek 
en de indexeringssystematiek van de 
laagste sociale uitkeringen. 
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In het kader van de herwaardering 
heeft men zich afgevraagd of de wer-
king van de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet ten opzichte van weduwen 
zonder kinderen, gezien de maat-
schappelijke ontwikkelingen, niet te 
ruim is. Ook ik acht het niet onmogelijk 
dat bij een zich voortzettende emanci-
patie van de vrouw, gepaard gaande 
met een betere beroepsopleiding en 
een langduriger werkzaam zijn van de 
vrouw in het bedrijfsleven, te zijner tijd 
gesleuteld zou kunnen worden aan de 
toekenningsvoorwaarden van het 
recht op weduwenpensioen. Daarom 
is het nodig de maatschappelijke ont-
wikkelingen in dit opzicht nauwlettend 
te volgen. Overigens zal hierbij de 
plaatsbaarheid van deze categorie in 
zijn algemeenheid niet uit het oog 
moeten worden verloren. De verwach-
tingen met betrekking tot de besparin-
gen die aan een bijstelling van de toe-
ken ningsnormen zouden zijn verbon-
den, moeten niet te hoog worden ge-
spannen. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft haarte-
leurstelling uitgesproken over het feit 
dat er nog geen advies aan de SER is 
gevraagd met betrekking tot de her-
structurering van de kinderbijslag re-
geling. Hoewel ik hiervoor begrip heb, 
meen ik er toch op te mogen wijzen 
dat de adviesaanvrage van 6 decem-
berjl. aan de SER met betrekking tot 
de studiefinanciering zeker een niet 
onbelangrijk onderdeel bevat van de 
totale herstructurering van de kinder-
bijslagregelingen. Het gaat hier immers 
om de kinderbijslagen voor alle acht-
tienjarigen en ouderen, waarmee op 
basis van 1973 een bedrag van 600 min. 
is gemoeid. 
Deze beleidsvoornemens met betrek-
king tot de studiefinanciering meen ik 
te mogen zien als een eerste fase van 
het herstructureringsproject. 
De toekomstige Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet zal aanspraken op 
periodieke uitkering geven aan gehan-
dicapten vanaf 18 jaar, welke aanspra-
ken als het ware in de plaats treden 
van de kinderbijslag voor invalide kin-
deren. 
Overigens heb ik met veel belangstel-
ling kennis genomen van verschillen-
de op het punt van de herstructurering 
gedane suggesties. In dit verband wil 
ik gaarne opmerken dat een van de uit-
gangspunten bij de herstructurering 
zal zijn een gelijke behandeling van 
loontrekkenden en zelfstandigen, zoals 
ook door mevrouw Van Leeuwen is 
bepleit. 

In het kader van de studiefinanciering 
en ook bij het vraagstuk van de gehan-
dicapten in de AAW is en wordt die ge-
lijke behandeling dan ook voorgesteld 
voor dat deel. 
Wat de herstructurering van de kinder-
bijslagregeling voor kinderen beneden 
de 18 jaar betreft ligt het in de bedoe-
ling deze te betrekken in het totale in-
komensbeleid, waarover een funda-
mentele discussie aan de hand van de 
aan de Kamer voor te leggen nota kan 
plaatsvinden. Het behoeft nauwelijks 
betoog, dat dit niet kan worden onder-
schat en veel studie nodig maakt, met 
name ook omdat deze herstructure-
ring tevens moet worden bezien in het 
licht van een mogelijke herwaardering 
van het sociale verzekeringspakket. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb daar veel be-
grip voor. Ik heb nu begrepen, dat wij 
in het kader van de nota inkomensbe-
leid ook over de herstructurering van 
de sociale verzekeringen verder pra-
ten. De bewindsman zal voor dit 
vraagstuk van de sociale verzekerin-
gen echter weer advies aan de SER 
moeten vragen. De Kamer zal echter, 
wanneer zij de nota inkomensbeleid 
behandelt, ongetwijfeld duidelijke uit* 
spraken doen. Misschien wil de Minis-
ter hierover ook zijn gedachten eens 
laten gaan. Meestal praten wij name-
lijk als de SER al gesproken heeft. 
Moet de bewindsman dan achteraf 
nog naar de SER? 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Van Leeuwen zal 
het wel goed vinden, dat wij deze pro-
cedurekwestie intern nog eens bekij-
ken. Er is terecht veel nadruk gelegd 
op deze herwaardering. De heer Riet-
kerk wil kennelijk de herstructurering 
van de kinderbijslag regelingen zien in 
het kader van de mogelijke herwaarde-
ring. Met betrekking tot de invloed van 
deze herstructurering op de collectieve 
lasten kan in dit stadium nog niets in 
concreto worden gezegd. Niet alleen 
de inkomenspositie van de lagere in-
komensgroepen maar mede die van 
de middengroepen en van de kinderrij-
ke gezinnen zullen daarbij in het oog 
moeten worden gehouden. 
Mevrouw Van Leeuwen, mevrouw Ba-
rendregt en de heer Rietkerk hebben 
de integratie van de verschillende werk-
loosheidsvoorzieningen ter sprake ge-
bracht. Zoals bekend krijgt deze kwes-
tie de aandacht in het bekende rapport 
betreffende alternatieven in de uitvoe-
ring van de sociale verzekering, het 
rapport van Berenschot c.s. De SER 
moet zich nog over de inhoud van dat 

rapport uitspreken. Hoewel ik zonder 
meer van mening ben, dat ten aanzien 
van de beide wetten coördinatie van 
beleid en uitvoering verzekerd behoort 
tezijn, acht ik, zoals ik het voorzie, geen 
voldoende reden aanwezig om dit 
vraagstuk thans, gelet op de andere 
prioriteiten, grote voorrang te geven 
en aldus buiten het kader van het alter-
natievenrapport te treden. Deze coör-
dinatie zal in hoge mate kunnen wor-
den bevorderd, wanneer de voorne-
mens met betrekking tot het instellen 
van de regionale commissie passende 
arbeid kunnen worden gerealiseerd. 
Daarbij kunnen eventuele bezwaren, 
verband houdende met de equipage 
van zeer kleine gemeenten, eveneens 
goeddeels worden opgevangen. 
Over de integratie van de Ziektewet en 
de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering is gevraagd, of een betere 
integratie niet mogelijk is, met name 
op het stuk van de medische dienst. 
Ook mevrouw Barendregt heeft ge-
pleit voor een integratie van de medi-
sche diensten van de bedrijfsvereni-
gingen en de gemeenschappelijke 
medische dienst. De gedachte van de 
integratie van de genoemde medische 
diensten spreekt mij sterk aan. Wan-
neer één medische dienst - ik ben 
soms geneigd te spreken over een so-
ciaal-medische begeleidingsdienst -
de patiënt kan begeleiden vanaf het 
moment waarop de arbeidsonge-
schiktheid is aangevangen, zal nog 
meer dan tot dusverre vroegtijdig wor-
den bezien, of revalidatie nodig is, wel-
ke revalidatie en of voor de verzekerde 
met toepassing van artikel 30 van de 
Ziektewet andere passende arbeid kan 
worden gevonden. Mevrouw Baren-
dregt heeft daarop gewezen. Ik ben 
zelfs van mening, dat een intensievere 
toepassing van de mogelijkheden van 
artikel 30 van de Ziektewet met name 
ter voorkoming van arbeidsontwem 
ning, het revalidatie- en het re-integra-
tieproces kan bevorderen. De op 
grond van dit artikel voorgedragen 
personen kunnen na eventuele medi-
sche en psychologische selectie in 
aanmerking worden gebracht voor 
scholings- en arbeidsaanpassings-
maatregelen. In feite maken de bepa-
lingen van de Ziektewet en van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring een geïntegreerde aanpak van de 
gevallen waarvan hier sprake is, mo-
gelijk. Ik denk met name aan de techni-
sche kant via de weg van de zoge-
naamde spontane meldingen. De ge-
achte afgevaardigde zal echter ook wel 
weten, dat de toepassing van artikel 60 
WAO reeds kan beginnen vanaf de 
eerste ziektedag. 

Tweede Kamer 
18 december 1974 Rijksbegroting 2150 



Staatssecretaris Mertens 
Mijnheer de Voorzitter! Niettemin zal 
de door de genoemde sprekers voor-
gestane integratie betere mogelijkhe-
den bieden voor een op de revalidatie 
gerichte begeleiding. Een verkorting 
van de duur van de ziektewetperiode 
lijkt mij dan niet zo nodig. Het is mij 
bekend, dat de commissie Sociale Ver-
zekeringen van de SER aan de Sociale 
Verzekeringsraad heeft verzocht om 
bij voorrang een studie te maken van 
de mogelijkheid om tot de bedoelde 
integratie te komen. 
Ik ben met mevrouw Barendregt van 
mening dat naast integratie van medi-
sche diensten voor de herinschakeling 
in het arbeidsproces van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemers voor-
al ook een goed samenspel en een 
coördinatie tussen de gemeen-
schappelijke medische dienst en de ar-
beidsbureaus van grote betekenis is. 
Ten aanzien van het overleg GMD en 
GAB kan ik meedelen, dat inmiddels 
de nodige voorbereidingen zijn getrof-
fen om per 1 januari a.s. in een aantal 
proefgebieden met de nieuwe overleg-
structuur te kunnen starten. Deze 
proefneming die tot 1 juli 1975 zal du-
ren heeft tot doel te onderzoeken, of 
de samenwerking tussen beide orga-
nen beter kan worden gestructureerd 
en geïntensiveerd. Hierbij zijn ook de 
wederzijdse medische diensten be-
trokken, met name ter voorkoming van 
herhaald - en ik acht dit zeer belangrijk 
- medisch onderzoek. De deskundigen 
van de beide diensten trachten in 
nauw overleg vacante arbeidsplaatsen 
op te sporen en door eventuele toe-
passing van plaatsingsbevorderende 
maatregelen een arbeidsinpassing te 
bereiken. 
Mijnheer de Voorzitter! Thans wil ik 
enkele opmerkingen maken over het 
vraagstuk van de vereenvoudiging en 
de codificatie van het bestaande soci-
ale zekerheidsrecht. Ik zei al eerder, dat 
ik dit nauw verbonden achtte met het 
totale vraagstuk van de herwaardering 
van ons sociale zekerheidsbestel. In 
het kader van wat mevrouw Van Leeu-
wen over de unificatie en de codificatie 
van het bestaande sociale zekerheids-
recht heeft opgemerkt, heeft zij ook het 
werk van dr. Veldkamp betrokken. Om 
mogelijk misverstand te voorkomen, 
moet voorop worden gesteld, dat de 
werkzaamheden van dr. Veldkamp niet 
de vereenvoudiging van de uitvoe-
ringsorganisatie noch de integratie 
van de verschillende stelsels van de 
sociale zekerheid betreffen. Dewerk-
zaamheden van dr. Veldkamp beper-
ken zich tot de vereenvoudiging van 

de codificatie van wetgeving en van de 
bestaande wetgeving. Als ik spreek 
over beperking, wil ik hiermede aller-
minst zeggen, dat de werkzaamheden 
van dr. Veldkamp kwantitatief en kwa-
litatief van geringe omvang en beteke-
niszouden zijn. Integendeel, ik onder-
schrijf ten volle wat prof. Van Esveld in 
het door de geachte afgevaardigde 
aangehaalde artikel uit het sociale 
maandblad 'Arbeid' hierover heeft ge-
schreven (september 1973). Ik citeer: 
'Geen enkele deskundige zal betwis-
ten, dat het hier om een zeer arbeidsin-
tensief werk gaat.'. 
Daarbij heeft prof. Van Esveld ook er-
op gewezen dat dr. Veldkamp - en met 
hem de staatscommissie - er zich niet 
met een 'jantje-van-leiden' van af-
maakt door de wetgeving alleen maar 
samen te voegen en te bundelen, maar 
terecht heeft gekozen voor een geïnte-
greerde codificatie, dat wil zeggen: 
Wanneer deze codificatie gereed is, de 
afzonderlijke wetten verdwenen zullen 
zijn en geïntegreerd in één wet. Maar 
dat is tijdrovend. Als prof. Van Esveld 
bij het vergelijken met de vernieuwing 
van het Burgerlijk Wetboek terloops 
erop wijst dat daaraan nu reeds meer 
dan 25 jaren wordt gewerkt, zal het 
niet zijn bedoeling zijn geweest daar-
mee te zeggen dat de codificatie-ar-
beid van dr. Veldkamp ook zo lang zal 
moeten duren. Ik kan meedelen dat 
zeer spoedig een belangrijk deel van 
het voorontwerp algemene wet soci-
ale zekerheid aan de Staatscommissie 
zal worden voorgelegd. Er wordt dus 
voortgang gemaakt, al kan niet wor-
den ontkend dat vereenvoudiging van 
stelsels en uitvoeringsorganisatie voor 
de werkzaamheden van dr. Veldkamp 
ver gaande implicaties mede-
brengt. Daarop wijst ook het tweede 
interimrapport op blz. 21 en volgende, 
waarover de geachte afgevaardigde 
heeft gesproken. 
Wat betreft een waas van geheimzin-
nigheid om deze arbeid, kan ik alleen 
maar zeggen dat alles volgens de vast-
gestelde procedure verloopt, dat wil 
zeggen dat dr. Veldkamp zijn voorstel-
len eerst ter beoordeling aan de 
Staatscommissie en de contactlieden 
van de uitvoeringsorganen voorlegt 
alvorens daarover aan de Regering te 
adviseren. Ook daarover wordt in het 
tweede interimrapport op blz. 62 en 
volgende gesproken. Dit interimrap-
port is pas vrijdag jl. dus op 13 decem-
ber in druk verschenen en ik moge het 
hierbij dan ook aanbieden. Ik kan de 
verzekering geven dat er op dit mo-
ment voldoende exemplaren bij de 
griffie aanwezig zijn. 

MevrouwVan Leeuwen (A.R.P.): Hebt 
u het gevoel dat voor mij dan de waas 
vangeheimzinnigheid-zolangikniet 
wijzer ben, hangt ervoor mij een waas 
van geheimzinnigheid omheen -zal 
worden opgeheven? 

Staatssecretaris Mertens: Ik ga hierop 
nog wat verder in, hetgeen er mogelij-
kerwijze toe kan leiden de waas van 
geheimzinnigheid verder op te heffen. 
Hiermee kom ik ook toe aan de beant-
woording van de heer Kruisinga, die 
heeft gevraagd of dr. Veldkamp wel 
voldoende bijstand bij zijn vereenvou-
dingings- en codificatie-arbeid kan 
verkrijgen. Dr. Veldkamp heeft van 
eind 1970 af assistentie ontvangen van 
de als zeer deskundig te beschouwen 
oud-directrice van het G.A.K., mejuf-
frouw mr. A.J.M, te Winkel. Voorts ver-
leent van 1 december 1973 af een af-
zonderlijk departementaal bureau van 
drie gekwalificeerde medewerkers en 
een administratieve hulp medewer-
king aan de vereenvoudigings- en co-
dificatie-arbeid van dr. Veldkamp. 
Dank zij deze bijstand is een goede 
voortgang met de werkzaamheden ge-
maakt, zodat binnen korte tijd een 
belangrijk deel van een voorontwerp 
algemene wet sociale zekerheid aan 
de staatscommissie en de commissie 
van contactlieden van de uitvoerings-
organen kan worden voorgelegd. 
Als de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken dr. Veldkamp zou willen horen 
met betrekking tot de voortgang van 
dienst taken en om eventueel ook het 
waas van geheimzinnigheid te doen 
opheffen - ik reageer in dit verband op 
een suggestie van mevrouw Van Leeu-
wen - dan komt het mij voor dat het 
het goede recht is van de commissie 
om dat te doen. Ik wil daarover verder 
niet oordelen. 
De dwingende eis van een betere kos-
tenbeheersing en de noodzaak van 
herwaardering van de sociale verzeke-
ringen, krijgen nog meer reliëf als wij 
ons realiseren dat er nog een aantal 
nieuwe beleidsvoornemens op uitvoe-
ring wacht. Als alles verloopt zoals 
ik stellig verwacht, zal het ontwerp al-
gemene arbeidsongeschiktheidswet 
nog deze maand aan de Kamer wor-
den aangeboden. 
Ook tijdens deze begrotingsbehande-
ling zijn van de zijde van de Kamer 
wensen geuit, waarop ik thans nader 
inga, waarna ik mijn betoog zou willen 
besluiten met een aantal verspreide 
onderwerpen. 
Mevrouw Barendregt heeft gepleit 
voor een extra verhoging van de soci-
ale verzekeringsuitkeringen en ook de 
heer Meis heeft hiervoor mijn aan-
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dacht gevraagd. Wat betreft de uitke-
ringen AOW en WWW, deze moeten 
worden bekeken in het kader van de 
netto-netto-problematiek, waarover, 
zoals bekend zal zijn, in juni j l . advies is 
gevraagd aan de SER. Op het ogenblik 
zijn op netto-basis het minimumloon 
en de AOW voor gehuwden ongeveer 
aan elkaar gelijk. Het kabinet stelt zich 
op het standpunt, dat in afwachting 
van het advies de bestaande situatie 
wordt gehandhaafd. Bij een structure-
le verhoging van het minimumloon, 
waarover inmiddels het advies van de 
SER is gevraagd en als gevolg van de 
tijdelijke verlaging van de belasting per 
1 april aanstaande, zal het nettomini-
mumloon een verhoging ondergaan. 
Het ligt in de bedoeling, op korte ter-
mijn voor de AOW- en AWW-uitkerin-
gen zodanige maatregelen te presen-
teren, dat de status quo zal worden ge-
handhaafd. Het is inmiddels bekend 
dat het kabinet heeft besloten, de 
AOW en de AWW vanaf 1 april tijdelijk 
met twee procent te verhogen. 
Voor wat betreft de minimumuitkerin-
gen ingevolge de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering - me-
vrouw Barendregt heeft daar per inter-
ruptie op gewezen - en hetzelfde met 
betrekking tot de Werkloosheidswet, 
moge ik verwijzen naar het bij deze Ka-
mer in behandeling zijnde wets-
ontwerp tot nadere wijziging van de 
WAO en de WW. In dat wetsontwerp 
wordt voorgesteld, de minimumdaglo-
nen ingevolge die wetten zodanig te 
laten vaststellen, dat de netto uitkerin-
gen niet lager zijn dan het netto mini-
mumloon. 
Ik kan er tegelijkertijd bij zeggen dat in 
afwachting van de totstandkoming 
van deze wettelijke maatregel reeds 
sedert 1 juli 1974 hiermee bij de vast-
stelling van het minimumdagloon re-
kening wordt gehouden. 
Een structurele verhoging van het wet-
telijk minimumloon zal derhalve ook 
gevolgen hebben en dus ook doorwer-
ken voor de hoogte van de minimurrv 
daglonen van de WW en de WAO. 
De heer Meis (C.P.N.): Komt de Staats-
secretaris nog op de WWV? 
Staatssecretaris Mertens: Daar kom ik 
nog op. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft sterk ge-
pleit voor een verhoging van de gren-
zen voor de premievrijstelling en de 
reductieregeling voor zelfstandigen. 
Deze grenzen zijn inderdaad vanaf 
1965 niet meer aangepast. Ook de heer 
Van Dis heeft hiervoor nog eens de 
aandacht gevraagd. Zoals bekend, is 
deze kwestie bij de SER aanhangig. 

Ook in de adviesaanvrage van 5 no-
vember hebben wij gevraagd, deze 
zaak te bespoedigen. Het laat zich aan-
zien, dat het advies hierover thans bin-
nen enkele maanden kan worden tege-
moetgezien. 
De heer Rietkerk heeft gevraagd, of het 
niet mogelijk is een regeling te treffen 
waarbij de vele ziektevacatures tijdelijk 
door werklozen worden vervuld. Een 
dergelijke regeling zie ik niet zo goed 
zitten. Wat is namelijk het geval? De 
overgrote meerderheid van de ziekte-
gevallen bestrijkt een periode van één 
tot twee weken. Voordat een dergelijke 
tijdelijke vacature bij het arbeidsbu-
reau is gemeld en een werkloze werk-
nemer is benaderd om dat werk te 
doen, is de ziekteperiode al weer bijna 
voorbij. Daarbij komt, dat de meeste 
werkloze werknemers bovendien een 
zekere inwerkperiode nodig zullen 
hebben, alvorens de werkgever van 
hen profijt zal kunnen hebben. Het lijkt 
mij een weinig praktische suggestie. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft mij nog 
gevraagd om commentaar naar aan-
leiding van het artikel van dr. Veld-
kamp in 'De Tijd' van 31 augustus, 
waarin hij zegt dat wanneer hij de kos-
ten ontwikkeling van te voren had kun-
nen voorzien, hij de WAO-uitkering la-
ger dan 80% had gesteld en een ande-
re indeling in invaliditeitsklassen had 
gemaakt. Het lijkt mij weinig zinvol, 
hierop nader in te gaan. Mevrouw Van 
Leeuwen zal het met mij eens zijn en 
willen zijn, dat het moeilijk is, achteraf 
te beoordelen of wanneer ten tijde van 
de voorbereiding van de WAO deze 
gegevens bekend waren geweest dit 
tot een ander beleid zou hebben ge-
leid. Overigens moge ik opmerken, dat 
alle werknemersverzekeringen en uit-
keringspercentage van 80 kennen. 
Mevrouw Barendregt heeft opge-
merkt, dat uit het jaarverslag van de 
GMD blijkt, dat veel 60- tot 65-jarigen 
WAO-uitkeringen genieten. Zij merkt 
voorts op, dat in deze groep van oude-
ren vele werklozen zijn en dat boven-
dien bij de werknemers in deze leef-
tijdsklassetien procent ziekteverzuim 
voorkomt. Zij koppelt daaraan de op-
merking vast, dat de vervroegde pen-
sionering wat de kostenaftrek betreft 
niet zover meer behoeft af te liggen als 
tot dusverre werd gedacht. Ik wijs er in 
dit verband op, dat een bevredigend 
pensioen op 65-jarige leeftijd nog ver-
re van gemeengoed is voor de werkne-
mers in het bedrijfsleven. 
Een dergelijk pensioen niveau zal eerst 
op langere termijn kunnen worden be-
reikt door de tot stand te brengen wet-
telijke regeling inzake de aanvullende 
pensioenvoorziening voor werkne-

mers. Overweging van een vervroe-
ging van de pensioengerechtigde leef-
tijd kan eerst opportuun worden ge-
acht als een redelijk pensioen niveau 
zal zijn gerealiseerd. 
De Minister heeft onlangs bij de be-
spreking van de interumnota inzake de 
werkloosheidsbestrijding in een ver-
gadering met de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken opgemerkt, dat 
een verlaging van de pensioengerech-
tigde leeftijd met 1 jaar reeds meer 
dan 1 mld. zou gaan kosten. 
Naar aanleiding hiervan hebben me-
vrouw Barendregt en de heer Ver-
brugh gevraagd welke berekening aan 
de schatting van dit bedrag ten 
grondslag ligt. 
Mijnheer de Voorzitter! Een verlaging 
van de pensioengerechtigde leeftijd 
tot 64 jaar heeft tot gevolg een verho-
ging van het uit te keren bedrag in het 
kader van de AOW en het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds en het be-
drijfs- en ondernemerspensioenfonds 
ten bedrage van circa 650 min. Boven-
dien heeft het tot gevolg een premie-
derving in zowel de pensioen- als in de 
sociale verzekeringssector van onge-
veer 600 min. Besparingen op de uitke-
ringen ingevolge de WAO, de WW, de 
ZW, de AWW en de WWV en de i nvali-
diteitspensioenen van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds bedragen bij 
elkaar 500 min. Op basis van 1972 
komt men dan tot 750 min. maar als 
men dan rekening houdt met de loon-
somstijging in de periode 1972-1975 
kan dit bedrag geraamd worden op 
ruim 1 mld. 

DeheerVerbrugh(G.P.V.): Om hoe-
veel personen gaat het in de gedach-
tengang van de Staatssecretaris? 
Staatssecretaris Mertens: Ik kan geen 
exacte getallen geven. 
De heer Verbrugh (G.P.V.): Als ik de be-
volkingsstatistiek raadpleeg, zijn erzo'n 
80 000 64-jarigen. Laten wij zeggen, 
dat de helft daarvan nog werkzaam 
is, dan komen wij op een aantal van 
40000. Het is gezegd in het kader van 
de werkloosheid. Het ideale geval zou 
zijn dat de opengevallen plaatsen door 
de vervroegde pensionering werden 
ingenomen door werklozen. Dan kan 
er waarschijnlijk met gesloten beurs 
worden betaald. 
Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ik heb 
ook gevraagd naar de interpretatie van 
de 51 % van de 60- tot 65-jarigen van 
de beroepsbevolking die al in de WAO 
zou zitten. Als hierbij ook nog de werk-
lozen zijn gerekend, zou ik graag willen 
weten hoe het cijfer van de besparin-
gen van 600 min. wordt opgebouwd. 
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Staatssecretaris Mertens: Ik neem 
aan, dat het daarbij ook om de effecten 
gaat. Mijnheer de Voorzitter! Wellicht 
vinden de geachte afgevaardigden het 
goed, dat ik daarop in tweede termijn 
nader terugkom. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Hart-
meijer heeft gevraagd of er werkver-
gunningen worden verstrekt aan bui-
tenlandse ensembles zonder dat er 
geïnformeerd wordt of er Nederlandse 
musici beschikbaar zijn, dit tegen ge-
maakte afspraken in. 
Mijnheer de Voorzitter! Indien een 
werkgever ingevolge de met het geor-
ganiseerde bedrijfsleven getroffen re-
geling - de zogenaamde percentage-
reling - geen recht kan doen gelden op 
het tewerkstellen van buitenlandse 
musici, wordt bij aanvrage om ar-
beidsvergunning voor deze categorie 
arbeidskrachten via het centralepunt 
musici en artiesten van het Geweste-
lijk Arbeidsbureau Amsterdam nauw-
keurig nagegaan of er geschikt Neder-
lands aanbod beschikbaar is. 
Dat buitenlanders optreden tegen een 
lager loon dan het vastgestelde mini-
mum voor Nederlandse musici, kan 
amper waar zijn, omdat er voor de Ne-
derlandse musici geen vastgesteld mi-
nimumloon bestaat. Met betrekking 
tot de verplichting van het betalen van 
sociale lasten voor de buitenlandse ar-
tiesten kan ik het volgende medede-
len. De Nederlandse wetgeving maakt 
geen enkel onderscheid tussen Neder-
landse artiesten noch tussen artiesten, 
die binnen of buiten Nederland woon-
achtig zijn. Op grond van de bepalin-
gen van de sociale werknemersverze-
keringen zijn allen, die als musici of als 
artiest optreden in beginsel verzekerd. 
Alleen wanneer ten behoeve van de 
desbetreffende artiesten een zgn. zelf-
standigheidsverklaring is afgegeven, 
is hij niet verzekerd ingevolge de Ziek-
tewet, de Werkloosheidswet en de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. Genoemde zelfstandigheidsver-
klaringen worden, wanneer het in Ne-
derland wonende artiesten betreft, af-
gegeven door het Ministerie van Soci-
ale Zaken en van Financiën gezamen-
lijk en voor de in het buitenland wo-
nende artiesten uitsluitend door het 
Ministerie van Sociale Zaken. Voor 
beide groepen wordt alvorens der-
gelijke verklaringen te verstrekken, ad-
vies uitgebracht door de Sociale Ver-
zekeringsraad. Het verschil in procedu-
re voor het verkrijgen van een verkla-
ring tussen hier te lande en buiten 
het land wonende artiesten vindt zijn 
oorzaak in de heffing van de loonbe-
lasting. 

De heer Hartmeijer(P.v.d.A): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil toch nog even op 
het vorige punt ingaan. Afgelopen za-
terdag is door de algemene Neder-
landse organisatie van uitvoerende 
kunstenaars een motie aangenomen -
deze zal ook wel bij de Staatssecretaris 
terecht gekomen zijn - waarin juist 
over de arbeidsbemiddeling wordt ge-
sproken. Er wordt gesteld dat buiten 
de gewestelijke arbeidsbureaus zoveel 
plaatsvindt en dat dit ten opzichte van 
musici en artiesten nogal grote moei-
lijkheden geeft. Mijn vraag is, of de 
Staatssecretaris denkt aan de mogelijk-
heidom dit wettelijk vast te leggen. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik neem aan dat de heer 
Hartmeijer het goed vindt, dat wij voor 
de tweede termijn nagaan, of deze mo-
tie bij ons is binnengekomen en wat de 
achtergronden van deze motie zijn. 
Dan kunnen wij een nader antwoord 
voor in tweede termijn voorbereiden. 
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Ba-
rendregt en ook de heer Meis hebben 
nog een vraag gesteld over de beleg-
ging van de gelden van het Fonds 
voorheffing pensioen verzekering. Met 
mevrouw Barendregt hecht ik veel be-
lang aan het in stand houden van dit 
fonds met het oog op de toekomstige 
algemene pensioenvoorziening. Over 
de belegging van de gelden van dit 
fonds is nog overleg gaande. Juist de-
zer dagen heb ik te zamen met Finan-
ciën hierover nog contact gehad met 
de sociale partners uit de Stichting van 
de Arbeid. Wij hopen op korte termijn 
gezamenlijk uit dit vraagstuk te ko-
men, voor zover ik dit als een vraag-
stuk mag aanmerken. In ieder geval 
gaat het hier om een bijzonder inge-
wikkelde materie, maar dat weet me-
vrouw Barendregt ook wel. Wij heb-
ben goede hoop dat wij hier uitkomen. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Het 
overleg had al eerder kunnen begin-
nen. 
Staatssecretaris Mertens: Dat is ai ge-
ruime tijd geleden begonnen. 
De heer Rietkerk vraagt zich af, of de 
uit de in de memorie van toelichting 
gegeven cijfers ter zake van het aantal 
langdurig zieken en minder-validen 
kan worden afgeleid, dat de werksitu-
atie bij de overheid minder gunstig is 
dan in het bedrijfsleven. Deze conclu-
sie kan niet worden getrokken. Dat 
blijkt duidelijk wanneer het aantal uit-
keringsgerechtigden voor een WAO-
uitkering wordt uitgedrukt als percen-
tage van het aantal verzekerden en 
hetzelfde wordt gedaan wat betreft het 
aantal invaliditeitspensioentrekkers bij 

het Algemeen Burgerlijk pensioen-
fonds ten opzichte van het aantal bij 
het ABP verzekerden; deze percenta-
ges zijn respectievelijk 9 en circa 3. 
Overigens zij opgemerkt dat het bij de 
bij het ABP verzekerden niet alleen 
gaat om overheidspersoneel in engere 
zin, maar ook om bij voorbeeld het on-
derwijzend personeel, het verplegend 
personeel en het personeel van de 
PTT. 
Wat de vraag naar de signaalfunctie 
van het ziekteverzuim bij de overheid 
betreft, merk ik op dat daar, waar bin-
nen het overheidsapparaat bij indivi-
duele personen gevoelens van onvre-
de over de werksituatie worden gecon-
stateerd, onder meer tot uitdrukking 
komend in ziekteverzuim en herhaald 
ziekteverzuim, wordt gezocht naar mo-
gelijkheden, de werksituatie zodanig te 
wijzigen, dat deze door de betrokke-
nen als min of meer optimaal wordt er-
varen. 
Met betrekking tot de inning van soci-
ale premies, premies voor de sociale 
verzekeringswetten bij onderaanne-
ming, op welk aspect de heer Hart-
meijer doelt met de term 'voorheffing' 
bij het bedrijfsleven, merk ik op dat 
hieromtrent in het bijzonder met het 
oog op de wijziging van de wettelijke 
bepalingen het gevoelen van de SVR is 
gevraagd. 
Verschillende sprekers, onder andere 
mevrouw Barendregt, de heren Riet-
kerk, Van Gorkum en Meis, hebben 
mijn bijzondere aandacht gevraagd 
voor de financiële positie van de werk-
lozen en met name de langdurig werk-
lozen. Ik kan mevrouw Barendregt en 
de heer Rietkerk antwoorden dat in-
derdaad bij brief van 18 september jl. 
aan de SER advies is gevraagd om 
voor oudere werkloze werknemers de 
uitkeringsperiode van de WWV zoda-
nig te verlengen tot zij 65 jaar zijn ge-
worden om aldus de financiële positie 
voor de langdurig werklozen, waar-
toe in het bijzonder de ouderen beho-
ren, te verbeteren. In de adviesaan-
vrage worden alternatieve mogelijkhe-
den geopend, te weten, de uitkerings-
duurwordttot het bereiken van de 65-
jarige leeftijd verlengd voor hen die bij 
de aanvang van hun werkloosheid 60 
jaar of ouder zijn, of bij het verstrijken 
van de huidige maximale uitkerings-
periode van twee jaar wordt voor 
hen, die 60 jaar of ouder zijn, de uitke-
ringsduur van de WWV tot het berei-
ken van de 65-jarige leeftijd verlengd. 
Naar ik hoop, zal het advies van de SER 
binnen afzienbare tijd bij ons binnen-
komen. 
De heer Van Gorkum heeft een gelei-
delijke optrekking van de uitkeringen 
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ingevolge de W W en de WWV tot res-
pectievelijk 90 en 80 % bepleit. Ook 
mevrouw Barendregt is blijkbaar voor 
optrekking en wel op korte termi jn van 
de W W van 80 tot 90% en van de WWV 
van 75 tot 85 % van het dagloon. Boven 
dien hebben verschillende sprekers 
tegelijkertijd gepleit voor een verlen-
ging van de uitkeringsperiode, zowel 
van de W W als van de WWV. De heer 
Meis wi l zelfs elke ti jdslimiet in de wer-
kingsduur van de WWV geschrapt zien. 
Om binnen het raam van de sugges-
ties tot verbetering van de financiële 
positie van de werkloze werknemers 
vooreerst een meer algemene reactie 
te geven. De WW en de WWV garande-
ren gedurende een periode van zes 
maanden respectievelijk twee jaar een 
uitkering op basis van 80 en 75% bruto 
van de op grond van de verdiende lo-
nen vastgestelde daglonen. De uitke-
ri ngen krachtens de W W en de WWV 
staan in het algemeen in directe relatie 
tot het verdiende loon, waarbi j de uit-
keringen ook worden aangepast aan 
de loonontwikkelingen. 

De heer Meis (C.P.N.): Bedoelt de 
Staatssecretaris het werkelijk verdien-
de loon, mijnheer de Voorzitter? 

Staatssecretaris Mertens: Van de ver-
diende lonen, maar ik kom op de vraag 
die de geachte afgevaardigde blijkbaar 
wi lstel len nader terug, mijnheer de 
Voorzitter. 
Wat de laagste uitkeringen betreft, in-
gevolge de WW en de WWV, dat w i l 
zeggen de uitkeringen aan hen met 
een dagloon dat overeenkomt met het 
wettelijk m in imum, vestig ik er de aan-
dacht op, dat zelfs op netto-basis die 
uitkering overeenkomt met 100% van 
het netto min imumloon. Dat mini-
mumniveau geldt overigens voor alle 
sociale zekerheidsuitkeringen. Ik wi js 
er bovendien op, in aansluiting op het-
geen de Minister heeft gezegd, dat de 
reële sti jging van de laagste uitkerin-
gen in 1974 niet onbelangrijk meer is 
geweest dan die van de hogere inko-
mensklassen; over langere termijn ge-
zien heeft de Regering het voornemen, 
althans heeft zij advies van de SER ge-
vraagd, om met name voor de langdu-
rig-werkloze werknemers een belang-
rijke verbetering tot stand te brengen 
in hun financiële positie door een ver-
lenging van de uitkeringsduur van de 
WWV tot het 65e jaar. Ik heb hier reeds 
op dit voornemen gewezen. Als ik nu 
de reële aanspraken van de werkloze 
werknemers op zich zelf beschouw en 
daarbij de beleidsvoornemens van de 
Regering betrek, ben ik toch wel van 
mening dat wi j in ons land alleszins re-

delijke voorzieningen voor werklozen 
hebben. Ik zie dan ook geen reden 
voor een verdergaande verhoging van 
de uitkeringspercentages. 

De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l niet vervelend zijn, 
maar in dit verband wi l ik toch de 
Staatssecretaris erop wijzen, dat wi j zo 
meteen voor het vraagstuk staan, dat 
de eerste werklozen inderdaad 26 we-
ken en twee jaar hebben getrokken, 
dat w i l zeggen 26 weken 80% en twee 
jaar 75%. Dan gaan zij naar de bij-
stand. Dan is echter een wet van 1921 
van toepassing: het loon, dat de 
v rouwen de minderjarige kinderen 
eventueel verdienen, is aftrekbaar. Dat 
wordt ook gedaan. Men kan wel spre-
ken over goede sociale voorzieningen, 
maara ls inzo 'n gezinde vrouw werkt, 
betekent dat dat 75 % van het loon van 
de v rouw wordt afgetrokken van de 
bijstandsuitkering. Is de Staatssecre-
taris bereid te bevorderen, dat dat loon 
niet aftrekbaar is? Dat was mi jn vraag. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begri jp dat de heer Meis 
het eens is met mi jn pleidooi, waarin ik 
er de voorkeur aan geef de uitkerings-
duur te verlengen in plaats van het uit-
keringspercentage te verhogen. Dat 
wordt ook door de Regering voorge-
steld in de adviesaanvrage aan de 
SER. 
lijk met die in de omringende landen, 
dan constateer ik dat in België voor 
een gezinshoofd een uitkering wordt 
gegeven van 60% van het loon en voor 
een niet-gezinshoofd 60% gedurende 
het eerste jaar en 40% daarna. Dezelf-
de of lagere percentages gelden ook -
ik ga ze niet uitvoerig vermelden - in 
de Bondsrepubliek West-Duitsland. Uit 
deze vergelijkingen blijkt, dat de voor-
zieningen hier te lande alleszins aan-
vaardbaarzi jn. 

Ook buiten de sfeer van de sociale ze-
kerheid heeft de Regering alle aan-
dacht voor de positie van de werkloze 
werknemers. Binnen de sfeer van dat 
arbeidsvoorzieningenbeleid wordt 
door tijdelijke aanpassingsvoorzienin-
gen al datgene gedaan wat mogeli jk 
is om het hervi nden van passende 
arbeid te bevorderen. Ik denk in dit 
verband o.a. aan de zogenaamde 
30%-regeling en aan de loonsuppletie-
regeling en voorts aan alle mogeli jke 
scholingsfaciliteiten. Alles bij elkaar 
genomen, acht ik geen gronden voor 
het treffen van verdergaande verbete-
ringen in de uitkeringspositie van werk-
loze werknemers aanwezig, en dit te 
meer omdat dit de onderl inge verhou-
dingen binnen de uitkeringssfeer van 
de sociale zekerheidsvoorziening op 

niet te rechtvaardigen gronden zou 
doorkruisen. Ik denk met name aan de-
zelfde percentages in de andere soci-
ale werknemersverzekeringsuitkerin-
gen. De wezenlijke problematiek van 
de werklozen is heden ten dage geluk-
kig niet meer die van de financiële be-
staansnood. Ik acht met name het be-
toog van de heer Meis dan ook in dit 
opzicht niet juist. Er is een wezenlijk 
ve rsch i l . . . . 

De heer Meis (C.P.N.): Wil de Staats-
secretaris ontkennen dat als iemand 
langer dan 21/2 jaar werkloos is en hij 
krijgt bijstand, het loon van de vrouw 
en een minderjarig kind aftrekbaar is? 
Wil hij dat ontkennen? 

Staatssecretaris Mertens: Neen, mi jn-
heer de Voorz i t te r . . . 

De heer Meis (C.P.N.): Dan is het toch 
de situatie, dat zo'n man niets krijgt als 
zijn vrouw en zijn twee kinderen aan 
het werk zijn? Dan krijgt hij toch niets 
van de bijstand? Dan is hij na21/2jaar 
uitgetrokken en dan krijgt hij helemaal 
niets meer. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat duidt op een uitkerings-
duurverlenging, hetgeen ook wordt 
voorgesteld. 

De heer Meis (C.P.N.): Ik heb gevraagd 
of u maatregelen wil t nemen opdat, 
als er morgen mensen die 21/2 jaar 
werkloos zijn o m bijstand komen, het 
loon van hun v rouwen van de minder-
jarige kinderen niet aftrekbaar is. 

De Voorzitter: Mijnheer Meis, ik moet u 
onderbreken, want ik herinner mij dat 
u al driemaal die vraag hebt gesteld. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Dat 
moet bij CRM behandeld worden, dat 
raakt de bijstandsverlening. 

De heer Meis (C.P.N.): Laat hij het dan 
overbrengen naar CRM! Het is toch 
een stuk Sociale Zaken. 

Staatssecretaris Mertens: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat ik wi lde betogen, is dat 
er een wezenlijk verschil is met de po-
sitie van de werklozen in de jaren '30, 
die door de heer Meis, naar mijn më-
ning ten onrechte, in zijn betoog wordt 
aangehaald. Het wezenlijke vraagstuk 
van de werkloze werknemer ligt veel 
meer in zijn isolement, in het zich uit-
gestoten voelen uit een van de belang-
rijkste sferen van ons maatschappe-
lijk leven, te weten uit de sfeer van de 
arbeid. Op dit punt zullen wi j gericht 
onze aandacht moeten blijven vesti-
gen. 
Mevrouw Barendregt en de heer Meis 
hebben mijn aandacht nog eens ge-
vestigd op de verhouding van met na-
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me de uitkering krachtens de Wet werk-
loosheidsvoorziening tot het normale 
dagloon. Ik heb hierover reeds een en 
ander gezegd. Omtrent de bepaling 
van de uitkering op het dagloon zijn bij 
ministeriële beschikking krachtens de 
wet nadere regelen gesteld. De proble-
men van de uitkeringsbasis, waarover 
mevrouw Barendregt en de heer Meis 
hebben gesproken, hebben betrekking 
op het bepaalde in dat dagloonbesluit, 
op grond waarvan prestatiepremies en 
produktiepremies, voor zover die een 
uitzonderlijk en incidenteel karakter 
dragen, niet tot het loon worden gere-
kend. Let wel: het gaat om uitzonderlij-
ke en indicentele premies. Voor het 
overige worden alle in een bedrijfstak 
gebruikelijke premies, die tot het ver-
diende loon behoren, wel in het dag-
loon verdisconteerd. Over de billijk-
heid van deze bepaling verkeer ik niet 
in het ongewisse, mijnheer de Voorzit-
ter, zoals de heer Meis, door mijn cor-
respondentie aan te halen, naar voren 
bracht. Ik geloof dat dit weinig voor 
discussie vatbaar is. 

De heer Meis (C.P.N.): Die brief is er 
toch! 
Staatssecretaris Mertens: Inderdaad, 
maar die brief adstrueert alleen wat ik 
hiervoor heb vermeld, nl. dat het hier 
gaat om uitzonderlijke en incidentele 
premies, die niet in het uitkeringsdag-
loon worden meegenomen. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Hier-
overzal toch nog een hearing of een 
gesprek worden georganiseerd, zodat 
eventueel een nader inzicht in deze 
zaak kan ontstaan? 
Staatssecretaris Mertens: In diezelfde 
brief - en hierover wilde ik juist iets 
zeggen - komt aan de orde de relatie 
tussen de uitkerinasbasis van de Werk-
loosheidswet en de uitkeringsbasis 
van de Wet werkloosheidsvoorziening 
en de vraag of die op elkaar zijn afge-
stemd. Daarover heb ik advies ge-
vraagd aan de Sociale-Verzekerings 
Raad. Bovendien heb ik advies ge-
vraagd aan de adviescommissie werk-
loosheidsvoorziening van de SER. 

De heer Meis (C.P.N.): Uw brief gaat 
niet over incidentele premies. Uw brief 
gaat over bouwvakkers die jaar in jaar 
uit in de tarieven werken. Het gaat 
over de gemeente Amersfoort, waar 
bouwvakkers in hun uitkeringen ge-
kort zijn krachtens de WWV. Als dit ge-
continueerd wordt, is dit in strijd met 
hetgeen u nu zegt. Het staat in uw 
brief. Ik wil die brief hier wel voorle-
zen! 

Staatssecretaris Mertens: Neen, ik heb 
mij juist gebaseerd op deze bijzondere 
bepaling, speciaal in het Amersfoortse 
geval. 
De heer Meis (C.P.N.): Ik zal die brief 
straks voorlezen. 
Staatssecretaris Mertens: Naar aanlei-
ding van de opmerkingen van mevrouw 
Barendregt en de heer Meis zou ik 
thans nog iets willen zeggen over de 
door hen geuite wens de gehuwde 
vrouw het recht op uitkering volledig 
te verlenen ingevolge de Wet werk-
loosheidsvoorziening. Het gaat hier 
om een zaak die al geregeld is, maar 
die naar de opvatting van velen wei-
licht onvoldoende is geregeld. In de 
bedoelde regeling is gesteld, dat de 
gehuwde vrouw als kostwinster wordt 
aangemerkt, indien zij een arbeidsin-
komen pleegt te verdienen dat ten 
minste de helft van het wettelijk mini-
mum loon is en tevens ten minste 75% 
van het inkomen uit of in verband met 
de arbeid van haar echtgenoot be-
draagt. Aangaande de hier bedoelde 
bepalingen van de WWV en het uitvoe-
ringsbesluit heeft de adviescommissie 
werkloosheidsvoorziening van de SER 
advies uitgebracht. In dit advies zijn ter 
verbetering van deze bepaling ver-
schillende denkbeelden naar voren ge-
bracht ten einde tot opheffing van dit 
onderscheid in uitkeringsrechten tus-
sen gehuwde mannen en gehuwde 
vrouwen te komen. Dit vraagstuk kan 
echter naar mijn mening niet los wor-
den gezien van het vraagstuk van het 
kostwinnerschap in het algemeen, dat 
zich niet alleen in de Wet werkloos-
heidsvoorziening, maar ook in de be-
staande volksverzekeringen voordoet 
en dat evenzo aan de orde is gesteld in 
het ontwerp van wet inzake de alge-
menearbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. Ik heb er al op gezinspeeld. Bin-
nenkort zal over dit vraagstuk een ad-
vies aan de SER worden gevraagd. 
De heer Meis heeft verder de beraad-
slagingen omtrent het wetsontwerp Re-
gelen betreffende aanspraak van werk-
nemers op een loon dat gelijk is aan 
dat van de werknemers van de andere 
kunne voor arbeid van gelijke waarde 
een motie ingediend, ertoe strekkende 
de Wet werkloosheidsvoorziening zo-
danig te wijzigen dat de gehuwde 
vrouwelijke werknemer ongeacht het 
loon recht zal hebben op dezelfde uit-
kering als haar mannelijke echtgenoot. 
Ik meen dat ik in het voorgaande uit-
voerig mijn oordeel over deze motie 
heb uitgesproken. 

De heer Meis (C.P.N.): U bent er dus 
vóór? 

Staatssecretaris Mertens: Tot afslui-
ting van mijn betoog wil ik thans nog 
enkele verspreide onderwerpen be-
handelen. 
Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Als er 
al een advies ligt van deadviescorrv 
missie werkloosheidsvoorziening van 
de SER, moet er dan tóch weer op-
nieuw een advies aan de SER worden 
gevraagd, terwijl er vermoedelijk on-
geveer hetzelfde uit zal komen? 

Staatssecretaris Mertens: Ik heb ge-
zegd, dat dit probleem zich niet alleen 
voordoet met betrekking tot de Wet 
werkloosheidsvoorziening. Het raakt 
met name de volksverzekeringen en 
het is bijzonder actueel geworden in 
het kader van het wetsontwerp alge-
menearbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. Ten aanzien hiervan wordt een 
perspectief geopend en wordt een ad-
vies aan de SER gevraagd. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Krui-
singa heeft gesproken over de positie 
van de invalide huisvrouw en over de 
kwestie van haar vervanging, alsmede 
over de positie van jeugdige gehandi-
capten. Ik kan mededelen, dat de posi-
tie van beide groepen uitvoerig aan de 
orde komt bij de behandeling - ik heb 
het zojuist gezegd - van het wets-
ontwerp algemene arbeidsongeschikt-
heidsverzekering, dat een dezer da-
gen bij de Staten-Generaal zal worden 
ingediend. 
Mijnheer de Voorzitter! Ook met be-
trekking tot de VOV heeft de heer Krui-
singa vragen gesteld. Het ligt in de be-
doeling, over deze zaak op korte ter-
mijn een nota aan de Tweede Kamer te 
overleggen. Het lijkt mij weinig oppor-
tuun, nu hierop in te gaan. Dit kan ge-
beuren bij de discussie over de nota. 
De heer Van Dis heeft nog eens mijn 
aandacht gevraagd voor de positie van 
de gemoedsbezwaarden. Ik had er 
moeite mee om niet even een beetje te 
lachen, want de heer Van Dis is zo'n 
vriendelijke man . . . 
Het is de heer Van Dis bekend, dat over 
deze materie wordt gediscussieerd, 
met name in kringen van de gemoeds-
bezwaarden, en dat de resultaten van 
de discussies aan de Kamer zullen 
worden voorgelegd. De zaak heeft en 
houdt de volle aandacht. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Dis heeft de aandacht gevestigd op 
hetgeen staat in de voetnoot op blz. 4 
van de memorie van toelichting. Op 
zich zelf is het een vrij duidelijke bepa-
ling, waarom het gaat, namelijk die 
van artikel 21, tweede lid, onder a, van 
de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering: 
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'waardoor bij het bepalen van de mate 
van de arbeidsongeschiktheid van een 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte reke-
ning moet worden gehouden met de 
vermindering van de gelegenheid tot 
het verkrijgen van aan deze handicap 
aangepast werk.'. 
Met andere woorden: als men arbeids-
ongeschikt is, is het hebben van de 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
op zich zelf een belemmering tot het 
vinden van werk, hetgeen wordt verdis-
conteerd in een verhoogde uitkering 
zolang deze omstandigheid blijft be-
staan. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Meis 
heeft als voornaamste oorzaak van het 
toegenomen ziekteverzuim een min-
der gunstig arbeidsklimaat genoemd. 
Ik ben met hem van mening, dat een 
goed arbeidsklimaat een gunstige in-
vloed op het ziekteverzuim kan heb-
ben. Voorts heeft hij het wetsontwerp 
ter sprake gebracht, dat voorziet in een 
overheveling van gelden van het Ar-
beidsongeschiktheidsfonds naar het 
Rijk bij samenloop van WAO en WSW. 
Hij is het niet eens met het voorstel. 
Het is bekend, dat ik in afwachting ben 
van een advies van de SER over deze 
zaak. Te zijner t i jd zal nader worden 
beslist omtrent het betreffende wets-
ontwerp, dat reeds bij de Kamer ligt. 
Wat de opmerking van de heer Meis 
over de loonsuppletieregeling betreft, 
merk ik op, dat in de dagloonregeling 
een bepaling voorkomt die ertoe 
strekt, dat degene die na aanvaarding 
van lager betaald werk binnen een be-
paalde t i jd opnieuw werkloos wordt , 
een uitkering ontvangt op basis van 
zijn oude dagloon. 
De heer Verbrugh heeft mijn aandacht 
gevraagd voor de situatie van een we-
duwe met schoolgaande kinderen 
wanneer het jongste kind de 18-jarige 
leeftijd heeft bereikt. Zij valt dan terug 
van het hoge weduwenpensioen inge-
volge de AWW naar het verlaagde 
weduwenpensioen. Heb ik hem goed 
begrepen, dan vindt hij zulks onbill i jk 
in die situaties, waarin het jongste kind 
nog naar school gaat wanneer het de 
18-jarige leeftijd bereikt. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Of wan-
neer het mbo studeert. Bij hbo en wo 
zijn de studiebeurzen van dien aard, 
dat er geen moeilijkheden zijn. Ik heb 
daarom om een overgangsregeling 
gevraagd. Voor 1977 is er een goede 
regeling voor mbo enz.. Op het ogen-
blik is er sprake van de situatie, dat kin-
deren met 18 jaar hun studie moeten 
afbreken. 

Staatssecretaris Mertens: Ik heb dit 
probleem geplaatst tegenover de pro-
blematiek van de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet en in mindere mate 
tegenover die van destudiefinancie-
ring. Ingevolge de AWW ontvangen al-
leen die weduwen pensioen, die voor 
de verzorging en de opvoeding van 
één of meer kinderen sterk aan huis 
gebonden zijn. 
De weduwe van wie het jongste kind 
inmiddels 18 jaar is geworden, ver-
keert naar mijn mening niet meer in 
een dergelijke positie. Zij is dan even-
tueel in staat buitenshuis enige arbeid 
te verrichten. Zij verkeert dus min of 
meer in dezelfde positie als de wedu-
we van dezelfde leeftijd zonder kinde-
ren, die ook slechts voor het lage we-
duwenpensioen in aanmerking komt. 
Vooreen regeling als door de heer Ver-
brugh bedoeld, zie ik in vergelijking tot 
die weduwe dan ook geen aanleiding. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Als zo'n 
kind studeert, verkeert de weduwe in 
andere omstandigheden. Voor de 
meeste vormen van studie is er wel 
een goede studieregeling, maar als het 
kind zit op een instituut voor voorbe-
reidend wetenschappelijk onderwijs, 
of op een h.a.v.o. dan wel bij het 
m.b.o. studeert, dan zijn de studie-
beurzen zodanig, dat men er blijkbaar 
op rekent dat de bekostiging van de 
studie door de ouders geschiedt. 
Men kan natuurlijk proberen deze zaak 
vanuit het onderwijs te regelen, maar 
dit is in de eerste plaats een kwestie, 
die ligt op het terrein van de Staats-
secretaris. Mijn verzoek is geweest: Is 
het niet mogelijk kinderen, die nog stu-
deren en een zodanige studiebeurs 
hebben dat zij wel geheel ten laste van 
de moeder komen, te beschouwen als 
nog 18 jaar oud te zijn tot bij voorbeeld 
hun 22ste jaar? Het zou, dacht ik, de 
eenvoudigste oplossing zijn als de 
Staatssecretaris deze zaak regelde. Het 
zou ook helemaal in overeenstemming 
zijn met de zojuist door hem gespro-
ken woorden. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Wordt dat kind dan niet weer 
extra afhankelijk van de moeder door 
het afhankelijk te maken van het inko-
men van de moeder? Ik dacht dus, dat 
wi j in de sfeer van het onderwijs een 
oplossing voor dit probleem zouden 
moeten zoeken. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Het betere 
is dikwijls de vijand van het goede. Als 
dit door Onderwijs moet worden gere-
geld en er weer een andere beurzenre-
geling voor moet worden getroffen, 
dan zijn natuurlijk de betrokken wedu-

wen niet geholpen. Zij zien de zaak in 
1977 goedkomen, maarzi j wi l len tot 
1977 een overgangsregeling. Het gaat 
mij om een interimregeling tot er een 
betere beurzenregeling komt. Daarom 
richt ik mij tot deze Staatssecretaris. 
Als zo'n kind daardoor een beetje af-
hankelijk blijft, nou, laat dat dan maar 
zo die twee jaar. Dat is in elk geval be-
terdan dat zij totaal niets hebben. 

Staatssecretaris Mertens: Ik zou deze 
problematiek toch wil len verwijzen 
naar de behandeling van de studiefi-
nanciering. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Dat is het 
afschuifsysteem. 

Staatssecretaris Mertens: Daar is deze 
Staatssecretaris bij betrokken. Het gaat 
om de samenloop van kinderbijslag en 
studiefinanciering. 
Tot slot zou ik nog enige aandacht wi l -
len geven aan het pleidooi van de heer 
Van Gorkum voor een officiële erken-
ning van het begrip 'vr i jwi l l ig werk-
loos'. Met name oudere werknemers 
zouden in de gelegenheid moeten 
worden gesteld om, als zij dat wi l len, 
vervroegd met pensioen te gaan, 
waarna een ander hun plaats kan inne-
men. 
Het gaat hier om een zeer moeilijk 
vraagstuk, waaraan tal van facetten zit-
ten. Op grond van de huidige wetge-
ving wordt aan iemand die vr i jwi l l ig 
werkloos is en wi l bli jven, geen uitke-
ring verstrekt. Hieraan ligt de overwe-
ging ten grondslag, dat degene die 
tot werken in staat is en voor wie werk 
beschikbaar is, geen aanspraak op een 
sociale uitkering dient te kunnen ma-
ken. Wi j zijn in Nederland nog niet zo 
ver, dat geaccepteerd zal worden dat 
iemand, die uit eigen vrije wi l niet 
werkt, ten laste van het bedrijfsleven 
of van de gemeenschap i n het genot 
wordt gesteld van een sociale uitkering. 
Dat zal grote weerstand oproepen bij de 
actieve beroepsbevolking. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt te 16.43 uur ge-
schorst en te 16.55 uur hervat. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 
het wetsontwerp Vaststelling van 
hoofdstuk XI (Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening) van de rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1975 
(13 100); 
de Nota huur- en subsidiebeleid 
(13 025). 

Hierbij zijn tevens aan de orde: 
de Brief van de Minister van Volkshuis-
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vesting en Ruimtelijke Ordening be-
treffende een verkenning van de 
bouwproduktie in de periode 1974t/m 
1978(13 000); 
de motie-Tolman c.s. inzake het ont-
werpen van plannen voor aanvullende 
bouwprogramma's (12 600, hoofdstuk 
XI, nr. 14); 
de motie-De Beer c.s. over het nemen 
van maatregelen die er toe leiden dat 
de noodzakelijk geachte won ing-
bouwproduktie zal worden gehaald 
(13 100, hoofdstuk XI, nr. 12); 
de motie-Salomons c.s. over uitbrei-
ding van de doorstromingsheff ing tot 
het totale woningbestand (13 100, 
hoofdstuk XI, nr. 13); 
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. over be-
korting van de bestemmingsplanpro-
cedure (13 100, hoofdstuk XI, nr. 17); 
de motie-Scherpenhuizen c.s. over de 
stagnerende ontwikkeling der groei-
kemen (13 100, hoofdstuk XI, nr. 18); 
de motie-Tolman c.s. om de voorstel-
len met betrekking tot de volkshuis-
vestingsproblematiek aan te passen 
aan het advies van de Raad voor de 
volkshuisvesting (13025, nr. 6); 
de motie-Van het Schip c.s. over de sa-
menstell ing van de huuradviescom-
missies en het openbaar doen zijn van 
haar zittingen en adviezen (13025, nr. 
7, Herdruk); 
de motie-De Beer c.s. om de bestaande 
regelingen inzake de huurliberalisatie 
te handhaven en af te zien vaneen 
meldingspl ichten maximeringsbe-
voegdheid voor huren (13025, nr. 8); 
de motie-De Beer c.s. om de regelin-
gen inzake de huurharmonisat iete 
handhaven en af te zien van invoering 
van een systeem met huurklassen 
(13025, nr. 9); 
de motie-Nypels c.s. om een nieuw 
huur- en subsidiebeleid te baseren op 
woningfinanciering door middel van 
indexleningen (13025, nr. 10); 
de gewijzigde motie-Van het Schip c.s. 
om de huurverhoging voor 1975 en 
1976 te binden aan een max imum van 
6 % (13025, nr. 17); 
de motie-Nypels c.s. over een stelsel 
van individuele huursubsidie (13025, 
nr. 12); 
de motie-Van het Schip c.s. over de 
normen voor het vaststellen van huur-
quotes (13025, nr. 13); 

de motie-P. A. M. Cornelissen c.s. over 
het in heroverweging nemen van de 
doorstromingsheff ing (13025, nr. 15); 
de motie-De Beer c.s. over de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer 
bij een uitkeringssysteem van indivi-
duele huursubsidies (13025, nr. 16); 
de motie-Nypels c.s. over de invoering 
van individuele woonsubsidies voor 
eigenaar bewoners (13025, nr. 18); 
de motie-J. N. Scholten c.s. overeen 
vergelijkende studie van eigen wo-
ningbezit en huursector (13025, nr. 
19); 
de motie-J. N. Scholten c.s. over bevor-
dering van het eigen woningbezit door 
uitbreiding van rijksgaranties (13025, 
nr. 20); 
de motie-J. N. Scholten c.s. over grotere 
samenhang inzake lonen, prijzen en 
huren (13025, nr. 21). 

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

De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik meen dat Staatssecre-
taris Van Dam gisteren in deze Kamer 
met betrekking tot de doorstromings-
heffing heeft gezegd, dat hij er nog 
eens over zou nadenken en dat hij 
daarbij zou nagaan of en, zo ja, op wel-
ke wijze hij met voorstellen zou ko-
men. Naar mij is medegedeeld, heeft 
de Staatssecretaris gisterenavond 
evenwel in een uitzending van 'Den 
Haag vandaag' uitspraken van een an-
dere strekking gedaan. Mijn vraag is, 
mijnheer de Voorzitter, of het mogeli jk 
is dat wi j de beschikking krijgen over 
deze tekst. 

De Voorzitter: Ik zal mijn best doen 
om het lid Cornelissen en andere geïn-
teresseerden - well icht ook de Staats-
secretaris - die tekst zo spoedig moge-
l i jk te doen toekomen. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

De heer DeBeer(V.V.D) : Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik moest proberen een 
omschri jvi ng te geven van de wijze, 
waarop de Minister zijn bouwbeleid 
voert, zou ik het beeld oproepen van 
iemand die met een blinddoek om, 
strompelend en struikelend over ob-
stakels, zijn weg zoekt. Ik zeg dit, mi jn-
heer de Voorzitter, omdat de Minister 
geen idee heeft van wat de behoefte 
aan woningen op middellange termijn 
is. Dat zégt hij althans. Ik begrijp dat 
niet. In de zomer van 1973 en in juli 
van dit jaar was hij daartoe blijkbaar 
wél in staat. Hij heeft ten minste een 

tweetal nota's over de woningbehoef-
te uitgebracht. Nu zou het ineens niet 
meer kunnen. Nu moet de zaak wach-
ten, totdat het werkgelegenheidspro-
gram er is. 
Hoe het ook zij, mijnheer de Voorzitter, 
ik constateer dat nu blijkbaar van de 
Kamer wordt gevraagd een begrot ing 
goed te keuren, terwij l wi j niet weten 
wat de behoefte is op korte en middel-
lange termijn aan woningen en ook 
niet wat kan worden gerealiseerd. Er is 
namelijk nog geen bouwprogram in-
gediend. De veel verguisde ministers 
Schut en Ud ink -ve rgu isd althans 
door de partijen die thans Keerpunt 
onderschrijven - hebben in elk geval 
altijd nog een bouwprogram inge-
diend. Dat is toch het minste wat men 
kan zeggen. Ik constateer dv* w i j de 
motie van afkeuring terecru .ïebben in-
gediend. 
Ik kom nu over de vern ieuwbouw te 
spreken. De Staatssecretaris heeft toe-
gegeven dat voor circa 18 000 won in -
gen beschikkingen voor woningverbe-
tering zijn uigegaan, terwi j l een aantal 
van 27 000 was gepland. Hij merkte in 
dat verband op, dat die achterstand is 
ontstaan door de moeil i jkheden in de 
particuliere sector, en voegde daaraan 
toe dat hij het woningwetwoningen-
program heeft overschreden. Het laat-
ste is helaas niet waar. Ook het wo-
ningwetprogramma is niet gehaald. In 
de stukken lees ik dat voor 1974 12 000 
stuks gepland was, terwij l , als ik de 
Staatssecretaris goed heb gehoord, er 
in 1974 beschikkingen zullen worden 
uitgegeven voor 11 600 stuks. 
Dit is nog maar een detail. Het belang-
rijkste punt is dat lang niet alle uitge-
geven subsidiebeschikkingen ook wer-
kelijk leiden tot het in aanbouw nemen 
van die woningen in datzelfde jaar. Ik 
heb de Staatssecretaris gevraagd of hij 
kon aangeven wat er van de aangega-
ne verplichtingen voor 1973 in 1974 
gereed is. Die vraag is echter niet be-
antwoord. 

Staatssecretaris Schaefer: Het is de 
heer De Beer niet onbekend dat wi j het 
vorig jaar hebben afgesproken dat het 
taakstellend programma was het aan-
tal verplichtingen dat wi j aangingen. 
Als hij nu vraagt om een andere wijze 
van benadering van het programma is 
dat zijn lezing. Vorig jaar is in de Ka-
mer afgesproken dat het programma 
ging om het uitgegeven aantal ver-
plichtingen. 

De heer De Beer (V.V.D.): Dit antwoord 
van de Staatssecretaris verbaast mij 
in hoge mate. In zijn 'Verkenning van 
de bouwproduktie' van juli van dit jaar 
was het aantal aan te gane verpl ichtin-
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gen basis voor de berekening van de 
werkgelegenheid. De Staatssecretaris 
zegt nu: Ja maar wij hadden toch afge-
sproken dat 'aan te gane verplichtin-
gen' nog niet betekent 'in aanbouwte 
nemen', dan betekent dat dat de getal-
len in de nota papieren getallen zijn en 
dat zij dus geen basis kunnen zijn voor 
de berekening van de werkgelegenheid, 
waarvoor zij in de nota echter wel zijn 
gebruikt. In tweede instantie moet hij 
dan toch maar eens uitleggen hoe dat 
nu precies zit. 
Ik constateer dat van de 27 000 wonin-
gen die beloofd zijn in elk geval er nog 
maar 18 000 zijn gerealiseerd, terwijl 
die er zelfs nog niet eens in werkelijk-
heidzijn. 
Ook niet beantwoord is mijn vraag of 
het aantal van 37 000 woningen, die 
voor het volgend jaar zouden moeten 
worden uitgegeven, nu nog een reëel 
getal is. Daarop wil ik nu toch echt wel 
graag een antwoord horen. 
Ik twijfel niet aan de goede bedoelin-
gen van de Staatssecretaris; dat meen 
ik van harte. In alle nuchterheid moet 
ik echter constateren dat de resultaten 
ver blijven beneden wat in Keerpunt 
en in de nota's van de Regering is be-
loofd. 
De tijd ontbreekt mij om nog in te gaan 
op de Stivero. Misschien kunnen wij in 
oen mondeling overleg daarover nog 
eens praten. 
De Minister heeft op een gegeven 
ogenblik nog heel even het weerter 
sprake gebracht. Ik dacht heel even Mi-
nister Schut te horen. Laat ik voordat 
daarover sprookjes ontstaan nog even 
dit heel duidelijk vastleggen: Uit de cij-
fers van het CBS over onwerkbaar 
weer in 1974 blijkt heel duidelijk dat 
1974 een beter dan gemiddeld jaar is 
geweest, als wij aannemen dat no-
vember en december even slecht zul-
len zijn als oktober. 

Minister Gruijters: Ik kan de heer De 
Beer wat tijd besparen. Het was een 
blijkbaar slecht overgekomen grapje, 
ik dacht ook even aan de heer Schut. Ik 
moet een beetje selectief zijn tegen-
over wie ik grapjes maak, blijkbaar. 
De heer De Beer (V.V.D.): Inderdaad, 
de Minister pleegt guitig te kijken als 
hij grapjes maakt, maar hij liet het de-
ze keer achterwege of misschien is die 
blik mij ontgaan. Voordat het grapje 
een eigen leven gaat leiden constateer 
ik dit nog even. 
Wij achten het pakket maatregelen 
voor het eigen woningbezit niet vol-
doende. Staatssecretaris Van Dam 
heeft 'In de Rooie Haan' een roerend 
verhaal afgestoken over het eigen wo-

ningbezit. Het kon zo in een program 
van de V.V.D. staan. Het keiharde feit 
ligt er dat steeds minder mensen zich 
een eigen nieuwbouwwoning kunnen 
permitteren. De subsidieregelingen 
voor het eigen woningbezit zijn op 1 
oktober jl. niet voldoende aangepast. 
Daar is nog een keer een douceurtje 
van 40 min. overheen gekomen, maar 
ook dat heeft de zaak bij lange na niet 
kunnen redden. 
Het dagblad 'Cobouw' heeft in een 
hoofdartikel uitgerekend dat de subsi-
dies op 1 oktober 30% te laag waren. 
De Minister heeft dat niet ontzenuwd; 
hij heeft niet gezegd dat dat niet waar 
was. Daarom dien ik op dit punt een 
motie in. 
De Voorzitter: Door het lid De Beer 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

Motie 

'De Kamer, 
gehoord de beraadslaging over de be-
groting van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening voor het jaar 
1975; 
overwegende, dat de recente verho-
ging van de subsidies voor het eigen 
woningbezit niet voldoende is om het 
nadelig effect van de stijgende rente 
en stichtingskosten ongedaan te ma-
ken; 
constaterende, dat als gevolg daarvan 
de verwerving van een nieuwe eigen 
woning thans voor minder gegadig-
den betaalbaar is dan een jaar gele-
den; 
overwegende, dat dit een nadelige in-
vloed heeft op de werkgelegenheid en 
bovendien in strijd is met de toezeg-
ging van de Regering om het eigen 
woningbezit te bevorderen; 
verzoekt de Regering om haarvoorne-
men, de subsidies niet meer voor 1 juli 
1975 te herzien, in heroverweging te 
nemen, 
en gaat over tot de orde van de dag.'. 
Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook niet beantwoord is 
mijn verzoek om de premies voor het 
eigen woningbezit frequenter aan te 
passen dan éénmaal per jaar. Dat is 
een wens, die iedere keer weer in de 
bouwerswereld opduikt. Ook de vaste 
Commissie voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening krijgt voortdu-
rend brieven over deze kwestie. Het 
verschil voor en na de premieaanpas-
sing kan erg groot zijn. Mijn verzoek is 

dus, of de Minister ook dat wil overwe-
gen. Het zou de schoksgewijze nadeli-
ge effecten, die zich telkens voordoen, 
kunnen doen verdwijnen. 
Inzake de aftrekbaarheid onderhouds-
kosten eigen woningen is door de Re-
gering gezegd, beaamd door de 
P.v.d. A., dat die aftrekbaarheid 
gepaard moet gaan met optrekking 
van het huurwaardeforfait. Dat is voor 
ons geen wet van Meden en Perzen. 
Wij menen, dat de bevordering van het 
eigen woningbezit best verdraagt, dat 
men die niet automatisch aan elkaar 
koppelt. Zelfs al zou men het huur-
waardeforfait optrekken, dan nog zeg 
ik, dat de mate waarin dat gebeurt en 
de mate waarin die onderhoudskosten 
opnieuw aftrekbaar worden gemaakt, 
bepalend zijn voor de vraag, of er van 
een effect op de nieuwbouw sprake is. 
Men kan nooit op voorhand zeggen 
zonder een studie verricht te hebben, 
dat dat het geval is. 
Wij hebben twijfels over het 'beschut 
eigen woningbezit'. Wij vrezen een 
stuk concurrentievervalsing. Wegens 
de tijd ga ik er verder niet op in. 
De nota heeft een groot aantal plekken 
open gelaten. Ik som ze op: 
a. de vraag, of de beleggers bereid 
zullen zijn, om onder het nieuwe huur-
prijssysteem deel te blijven nemen 
aan de nieuwbouw van woningen; 
b. de vraag, in hoeverre het anti-infla-
tiebeleid zal slagen, dat immers voor-
waarde is voor de toepassing van 
trendmatige 8% huurverhogingen; 
c. de vraag, of het nieuwe klassen- en 
puntensysteem voor huurwoningen 
méér dan wel minder harmoniserend 
dan het huidige stelsel zal gaan wer-
ken; 
d. de effectiviteit, de opbrengsten en 
de kosten van de voorgestelde door-
stromingsheffing; 
e. het maximum huurstijgingspercen-
tage dat de Minister straks zal gaan 
vastleggen; 
f. het effect, dat de voorgestelde indi-
viduele huursubsidieregeling bij huren 
beneden f 3600 per jaar zal gaan heb-
ben op het gedrag van bij het zoeken 
naar een passende huurwoning; 
g. de hoogte van de individuele huur-
subsidie bij huren tussen de f 3600 en 
f 5000 per jaar; 
h. aard en inhoud van de'gedragsre-
gels' tegenover huurders, zoals die te 
zijner tijd door de Minister zullen wor-
den voorgeschreven aan woning-
bouwcorporaties. 
Dit overziende brengt het mij tot de 
conclusie, dat wanneer straks de stern-
mingen rond de nota voorbij zullen 
zijn en u, mijnheer de Voorzitter, aan 
de Kamer zult voorstellen de nota voor 
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kennisgeving aan te nemen, ik de Ka-
mer het voorstel zal doen de nota op 
de agenda te laten staan, totdat in een 
overleg van de commissie met de Mi-
nister dan wel in een nota van de Mi-
nister aan de Kamer duidelijkheid is 
gekomen op zijn minst over het me-
rendeel van deze punten. 

DeheerVanRossum(S.G.P.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Gaarne zeg ik de 
bewindslieden dank voor hun beant-
woording. Een speciaal woord van 
dank heb ik voor de heer Schaefer, die 
zo concreet en duidelijk de vragen 
heeft beantwoord. Dat is bepaald niet 
het geval bij Staatssecretaris Van 
Dam. De heer Gruijters zit in het mid-
den. Dat klopt ook wat de beantwoor-
ding betreft precies. 
Het bouwprogramma is er nog steeds 
niet. Het had er bij de indiening van de 
begroting moeten zijn. Daar hoort het 
bij. Toen wist de Minister nog niets 
van allerlei maatregelen, die er nader-
hand zouden komen. Het bouwpro-
gramma is alti jd onderdeel van de be-
groting en wi j betreuren het, dat wi j nu 
tot januari erop moeten wachten. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij ver-
der beperken tot één punt, namelijk de 
kleinere kernen. De Minister heeft hier-
over wel een uitvoerig antwoord gege-
ven, maar hij heeft de problematiek 
wel enigszins voor zich uit geschoven. 
Hij heeft duidelijk gezegd, dat hierop 
uitvoerig zal worden ingegaan in de 
uitwerking van de Oriënteringsnota. 
Dat is een verbli jdende mededeling, 
maar wi j hebben nu behoefte aan een 
groot aantal woningen. Thans is er een 
groot tekort en zijn er grote fricties in 
de kleinere kernen. Wi j behandelen 
thans de begrot ing. Als er ooit behoef-
te is aan woningen, aan werkgelegen-
heid in de bouw - er zijn grote moei-
lijkheden en de plannen zijn gereed -
dan is het thans wel . Het gaat de Mi-
nister erom de toestroming naar het 
platteland te voorkomen. Daarmede 
heb ik geen moeite; op dit punt kun-
nen wi j in grote lijnen met het beleid 
van de Minister instemmen. Het beleid 
heeft echter tot effect, dat het anders-
om werkt. Het effect is, dat er op het 
ogenblik helemaal geen mogelijkhe-
den in de kleinere kernen zijn. Ze moe-
ten de bevolking uitstoten bij gebrek 
aan goede huisvesting. Er vindt ge-
zinsverdunning plaats; het staat dui-
delijk geargumenteerd op blz. 37 van 
de memorie van toelichting. De huwe-
lijksleeftijd is ook in die kleinere ker-
nen lager. Er moet derhalve voor ver-
vangende woningen worden gezorgd. 

Nu gaat het ons om een matige bevol-
kingsgroei van bijvoorbeeld 1 %, maar 
dan een bevolkingsgroei en geen wo-
ninggroei van 1 %. Als wi j dan reke-
ning houden met de motieven, die de 
Minister zelf in de memorie van toe-
lichting aanvoert, dan is het naar onze 
mening zeer duidelijk, dat een grotere 
groei van 1 % van het aantal woningen 
in die kleinere kernen moet plaatsvin-
den. Bovendien zijn allerlei maatrege-
len nodig voor vervangende woningen, 
krotopruiming; en op de kwestie van 
de vervanging van de di jkwoningen is 
uitvoerig door Staatssecretaris Schae-
fer ingegaan. Ik denkin dit verband 
ook aan het nemen van infra-structure-
le maatregelen, die aanleiding geven 
om meningen te amoveren. 
Ons hebben een groot aantal tele-
foontjes en brieven bereikt, vooral uit 
Gelderland, maar ook uit de Krimpe-
nerwaard en de Alblasserwaard. De 
kleine kernen aldaar hebben grote 
moeili jkheden. Recentelijk heb ik nog 
een brief ontvangen van de Zuidhol-
landse eilanden. De heer Eijsink, lid 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland heeft zich op dit punt duideli jk 
uitgesproken. In die brief, die ik heb 
ontvangen, staat - ik w i l hem wel aan 
de Minister overhandigen - : 
'Echter door het volledig sti l leggen, op 
ongenuanceerde wijze, van de ontwik-
keling van de kleine kernen wordt het 
lot van de ter plaatse gevestigde w in -
keliers bezegeld: vernietiging van het 
zorgvuldig en met veel moeite opge-
bouwde kapitaal, werkloosheid, on-
aanvaardbare situaties. De bewoners 
van de kleine kernen zullen met een 
aanzienlijke sociale achteruitgang van 
het voorzieningenniveau worden ge-
confronteerd. Grote bezwaren hebben 
wi j tegen het over één kam scheren 
van alle kleine kernen, waardoor ook 
kleine kernen met potentiële mogelijk-
heden tot verval zijn gedoemd. ' . 
Mijnheer de Voorzitter! Hiervoor moe-
ten wi j zo snel mogelijk een oplossing 
zien te vinden. Is de Minister het eens 
met dit lid van Gedeputeerde Staten 
en met vele andere leden van Gedepu-
teerde Staten of is hier sprake van een 
nieuwe conflictstof tussen de hogere 
overheid en de provinciale en 
gemeentelijke overheden, waarover 
gisteren uitvoerig is gesproken? Mis-
schien kunnen wi j trachten met be-
houdvan de doelstelling om dichtslib-
bing van het platteland te voorkomen 
dit kleine stukje dirigisme te verwijde-
ren. Bovendien kunnen wi j dan mis-
schien nog een belangrijk aantal wo-
ningen bouwen. Het zijn er per kern 
maar een zeer beperkt aantal, maar 

over het gehele land genomen zou het 
misschien nog enig soelaas kunnen 
bieden ter zake van de huidige achter-
stand. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer, u 
een daartoe strekkende motie te over-
handigen. 

De Voorzitter: Door de leden Van Ros-
sum en Scherpenhuizen wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

Motie 

'De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de 
begroting van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening voor het dienst-
jaar1975; 

gelet op de problemen die vele kleine 
kernen ondervinden van het geringe 
toewijzingskwantum in de won ing-
bouw; 

overwegende, dat men ook in deze 
kleinere kernen rekening moet houden 
met de algemene trend in ons land van 
de lagere huwelijksleefti jd en meer in 
het algemeen met de gezinsverdun-
ning; 

mede in overweging nemende, dat het 
de gemeentebesturen reeds zeer veel 
moeite kost om aantasting van het 
leefmilieu in de kleinere kernen te 
voorkomen, en dat te vrezen is dat de-
ze aantasting een nadelige terugslag 
zal betekenen op het gehele samenle-
vingspatroon; 

daarbij acht gevende, dat in vele van 
deze kleinere kernen amovering van 
slechte woningen noodzakelijk is; 

nodigt de Regering uit in het toewij-
zingsbeleid voor de woningbouw, en 
de daarmede verband houdende 
structurele maatregelen, in de kleinere 
kernen rekening te houden met de ge-
zinsverdunning, de noodzakelijke wo-
ningvervanging en een matige groei 
van de in deze kernen aanwezige be-
volking, 

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

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

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! In alles wat tot nu toe in 
de Kamer is gezegd over de situatie 
met betrekking tot de bouwproduktie 
en over de werkgelegenheidssituatie 
zijn er nog maar bitter weinig harde 
voorstellen gedaan om de bouwpro-
duktie op niveau te brengen en uitge-
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breid te krijgen in vergelijking met de 
situatie van dit ogenblik. 
Er is een noodplan van de zijde van de 
fractie van de K.V.P. gepresenteerd. 
Dit noodplan bevat tien punten die 
niets nieuws bevatten en in geen geval 
zullen leiden tot een zichtbare verho-
ging van de produktie. De term 'nood-
programma' die door de K.V.P. op de-
ze tien punten is geplakt is naar mi jn 
overtuiging volstrekt misplaatst. Als 
men kijkt naar de motie die de heer 
Cornelissen heeft ingediend, dan ziet 
men dat zij het opmerkeli jke feit bevat 
dat de heer Cornelissen geen concrete 
maatregelen heeft aangegeven. Hij wi l 
alleen de oliekan gehanteerd zien zon-
der daarbij kennelijk voldoende te be-
seffen dat vele knelpunten in de pure 
interne gemeentelijke sfeer l iggen, zo-
als wegtracés, bezwaarschriften enz. 
De werking van de motie van de heer 
Cornelissen zou naar mijn idee niet al 
te ruim zijn. Bovendien heeft de Minis-
ter al te kennen gegeven dat hi j , waar 
het mogelijk is, de knelpunten uit de 
weg wi l ruimen. Daarbij komt nog dat 
de Minister heeft toegezegd dat er snel 
een bouwprogramma zal komen. Dat 
komt in januari. Het herzien van de 
verkenning zal ongetwij feld in dat 
nieuwe bouwprogramma zijn vervat 
evenals in de nota over de werkgele-
genheid die eind januari zal komen. In 
feite vraagt de heer Cornelissen dus öf 
wat al is toegezegd öf dingen in ab-
stracto zonder in concreto aan te ge-
ven, wat hij van het kabinet verwacht 
en verlangt. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Als ik de 
heer Kombrink bezig hoor, dan krijg ik 
de indruk dat hij well icht gisteravond 
met de bouw in de versukkeling zat. 
Wij hebben gisteren van onze kant na-
drukkelijk een aantal bouwstenen aan-
gedragen voor een programma. Wi j 
hebben ook heel nadrukkelijk gezegd, 
dat een van de essentiële voorwaar-
den, als men de bouw uit de put wi l 
halen, is . . . 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Het her-
stel van het vertrouwen is. 

De heer Cornelissen (K.V.P.) . . . . het 
herstel van vertrouwen, waarvoor no-
dig is een hard reëel programma op 
korte termijn. De Minister heeft ge-
zegd: Ik zal een en ander overwegen; 
ik sta er sympathiek tegenover. Wi j 
vinden dat te vri jbl i jvend en wij zijn 
van oordeel dat de zaak op korte ter-
mijn hard moet worden gemaakt. Dat 
is de strekking van ons plan en onze 
motie. Ik maak grote bezwaren als er 

dan wordt gesproken over een loos 
plan of iets van die aard. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Ik heb de 
tien punten uit het noodprogramma 
nog eens exact nagelezen. Iets alge-
meners op dit gebied heb ik zelden 
kunnen lezen. Wanneer de heer Corne-
lissen het over vri jbl i jvendheid heeft, 
dan wi l ik opmerken dat zijn motie zich 
daardoor in hoge mate kenmerkt. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Ik heb 
tien concrete punten aangegeven . . . . 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Tien con-
crete punten? Kom nou, mijnheer Cor-
nelissen. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): 
waarvan ook de Minister zegt: Ik zal 
die in mi jn beleid betrekken. Als de 
heer Kombrink ze niet waardevol 
vindt, dan heb ik daarvoor minder be-
langstelling dan wanneer de Minister 
zegt: Ik zal ze meenemen in mijn be-
leid. Het blijkt uit de dagelijkse praktijk, 
hetgeen de heer Kombrink niet zal wi l -
len ontkennen, dat er knelpunten in 
het land bestaan. 

De Voorzitter: Dit is geen interruptie 
meer, mijnheer Cornelissen. 
De heer Kombrink (P.v.d.A.): Die tien 
punten zi jn: Herstel van vertrouwen, 
inventarisatie van bestaande plannen, 
gecoördineerde aanpak van plannen, 
vereenvoudiging van administratieve 
procedures, het opruimen van knel-
punten, een krachtig kernen beleid, be-
vordering van de gewesteli jke aanpak, 
snelle invoering van sommige maatre-
gelen uit de Nota huur- en subsidiebe-
leid - daar worden de lokatiesubsidies 
genoemd, waarvan de Regering al 
heeft gezegd dat zij per 1 januari in 
werking zullen treden - , bevordering 
van het eigen woningbezit en drie-
maandelijks bericht over de voortgang 
in de woningbouw. Een concreter plan 
heb ik zelden kunnen lezen! Dat van de 
V.V.D. was ten minste op een aantal 
punten nog iets concreter. Alleen zit-
ten ook daarin zaken waaraan al wordt 
gewerkt of die niets voorstellen. In zo-
verre zij wel concreet zijn vinden wi j ze 
totaal onjuist. Het accent wordt name-
lijk gelegd op slopen in plaats van ver-
nieuwen. Het strakke ruimteli jke orde-
ningsbeleiddat de Minister tot nu toe 
terecht heeft proberen te voeren laat 
men varen. 

Ook de term 'noodplan' voor de negen 
punten van de V.V.D. is misplaatst. Het 
schijnt in deze wereld helaas alleen zo 
te zijn, dat men als men weinig in het 
midden te brengen heeft daar de term 
'noodprogramma of 'noodplan' op wi l 
plakken, in de hoop dat het dan toch 
nog aandacht krijgt. 

De heer Cornelissen (K.V.P.): Dat is nu 
net het punt. Er wordt al zo lang ge-
praat over allerlei zaken, maar er moe-
ten daden komen, zodat de bouw weet 
waaraan hij toe is. Daaraan schort het 
in toenemende mate. Er zijn brieven 
geweest van de Minister-President en 
deze Min is ter . . . 

De Voorzitter: U bent bezig aan de zo-
veelste termi jn . U moet op die weg 
niet doorgaan. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Ikgeloof 
niet dat de bijdrage van de heer Corne-
lissen aan dit onderdeel van het debat 
er ook maar in eniger mate toe heeft 
bijgedragen dat de bouw nu meer 
weet waaraan hij toe is dan hij het te-
voren wist. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kombrink iszich er 
blijkbaar van bewust dat wi j in elk ge-
val een aantal concrete maatregelen 
hebben voorgesteld. Die hebben wi j 
ook in juni van dit jaar voorgesteld. 
Wanneer zij werkelijk waren opge-
volgd, zouden zij tot gevolg hebben 
gehad dat er nu niet het aantal van 
30000 werklozen in de bouw was ge-
weest. Dan kan hij wel zeggen dat hij 
het met onze punten niet eens, is, maar 
hij draagt toch voor een deel mede 
schuld aan die werkloosheid. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer De Beer heeft 
wel begrepen dat mijn beoordeling 
van zijn plannen in een iets andere 
sfeer ligt dan die van de heer Cornelis-
sen, juist omdat ik het met een aantal 
onderdelen expliciet niet eens wens te 
zijn, maar ik hoopte toen de heer Wie-
gel begin oktober het noodplan aan-
kondigde dat er ook nog echt nieuwe 
dingen in zouden zitten. Het is echter 
alleen een herhaling van oude punten, 
waaromtrent wi j het standpunt van de 
V.V.D. in feite al kenden. 
Het antwoord van de Regering ten 
aanzien van de woningbouwprodukt ie 
in de komende jaren heeft de door mij 
gesignaleerde onzekerheid waarmee 
de werkloze bouwvakkers zitten niet 
weggenomen. Dat er in de won ing-
bouw een overcapaciteit is, is Minister 
Gruijters met mij eens. Over de mate 
waarin dit het geval is, kan hij kennelijk 
nog niets zeggen zolang de resultaten 
van het woningbehoefte-onderzoek 
nog niet op tafel l iggen. Het moet wel 
frustraties opleveren als men met de 
natte vinger, met als enige basis de er-
varing met de programrealisering uit 
het verleden, de komende t i jd nieuwe 
jaarprogramma's moet maken. De 
onderzoekresultaten zullen pas in 1977 
echt voor de beleidsverwerking op ta-
fel l iggen, aldus mijn schatting. Dit be-
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tekent dat het volgende kabinet er mo-
gelijkerwijs veel aan zou kunnen heb-
ben, maar deze Minister nauwelijks 
meer iets. Mijn centrale vraag in eerste 
instantie was: Wordt het in de nota 
van 1973 en de verkenning van 1974 
weergegeven programma gehand-
haafd of wordt het bijgesteld? Over de 
jaren daarna blijven wij noodgedwon-
gen in het duister tasten. Het is op zijn 
minst juist, dat thans de effecten van 
het nieuwe huur- en subsidiebeleid 
nog niet te overzien en te meten zijn. 
Op basis van het in januari te verschij-
nen bouwprogramma en de nota 
werkgelegenheid zullen wij het debat 
met de Regering hierover moeten 
voortzetten. Hetwoningbouwpro-
gramma voor 1975 moet eigenlijk nu, 
bij deze begrotingsbehandeling, al te 
geven zijn. Het enige wat op dat punt 
aan nieuwe maatregelen isaangekon-
digd de laatste tijd is de 40 min. extra 
voor een tijdelijke premieverhoging in 
de premiekoopsector. Welnu, dat ef-
fectvalt blijkens de beantwoording 
van de vragen ook over een paar we-
ken nog niet te overzien. Waarom kan 
dus nu het programma voor 1975 nog 
niet door de Minister worden meege-
deeld waar het de woningbouwsector 
betreft? 
Een aantal vragen die ik in eerste ter-
mijn heb gesteld zijn niet beantwoord. 
Voor een deel vertrouw ik erop, dat zij 
in de Nota werkgelegenheid aan de or-
de zullen komen. Hoewel daarmee de 
waarde van dit debat vermindert, 
wacht ik die nota maar af. 
Op een viertal punten wil ik mijn vra-
gen wel herhalen. Wanneer zal het 
door de Minister aangekondigde 
meerjarenprogramma van hetgeen ik 
nu maar gemakshalve de overheids-
bouw noem, verschijnen? Ook de 
vraag naar het gerichte programma 
van omscholing en sociale begelei-
ding van vermindering van de capaci-
teit wil ik herhalen. De Minister heeft 
daarover op 6 juni tijdens de interpel-
latie van de heer De Beer reeds ge-
sproken. Hij heeft in zijn beantwoor-
ding van de eerste termijn in het ge-
heel niet op dit punt gereageerd. Om-
dat ik nu met het probleem zit dat de 
Minister niet heeft gereageerd, terwijl 
zijn reactie best bevredigend had kun-
nen zijn, is het voor mij de vraag of ik 
die motie moet indienen of niet. Ik 
wens het selectief te doen. Op dit punt 
heb ik inderdaad besloten, een motie 
in te dienen. 

De Voorzitter: Door de leden Kom-
brink, Nypels en Van der Heem Wage-
makers wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

Motie 

'De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de 
begroting van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening voor het dienst-
jaar1975; 
constaterend, dat de terugval in de 
woningbouwproduktie ten dele een 
structurele is en in aanzienlijke mate 
een overcapaciteit in de woningbouw-
sectorten gevolge heeft; 

overwegende, dat een niet gering aan-
tal werknemers in deze sector geen 
werk meer vindt; 
van oordeel, dat het - mede gezien het 
door de Regering in het verleden ge-
voerde produktiebeleid - niet verant-
woord is deze werknemers aan hun lot 
over te laten; 
constaterend, dat de huidige om- en 
bijscholingsvoorzieningen, gezien de 
omvang van de werkloosheidsproble-
matiek in de bouw, tekortschieten; 
van oordeel, dat een gericht program-
ma van om- en bijscholing en - in ver-
band met de vermindering van de ca-
paciteit-van sociale begeleiding, 
dringend gewenst is; 
nodigt de Regering uit, op korte ter-
mijn - in overleg met de organisaties 
van werknemers en werkgevers - een 
dergelijk programma op te stellen en 
aan de Kamer voor te leggen, 
en gaat over tot de orde van de dag.'. 
Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 
De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Verder herhaal ik de 
vraag over het nog steeds aantrekken 
van jongeren en anderen voor bouwop-
leidingen. Met name de NVV-bouw-
bond heeft daarover kritische geluiden 
laten horen. Graag verneem ik het 
standpunt van de Minister op dat punt. 
Ik heb ook gevraagd naar de verhou-
ding tussen vraag en aanbod van vak-
bekwamen, met name in de vernieuw-
bouwsector. Beschikt de Regering 
over enige cijfers? Is er een tekort aan 
arbeidskrachten voor vernieuwbouw-
activiteiten? Daarover circuleren vol-
strekt tegenstrijdige berichten. Dat 
vergroot de onzekerheid onder de 
werknemers zelf die wellicht belang-
stelling zouden hebben voor om- en 
bijscholingsactiviteiten, gegeven de 
werkloosheidssituatie waarin zij verke-
ren. 
Ik heb geprobeerd, in eerste termijn 
zeer voorzichtig een aantal suggesties 
te doen, zonder daaraan de term 

'noodplan' of 'noodprogramma' te 
verbinden. Ook de Minister valt echter 
kennelijk meer op de terminologie 
waarmee iets wordt aangekondigd of 
suggesties worden gedaan, dan dat hij 
naar de inhoud kijkt. Ik heb op mijn 
suggesties in het geheel geen reactie 
gekregen. Ik heb in de eerste plaats ge-
sproken over het verschil in aanpas-
sing tussen de subsidietabellen van bij 
voorbeeld de premiekoop- en de pre-
miehuurwoningen. Die aanpassing be-
droeg voor de premiekoopwoningen 
f 1000en voorde premiehuurwonin-
gen f200. De motivatie in de circulaire 
van 2 oktober is zeer zwak. Daarin 
wordt gezegd dat het brutorendement 
voor de institutionele beleggers geen 
overwegend beletsel is. Ik heb echter 
geconstateerd, dat het dat wel is voor 
de woningbouwcorporaties. Voor hen 
is het brutorendement ternauwernood 
voldoende om de kapitaalslasten op te 
vangen. Ik stel aan de Minister op dit 
punt een indringende vraag. Ik over-
weeg een motie in te dienen, en daar-
voor toestemming te vragen in derde 
termijn te spreken, als het antwoord 
van de Minister onbevredigend is. Wat 
is de reden voor dit verschil in de sub-
sidietabelaanpassing tussen premie-
huur- en premiekoopwoningen? De 
overschakeling van premiehuur- op 
woningwetbouw is moeilijker dan 
men aanneemt, vooral wanneer de 
voorschriften in de bestemmingsplan-
nen voor uitbreidingsgebieden die 
verdeling vastleggen, maar ook door 
weerstanden in de beleidssfeer bij ge-
meenten. Ik vrees dat anders in het ko-
mend half jaar een verder inzakken 
van de premiehuurbouw, met name in 
de sector van de woningbouwcorpora-
ties, valt te verwachten. 

MevrouwSalomons (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Het betoog van de 
Minister vond ik zeer verhelderend. Ik 
meen zijn woorden ten aanzien van 
het huurverhogingspercentage zo te 
mogen begrijpen, dat op zijn vroegst 
over drie jaar een periodieke aanpas-
sing van het percentage zal worden 
doorgevoerd en dan nog alleen, indien 
de vooronderstellingen, die thans ten 
grondslag liggen aan het beleid we-
zenlijk anders zullen zijn. Ik heb begre-
pen, dat dat wil zeggen, dat zich struc-
tureel ongunstigere ontwikkelingen 
voordoen, dan die, welke thans plaats-
vinden. Wij menen, dat de Minister op 
die wijze de noodzakelijke duidelijk-
heid heeft geschapen ten aanzien van 
het beleid, dat hij zich in de toekomst 
voorstelt te voeren. 
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De heer J . N . Scholten (A.R.P.): Ik merk 
op een geheel andere indruk uit het 
betoog van de Minister te hebben 
overgehouden. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Dat 
spijt mi j , ik hoop dat de Minister duide-
lijkheid geeft. 
Zoals ik in eerste termi jn al heb ge-
zegd, vinden wi j dat een nadere studie 
voor de indexering en een gedegen 
discussie met de Kamer over deze mo-
daliteit van financieren gewenst is, te 
meer, daar, zoals de heer Cornelissen 
ook zei, deze zeer interessante elemen-
ten voor de volkshuisvesting bevat. 
Wij menen dat deze gedachtenwisse-
ling noch in het kader van de behande-
ling van de begroting voor Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening noch 
alleen bij de behandeling van hoofd-
stuk IXB kan plaatsvinden. Wij wensen 
een mondel ing overleg aan het begin 
van volgend jaar met de bewindslie-
den hierover. Ik doel op de bewindslie-
den van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening en die van Financiën, zo 
mogelijk aan de hand van een notitie 
van beiden, waarin zij de consequen-
ties ervan voor de Huumota uiteenzet-
ten. 
Ten aanzien van de klasse-indeling 
heb ik vernomen, dat de Staatssecre-
taris overweegt tot een geleidelijke in-
voering over te gaan. Het lijkt mij ver-
standig dat te doen, te meer, daar hij 
op die wijze de problemen kan vermij-
den, die zich in het verleden met de 
harmonisatie hebben voorgedaan 
door invoering in één keer. Met welk 
deel van het bestand denkt de Staats-
secretaris te beginnen? Ons inziens 
moet daar worden begonnen, waar de 
inschakeling vermoedeli jk geringe 
problemen oplevert, zodat de kinder-
ziekten daar het minst zwaar wegen. 
Wij menen, dat het daarbij om het goe-
de, betrekkelijk nieuwe bestand moet 
gaan. 
Grote problemen krijgen w i j , als de in-
voering met eventueel daarbij kinder-
ziekten in het oude bestand zal begin-
nen, waaraan zich in het algemeen 
veel onderhoudsgebreken voordoen 
en waar wi j bindende huurverhogin-
gen vooralsnog erg moeili jk vinden. 
Nu ik toch over die oude wijken 
spreek, wi l ik in dat verband nog even 
over het midden- en kleinbedrijf spre-
ken. Staatssecretaris Schaefer heeft de 
vragen, die ik in eerste termijn daar-
over heb gesteld, nog niet beant-
woord. In tweede termijn hoop ik er 
antwoord op te krijgen. Bovendien heb 
ik in de openbare commissievergade-
ring over het midden- en kleinbedrijf 

aangedrongen op maatregelen om 
hervestiging van juist die kleine zelf-
standigen te bevorderen. Ik heb als 
voorbeeld lokatiesubsidies genoemd 
en bovendien gewezen op de moge-
lijkheid van bouw analoog aan de wo-
ningwetbouw. Wordt een dergelijke 
benadering serieus overwogen? Wat 
wordt er eventueel anderszins gedaan 
om deze problematiek op te vangen? 
Mijnheer de Voorzitter! Wat de pre-
miekoopsector betreft zijn wi j van me-
ning, dat een zo doelmatig mogelijke 
verdeling van gelden noodzakelijk is. 
Wij zijn door de schriftelijke beant-
woord ing niet tevreden gesteld. De 
analogie met de huursector, die daarin 
tot uitdrukking wordt gebracht, komt 
ons onjuist voor. Enerzijds is er het 
grote verschil, dat ook door de heer 
Kombrink is aangetoond, dat er een 
disproportionele toename van de pre-
miehoogte is geweest bij de koopsec-
tor in vergeli jking tot de premiehuur-
sector. Bovendien lijkt ingrijpen ons 
wenselijk, omdat hier juist bij hogere 
inkomens de premie nog eens naast 
de fiscale voordelen komen, die men 
heeft. De fiscale voordelen werken 
daar ons inziens juist als een premie. Ik 
heb in dat verband de eer, mijnheer de 
Voorzitter, een motie op uw tafel te de-
poneren. 

De Voorzitter: Door de leden Salo-
mons. Van der Heem-Wagemakers, 
Giebels, Kombr inken Rienks wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

Motie 

De Kamer, 

overwegende, dat het verlenen van 
premies bij eigen woningbezit getoetst 
dient te worden aan het beleidsuit-
gangspunt van de Nota Huur- en Sub-
sidiebeleid dat de financiële middelen 
bij uitstek dienen te worden aange-
wend ten behoeve van die groepen die 
zelf niet in goede huisvesting kunnen 
voorzien; 

overwegende, dat de mogelijkheid tot 
het krijgen van een overheidsgarantie 
gebonden is aan een maximum-inko-
men; 

van oordeel, dat ook voor het verlenen 
van premie bi j het verwerven van ei-
gen woningbezit een verhouding met 
het inkomen wenselijk is; 

nodigt de Regering uit, de beschikking 
geldelijke steun eigen woningen 1968 
zodanig te wijzigen, dat het recht op 
premie gebonden wordt aan een maxi-
mum-inkomen van de gerechtigde in 
het jaar waarin de premie toegekend 
wordt, alsmede de hoogte van de toe 

te kennen premie te koppelen aan de 
hoogte van dat inkomen, 

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

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik ben bl i j , dat de 
Minister toegezegd heeft onze bezwa-
ren ten aanzien van de uitbreiding van 
de mogeli jkheid van garanties voor 
het oude woningbestand serieus in 
zijn beleid op dit punt te betrekken. Wi j 
hopen dat daardoor de door ons ge-
signaleerde problemen niet zullen 
voorkomen. 
Wat betreft de doorstromingsheff ing 
zijn w i j er nog niet geheel van over-
tuigd, dat met name het discrimine-
rende en grove karakter van de voor-
gestelde heffing in het toekomstige 
beleid van de Staatssecretaris zal wor-
den opgeheven. 
Met name wat betreft het grote ver-
schil tussen de huur- en koopsector en 
ook binnen de sector zelf zijn w i j er 
niet van overtuigd, dat de Staatssecre-
taris bereid is een en ander te onder-
vangen. Wi j hopen in tweede termi jn 
een bevredigend antwoord te mogen 
kri jgen. Vooralsnog handhaaf ik mi jn 
motie over deze zaak. 

De heer Giebels (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zie mi j gedwongen op 
een aantal punten uit de eerste termi jn 
terug te komen. Ook wi j hebben ge-
pleit voor een strak t i jdschema voor 
het ruimteli jke ordeningsbeleid in de 
komende jaren. Daarom hebben wi j 
mede de motie van de heer Scherpen-
huizen ondertekend. Ik begrijp, dat de 
Minister deze motie als een steun voor 
zijn eigen beleid beschouwt. 

Mi nister Gmijters: Dat was sarcastisch 
bedoeld. De motie is overbodig. 

De heer Giebels (P.v.d.A.): Ik kan mij 
voorstellen, dat hem deze steun nog 
van pas kan komen omdat hij in zijn 
spoorboekje ook dat van andere minis-
teries zal moeten opnemen. 
In verband met het t i jdschema hebber 
wi j geen antwoord gekregen op de 
vraag wanneer de aangekondigde 
wetswijzigingen zullen worden inge-
diend. Ik herhaal het verzoek om de 
Rijksplanologische Commissie advies 
te laten uitbrengen over het omvang-
rijke maar zeer betwiste investerings-
programma tot verhoging van rivier-
dijken en aanleg van defensiedijken. Ik 
meen, dat het past in de heroverwe-
ging van grote investeringsprogram-
ma's, zoals door het kabinet is voorge-
nomen, om dit hele programma eens 
nader te bezien. 

Tweede Kamer 
18december1974 Rijksbegroting 2162 



Giebels 
Mijnheer de Voorzitter! Het heeft ons 
teleurgesteld, dat de Minister zich niet 
heeft willen uiten over de gewestvor-
ming; om twee redenen. In de eerste 
plaats omdat de Minister van Binnen-
landse Zaken bij de behandeling van 
zijn begroting daarop zeer uitvoerig is 
ingegaan. In de tweede plaats omdat 
er nu een gewestelijke structuurschets 
is ingediend, ten aanzien waarvan nu 
de inspraakprocedure moet gaan 
plaatsvinden. Daarop ligt nu de hypo-
these van de uitspraak van de Minister 
van Binnenlandse Zaken, dat het net 
zo goed 20 è 25 gewesten kunnen wor-
den. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik waag nog 
een poging: Is er vanuit ruimtelijk oog-
punt gezien een voorkeur uit te spre-
ken voor 45 of 25 gewesten, voor mi-
ni-provincies of maxi-gemeenten? 
Ik herhaal de vraag aan de Minister of 
hij het met mij eens is dat het wet en -
schappelijk onderwijs een wezenlijke 
bijdrage zou kunnen leveren in het 
spreidingsbeleid, in de ontlasting van 
de druk op de randstad. Zo ja, zal van-
uit dat oogpunt de beslissing inzake de 
letterenfaculteit mede worden beïn-
vloed? De Minister heeft enkele kantte-
keningen gemaakt bij de relatie tussen 
Rijksgebouwendienst en Ruimtelijke 
ordening. Helemaal duidelijk vond ik 
dat niet. Ik wil thans de suggestie doen 
daaraan in de nota verstedelijking een 
paragraaf te wijden. 
Misschien beziet de Minister de kan-
toortoren Westerhaven als een detail, 
maar het is dan wel een detail waaraan 
het beleid wordt afgemeten. Het dreigt 
een monument te worden van een on-
volkomen beleid, waartegen de be-
trokkenen grote bezwaren hebben. 
Misschien heeft de Minister er kennis 
van genomen, dat nu ook de vakbon-
den zich unaniem hebben gekeerd te-
gen dit project. Ik vraag de Minister nu 
niet de gehele kwestie Westerhaven 
uit de doeken te doen. Dat zou een her-
haling zijn van een antwoord op 
schriftelijke vragen, dat ook voor be-
trokkenen onbevredigend is gebleken. 
Ik verzoek hem wel om in de vaste 
Commissies voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en voor Ambte-
narenzaken daarover nog eens te ko-
men praten. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal de 
vraag of de verfijningsregeling groei-
kernen inderdaad per 1 januari in wer-
king zal treden. Zo neen, wanneer dan 
wel? De heren Van Rossum en Fiévez 
zijn nogal uitvoerig ingegaan op de be-
perking van de groei van suburbane 
kernen. De Minister zegt dat hij daar-

voor een instrument heeft, namelijk de 
contingentenng. Als dat het geval zou 
zijn, zou er geen probleem zijn. 
De contingentering is echter zeer inef-
fectief, omdat zij zich alleen beperkt tot 
de gesubsidieerde woningbouw. De 
vraag is dus voor de hand liggend, of 
het mogelijk is, daarin ook de vrije sec 
tor te betrekken. Kan de Minister daar-
op eens studeren? Ik denk dat, als hij 
een dergelijk instrument heeft, een 
motie als die van de heer Van Rossum 
overbodig zal worden. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
over het gehele complex van het over-
loop- en groei kernen beleid enkele 
fragmentarische vragen gesteld. De 
Minister heeft daarop ookfragmenta-
risch gereageerd. Ik constateer nog-
maalsdat dit een trein isdieingang is 
gezet, gebaseerd op een nota volks-
huisvesting, die nooit door de Kamer 
is behandeld. Ikwil de Minister voor-
stellen daarover nog eens een apart 
mondeling overleg te voeren, zodat 
wij in het kader daarvan precies weten, 
waarop het overloopbeleid is geba-
seerd, welke beleidsvorming heeft 
plaatsgevonden en welke koers daarin 
zit. 
Mijnheer de Voorzitter! De brug bij 
Huisen. Ik heb begrepen dat de Minis-
ter daar een soort van planologische 
schuimkraag heeft opgeleverd ten be-
hoeve van Verkeer en Waterstaat. Mijn 
vraag was, of hij niet dezelfde aan-
vechting heeft bij naar onze mening 
veel urgentere zaken als de Hemspoor-
tunnel en de spoorlijn naar Almere; 
kan hij daarin niet dezelfde initiërende 
of misschien complementaire rol ver-
vullen? 
Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal mijn 
suggestie om ter zake van Nieuwe-
gein, gezien ook de grote investerin-
gen die daar in de sneltram worden 
gedaan, te bekijken of hier niet een 
soort proefveld voor autovrije steden-
bouw kan komen. Uiteraard moet 
hierbij dan technisch en financieel 
worden geholpen door de Ministeries 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en van Verkeer en Water-
staat. Het lijkt erop alsof onze gehele 
gedachtengang over de prioriteit voor 
het openbaar vervoer steeds weer af-
stuit op het onvermogen om te laten 
zien, hoe het moet en welk effect dat 
zou kunnen hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een 
klein puntje, dat misschien niet zo 
spectaculair is, maar dat ik toch nog 
eens naar voren breng. Ik heb de Mi-
nister gevraagd, of hij mede wil bevor-
deren dat voor de planologie een mid-
delbare dagopleiding tot stand wordt 
gebracht. Dit is natuurlijk niet primair 

de taak van deze Minister. Ik kan mij 
echter voorstellen dat hij ook de be-
hoefteaan middelbare planologen 
ziet. Ik vind dat een eenvoudig 'ja' vol-
doende is om te bezien, hoe daarop 
verder voortgeborduurd kan worden. 
Ten slotte kom ik op de mening van de 
Minister over onze vraag wat de open-
baarmaking van RPC-adviezen betreft. 
Het antwoord daarop was naar mijn 
indruk niet zo erg consistent. Enerzijds 
zegt de Minister, dat deze adviezen in 
veel gevallen al openbaar gemaakt 
worden. Anderzijds zegt hij echter dat 
hij moet wachten op wetgeving op 
dat terrein. Dat heeft op het ogenblik 
merkwaardige situaties ten gevolge. 
Voor de leden van de RPC ontstaat het 
naar mijn indruk verrassende effect, 
dat achteraf blijkt, dat bepaalde advie-
zen openbaar worden gemaakt zonder 
dat zij dit op voorhand weten. Ander-
zijds wordt de Kamer geconfronteerd 

Minister Gruijters: Maken zij deze ad-
viezen dan wat anders, denkt u? 
De heer Giebels (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! De vrees wordt nogal eens 
uitgesproken dat de druk van de open-
baarheid invloed zou hebben op de 
RPC-adviezen. Als de Minister zegt, dat 
dit niet het geval is, vervalt helemaal 
de motivering om deze adviezen niet 
openbaar te maken. 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Nu raakt de geachte afgevaar-
digde precies de gehele kwestie van 
de openbaarheid. Daarom moet dit in 
een breder kader worden geplaatst. Er 
wordt immers kritiek geleverd, het-
geen helemaal niet alleen de RPC-ad-
viezen geldt. Men weet even goed als 
ik dat het gevaar is dat - daarvoor zul-
len wij een remedie hebben te vinden 
- als men adviezen vraagt en de advi-
seurs weten dat deze openbaar zullen 
worden gemaakt, er dan een op die 
openbaarheid toegeschreven advies 
komt en daarnaast nog een extra ad-
vies, dat niet voorde openbaarheid 
bestemd is. Dat gevaar bestaat; dat 
probleem zal men eerst hebben op te 
lossen, voordat men met maatregelen 
komt. Omdat dit een algemeen pro-
bleem is, moeten wij dit in een wetge-
ving, die meer regelt dan alleen de 
RPC-adviezen, aanpakken. Daarom 
krijgt de geachte afgevaardigde ook 
geen ander antwoord dan dat wat ik in 
eerste instantie reeds heb gegeven. 

De heer Giebels (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft mij ook 
nu niet kunnen overtuigen. Ik wijs op 
de praktijk, die op dit punt onduidelijk-
heid schept. Ikwil nog wijzen op het 
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Giebels 
voorbeeld dat de Kamer een RPC-ad 
vies over de gemeentelijke heri ndeli ng 
verstrekt krijgt, dat niet openbaar 
wordt gemaakt met als gevolg dat de 
Kamer in de onmogelijke situatie komt 
te verkeren dat zij kennis draagt van 
gegevens, die zij met name in het 
voorlopig verslag niet kan hanteren. 
Daarom wil ik op dit punt een motie 
dienen. 

De Voorzitter: Door de leden Giebels, 
Jansen, Nypels en Scherpenhuizen 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

Motie 

'De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de 
begroting 1975 van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening; 
van mening, dat de adviezen van de 
Rijksplanologische Commissie open-
baar dienen te zijn om de Kamer inde 
gelegenheid te stellen met vrucht te 
kunnen oordelen over beleidsvoorne-
mens waarop deze adviezen betrek-
king hebben en om de bevolking wer-
kelijk te kunnen laten meedenken en 
meepraten over het nationaal ruimte-
lijk beleid; 

voorts van mening dat de noodzaak tot 
openbaarmaking van de adviezen van 
de Rijksplanologische Commissie -
gezien ook de reeds in gang gezette 
praktijk - zo duidelijk is, dat daarvoor 
niet op nadere wetgeving ten aanzien 
van de openbaarheid kan of hoeft te 
worden gewacht; 
verzoekt de Regering dringend, voort-
aan de adviezen van de Rijksplanolo-
gische Commissie over beleidsvoor-
nemensvan de Regering openbaar te 
maken, tenzij de staatsveiligheid, gro-
te economische belangen van de over-
heid of de integriteit van personen zich 
hiertegen verzet, 

en gaat over tot de orde van de dag.'. 
De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mijn betoog in twee-
de termijn beginnen met enig com-
mentaar te leveren op het verweer van 
de Minister omtrent het instorten van 
de bouwmarkt. Hij heeft daarvan enke-
le oorzaken genoemd, onder andere 
het feit dat er in drie jaar 120000 extra 
woningen zijn gebouwd en dat de Re-
gering nu wel wat moest terugnemen, 

de economie speelde een rol - hij 
heeft daarbij het voorbeeld van de Ver-
enigde Staten genoemd - en de vrij 
hoge rentevoet. De Minister heeft ge-
zegd dat hij enkele lichtpuntjes zag. De 
vraag naar bouwvergunningen van de 
corporaties neemt toe en de discussie 
omtrent hoogbouw en laagbouw is 
voorbij, hetgeen stimulerend zal wer-
ken op de bouwactiviteiten. Kan de Mi-
nister zeggen hoe in de toekomst de 
verhouding zal zijn tussen hoog- en 
laagbouw? Ten aanzien van de licht-
puntjes van de Minister, moet ik op-
merken dat ik het maar een heel vaag 
perspectief vind dat hier wordt gege-
ven. Ik hoop niet dat wij nog weer een 
jaar zullen ervaren waarin de woning-
bouw zover achterblijft, want dan 
duurt het niet lang dat wij weer in een 
situatie zullen komen van een grote 
mate van woningtekort. 

DeheerDeBeer(V.V.D.): Hetisduide-
lijk geen wenkend perspectief. 
De heer Tolman (C.H.U.): Bepaald niet, 
mijnheer de Voorzitter, ik had het 
graag willen zeggen, maar zover kan ik 
toch nu niet gaan. 
Ik wil enkele opmerkingen maken over 
de nota huur- en subsidiebeleid. Wij 
staan op het standpunt dat snel moet 
worden gestreefd naar een evenwicht 
op de woningmarkt, ook voor de speci-
ale groepen en een verdere doorvoe-
ring, gezien de ervaringen van de libe-
ralisatie en harmonisatie. Ik heb al ge-
zegd dat wij fundamenteel van mening 
verschillen over deze problematiek. Ik 
ben van oordeel dat de nota ons enige 
stappen terug doet brengen. Toen 
Staatssecretaris Van Dam het niet met 
mij eenswas, ontstond er toen de heer 
De Beer zich in de discussie mengde, 
enige deining achter de regeringstafel. 
De heer De Beer hoeft mij heus niet te 
assisteren; hij is wijs genoeg - wij zijn 
dat ook van hem gewend - om zeer 
zinnige interrupties te plaatsen. De 
heer Van Dam heeft mij gevraagd om 
nu eens één punt van meerdere admi-
nistratieve rompslomp te noemen. Ik 
had toen de indruk dat de heer Van 
Dam - daarom wijs ik er nu op - pag. 
12 van de adviesnota vergeten was. Ik 
lees het volgende: 
'Het is duidelijk, dat een bezwaar van 
het nieuwe systeem zal zijn de zeer 
grote problemen welke verbonden zijn 
aan de noodzaak tot classificatie van 
alle huurwoningen ouder dan 5 jaar. 
Het zal zeer moeilijk zijn een bevredi-
gend puntenstelsel gebaseerd op de 
woningkwaliteit op te stellen. Daarna 
zal de indeling van alle huurwoningen 
in de huurklassen een zeer omvangrij-
ke ambtelijke bemoeienis met zich 

meebrengen, hetgeen ook zeer grote 
kosten impliceert.'. 
Verder wordt er gezegd - de tijd ont-
breekt mij echter, de heer Van Dam 
kan het zelf wel nalezen - dat men twij-
fels heeft, of het idee wel uitvoerbaar 
is. 
Mijnheer de Voorzitter! Daarom vond 
ik de vraag die de Staatssecretaris mij 
stelde, eufemistisch uitgedrukt toch 
een ietwat merkwaardige vraag. 
Staatssecretaris Van Dam: Heeft de 
Raad voor de Volkshuisvesting dezelf-
de beoordelingsnormen aangelegd bij 
het oude systeem van de huurharmo-
nisatie? Dat is het kernpunt, waar het 
om gaat. In welk opzicht is het nieuwe 
systeem bureaucratischer en kostbaar-
der dan het oude? 
De heer Tolman (C.H.U.): Die vraag 
moet de Staatssecretaris niet aan mij 
stellen, maar aan de Raad voor de 
Volkshuisvesting zelf. Als de Raad hier 
zegt, dat hij zeer grote twijfels heeften 
vreest voor een zeer omvangrijke 
ambtelijke bemoeienis, dan meen ik 
dat mijn uitspraken en die van de 
Raad, waarmee ik geen moeite heb, 
zeer wel met elkaar in overeenstem-
mingzijn. 

Staatssecretaris Van Dam: Ik begrijp 
wel dat u de opvatting van de Raad 
deelt, maar er moeten dan toch feiten 
worden aangevoerd, waaruit blijkt dat 
het nieuwe systeem bureaucratischer 
is en dat het een grotere ambtelijke be-
moeiing vergt? Bij het oude systeem 
van de huurharmonisatie was er ook 
een puntensysteem om de kwaliteit 
van de woningen te meten. Dat was 
ook moeilijk. Ik zie niet in, waarom het 
nieuwe systeem moeilijker zou zijn. De 
bedoeling is juist, dat het beter wordt. 
De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag van de Staats-
secretaris is prematuur. Pas wanneer 
dat plan afgerond en tot in de finesses 
op tafel ligt, kan men die vraag stellen 
en zeggen: Toon mij dat aan. Op het 
ogenblik verkeren wij nog in de situ-
atie, dat ook door de Raad voor de 
Volkshuisvesting de vraag wordt 
gesteld, of het idee wel uitvoerbaar is. 
Men kan dan niet keurig op een rijtje 
gaan zetten: Dat was de methodiek bij 
de huurharmonisatie en dat is de me-
thodiek bij het klassesysteem. Daarom 
moet ik nogmaals zeggen, dat de 
vraag van de Staatssecretaris prema-
tuuris. Ik wil er wel van uitgaan, dat 
het systeem eenvoudiger zal worden 
maar dan vraag ik de Staatssecretaris 
wel, waarom hij gisteren heeft gezegd: 
Wij willen het om te beginnen kalm aan 
doen. Als het zo eenvoudig is, waarom 
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Tolman 
voert hij dit beleid, dat hij wenst te 
voeren, dan niet vrij snel in? Ik meen 
dat hij juist door het noemen van een 
termijn van vijf jaar zijn twijfels tot uit-
drukking brengt - als het niet juist is, 
hoor ik het wel - over de vraag of het 
allemaal wel kan. In elk geval is het 
een bevestiging - want men komt niet 
met een regeling om die over vijf jaar 
uit te smeren - dat het veel ambtelijke 
rompslomp mede zal brengen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot mijn 
tweede en laatste vraag. Het is dus 
duidelijk dat de doorstromingsheffing 
van de baan is. Ik vraag mij af of er in 
het pakket maatregelen dat in de 
nota tot ons is gekomen, niet een zó 
duidelijke samenhang is tussen de ver-
schillende onderdelen dat het erg ver-
standig zou zijn om deze maatregelen 
in een samenhang te blijven toetsen 
en de hele nota nog eens te overwe-
gen. Ik meen dat dat een logisch ge-
volg is ook van de beslissing van giste-
ren. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! De Mi-
nister is uitvoerig ingegaan op de wij-
ze waarop hij de commentaren op de 
Oriënteringsnota inhoudelijk en proce-
dureel zal verwerken. De Minister is 
ook op enkele inhoudelijke aspecten 
ingegaan. Wij missen daarbij echter de 
kwestie van het getalsmatig hard ma-
ken van doelstellingen en het aange-
ven van materiële grenzen waarmee 
wij hem hebben geconfronteerd. Wij 
hebben in eerste instantie al duidelijk 
gemaakt hoe belangrijk wij dit punt 
vinden, met name ter wille van een 
goede coördinatie in het ruimtelijk be-
leid. Ook het advies van de RARO wil-
len wij met betrekking tot dit punt on-
der de aandacht brengen. 
Wij hebben er nota van genomen dat 
onze overige suggesties, zoals die met 
betrekking tot Alphen aan de Rijn, het 
uitgroeien van gemeenten in het groe-
ne hart, Lelystad en de metropolitiek, 
door de Minister positief in overwe-
ging worden genomen. Zo hopen wij 
dat hij dat ook doet met betrekking tot 
de welstandscommissies. Wij zullen 
blijven nagaan hoe hij dit alles in zijn 
beleid tot uitdrukking laat komen. 
Wat de Minister over de ontwikkeling 
van de bouwmarkt heeft opgemerkt, 
hebben wij vrijwel steeds met waarde-
ring aangehoord. 
Wij waarderen het dat de Minister niet 
om de structurele problemen heen 
gaat, doch deze wil onderkennen en 
aanpakken, ook al moest hij daarbij 

een eigen misschatting erkennen. 
Vooral zijn verdediging van de in-
spraak, die bij het wegnemen van de 
procedurele knelpunten in de knel kan 
komen, heeft ons goed gedaan. Wel 
hopen wij dat de Minister steeds in 
staat zal blijken de knollen van de bu-
reaucratische belemmeringen goed te 
onderscheiden van de citroenen van 
inspraak. 

De heer Scherpen huizen (V.V.D.): 
Maar die zijn zuur! 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): U raadt mijn volgende zin. 
Ook al kan een citroen zuur smaken, 
wij allen kennen de heilzame en vita-
mineuze werking van deze vrucht. 
Wij nemen aan dat de overige sugges-
ties die wij ten behoeve van de aan-
dacht voor het structurele probleem 
hebben gedacht de Minister niet zullen 
zijn ontgaan. Wanneer echter de Mi-
nister in een interruptiedebat spreekt 
van het tijdelijk opvoeren van de 
bouwmarkt, rijst bij ons toch weer de 
zorg, dat extra injecties het op te los-
sen probleem nog groter zullen ma-
ken. Wij vragen de Minister dan ook 
om omzichtigheid bij zijn werk. 
Van de motie van de heer Cornelissen 
vragen wij ons af, wat de bedoeling is. 
Moet de Minister een bouwprogram-
ma opgeven van ongeveer 140000 
nieuwbouwwoningen? Of gaat het de 
heer Cornelissen meer om een aange-
past laag volume van ongeveer 
110000 woningen? Wil de heer Corne-
lissen zekerheid voor de bouwmarkt? 
Of wil hij een hoog bouwvolume? Als 
het laatste het geval is, realiseert hij 
zich dan, dat, als het de Minister mocht 
gelukken aan zijn verlangens tege-
moet te komen, dan in latere jaren de 
ineenstorting van de bouwmarkt tot 
een extreem laag niveau een gevolg 
zal zijn, inclusief alle schokken in de 
werkgelegenheid en het extra leed dat 
erbij hoort. Als zich op verantwoorde 
wijze mogelijkheden voordoen, weten 
wij immers dat de Minister op zijn be-
groting en in de meerjarenplanning 
voldoende grote bedragen heeft staan 
om die mogelijkheden te benutten. Wij 
zijn erg geïnteresseerd in de reactie 
van de Minister op deze motie van de 
heer Cornelissen. 
De opmerkingen over de procedurele 
knelpunten bij het bouwen in Rijn-
mond geven ons aanleiding even be-
hoedzaam als de Minister antwoordde 
nog enkele opmerkingen te maken. Als 
het bij het openbaar-vervoerbeleid 
gaat om de metro-oostlijn te Rotter-
dam dan nodigen wij de Minister uit 
vooral aandacht te schenken aan dat-
gene wat wij daarover in eerste instan-
tie al zeiden. Voor zover het gaat om 

de lokatiekeuze gaan wij ervan uit, dat, 
waar de Minister de waarde van de in-
spraak zo benadrukt, hij het streek-
plan, waaraan zoveel goed georgani-
seerde inspraak ten grondslag heeft 
gelegen, in zijn waarde zal laten bij het 
oplossen van de knelpunten. 
Over het huurbeleid moge ik nog de 
volgende opmerkingen maken. Wij 
zijn blij dat de Staatssecretaris onze 
wensen over de gedoog plicht kon be-
antwoorden. Somber constateerden 
wij het antwoord met betrekking tot de 
medezeggenschap van huurdersvere-
nigingen. Zo er al geen verplichting 
mogelijk is, dan kan toch zeker wel de 
inspraak bevorderd worden? Zinnen 
als'zo er huurdersverenigingen zijn' 
maken een stuk bevordering mogelijk. 
Wij willen de Staatssecretaris een hart 
onderde riem steken. Naar ons idee 
heeft inderdaad iedere volwassene 
recht op woonruimte. Wij hopen dat 
dit ook de grondslag zal blijven van de 
Nota huur- en subsidiebeleid. Wij be-
denken dan toch nog steeds, dat er 
een situatie is waarin 300000 alleen-
staanden van 18-30 jaar ook wel eens 
woonruimte willen hebben. Dit zijn 
niet alleen de jongeren uit de JAC- en 
Release-centra. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn bijzonder verheugd 
met de indrukwekkende reeks 
maatregelen die de Staatssecretaris 
voor stadsvernieuwing heeft aange-
kondigd voor het begin van het vol-
gendejaar. 
Helaas kunnen wij minder verheugd 
zijn over vele andere aspecten van het 
antwoord van de Rejieri ng ter zake van 
punten die wij naar voren hebben ge-
bracht. 
Allereerst het onderwerp: woningfi-
nanciering en huurberekening. 
De Minister heeft opgemerkt dat er 
wat ons betreft een misverstand in het 
spel is, omdat wij ervan waren uitge-
gaan dat de huurverhogingen, de ver-
hogingen van de vraaghuren wordt dus 
zo'n periode van 10 jaar zouden wor-
den vastgesteld. Dit is inderdaad een 
misverstand. Ik ben blij dat dit opge-
helderd is. Daardoor worden de be-
zwaren overigens niet minder. De stij-
ging van de vraaghuren wordt dus 
niet voor een periode van 10 jaar vast-
gesteld, maar wel voor een aantal ja-
ren, bij voorbeeld vijf. Als het minder 
is, 3,2 of 1 jaar, dan kan de Regering 
beter overgaan tot ons systeem van 
na-indexering. Het bezwaar blijft dus 
bestaan dat voor een aantal jaren 
vooruit de huurstijging wordt vastge-
legd. 
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Daar komt bij, mijnheer de Voorzitter, 
dat in het systeem van de Regering 
wèl wordt uitgegaan van het vastleg-
gen van het rendement voor tien jaar 
vooruit. Om te vermijden dat ook hier-
over misverstand ontstaat, moet ik dit 
aantonen met een citaat uit de nota 
zelf. Dan kan er wat dit betreft geen 
sprake meer zijn van enig misver-
stand. Op blz. 153 van de nota staat: 
'De exploitatieperiode van 50 jaar 
wordt verdeeld in vijf perioden van 10 
jaar. Het percentage van het nominale 
nettorendement wordt volgens tevo-
ren vastgelegde regels telkens om de 
tien jaar herzien en aan de feitelijke 
ontwikkeling aangepast. Hetzelfde 
geldt voor de voor de eerstvolgende 
tien jaar te verwachten stijging van de 
exploitatiekosten.'. 
Hiermede, mijnheer de Voorzitter, is 
tevens de kostprijs voor een lange pe-
riode - een periode van tien jaar -
vooruit vastgelegd. Hierdoor blijft de 
motor, die wij gisteren hebben ge-
noemd, bestaan, en hierdoor blijven 
alle bezwaren die wij hebben recht 
overeind staan. 
Mijnheer de Voorzitter! Nog twee op-
merkingen over dit onderwerp. In de 
eerste plaats de kwestie van de af-
scherming van kapitaalmarkten. Mijn 
collega Nooteboom zal hierover spre-
ken. Ik merk vast op, dat wij nog steeds 
van mening zijn, dat het goed kan. Het 
andere punt is dat van de noodzakelij-
kefiscale herziening. Dat dringend een 
uitgebreide fiscale herziening noodza-
kelijk is, zijn wij met de Regering eens. 
Ik heb dit in eerste termijn gezegd. Wij 
gaan er echter van uit, dat het niet 
noodzakelijk is om daarop te wachten. 
Wij zijn bereid, genoegen te nemen -
tijdelijk - met de invoering van het 
systeem binnen de bestaande fiscale 
regeling. 
Het gaat erom, mijnheer de Voorzitter, 
dat de Regering zich ook in dit debat 
steeds heeft verscholen achter de Mi-
nister van Financiën. Wij vinden dit on-
gewenst. 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb zeer uitdrukkelijk gespro-
ken namens de Regering. De Minister 
van Financiën is een van de leden er-
van en in deze materie de eerste 
woordvoerder. 
De heer Nypels (D'66): Akkoord, mijn-
heer de Voorzitter. 
Minister Gruijters: Maar wij verschui-
len ons niet. 
De heer Nypels (D'66): U hebt echter 
verwezen naar andere debatten en 
met name naar de toelichting die de 

Minister van Financiën nog over dit 
onderwerp zal geven.. 
Minister Gruijters: Het is wel zo, dat de 
argumenten die de Minister van Finan-
ciën in het ene debat gebruikt, in het 
andere debat ook de mijne zijn. Dat is 
het geval wanneer de Regering 
spreekt. 
De heer Nypels (D'66): Akkoord, maar 
toch wordt steeds naar de Minister van 
Financiën verwezen. Daarom vind ik 
het gewenst - mede op grond van de 
verzoeken van mevrouw Salomons en 
de heer Cornelissen - dat deze zaak 
wordt besproken in een mondeling 
overleg, waarbij niet alleen de Minister 
van Volkshuisvesting, maar juist ook 
die van Financiën aanwezig is. Ik vraag 
wat dit betreft aan de Regering, of zij 
bereid is, op korte termijn - bij voor-
beeld in januari - zulk een overleg te 
voeren. Wanneer dit het geval is, zijn 
de indieners van de motie inzake in-
dexleningen bereid, te overwegeh, 
haar aan te houden en niet op dit mo-
ment in stemming te brengen. 
Mijnheer de Voorzitter! Een enkele op-
merking over mijn motie inzake het 
systeem van individuele huursubsidie, 
waarin wordt gevraagd, bij de te han-
teren tabellen meer rekening te hou-
den met de soort woning waar de 
mensen intrekken. Ik stel voorop - ik 
bied hiervoor mijn excuses aan aan 
Staatssecretaris Van Dam - dat ik mij 
gisteren in het interruptiedebat onjuist 
heb uitgedrukt. Ik meen echter, gezien 
hetgeen in eerste termijn en in de 
openbare commissievergadering is 
gezegd, dat wat ons betreft geen mis-
verstand over de doelstelling kan be-
staan. Het gaat ons erom, te komen tot 
een beperkte herziening van de tabel-
len die de Regering voorstelt, waarbij 
de kosten ongeveer gelijk blijven. Wij 
vragen dus niet een systeem met meer 
kosten voor individuele subsidies. Het 
gemiddelde effect zal hetzelfde blijven. 
Naar onze mening kan dit worden be-
reikt door de grens van f2400 huur per 
jaar een lagere huurquote te hanteren 
en die te laten stijgen tot f 3600 per jaar. 
Wat de systematiek betreft, sluit dit aan 
bij de tabel die de Regering heeft over-
gelegd bij de beantwoording van de 
vragen, gesteld ter voorbereiding van 
dit debat. 
Wij menen, dat er goede argumenten 
voor zijn, mijnheer de Voorzitter. Ge-
lukkig zijn er in verhouding zeer veel 
goede woningen van ongeveer f 200. 
Wat belangrijk is, is dat juist de wonin-
gen in de huurklassen van f250 tot 
f 300 in verhouding in de Nederlandse 
woningvoorraad minder aanwezig zijn. 
Juist op deze woningen wordt door het 
systeem dat de Regering voorstelt een 

extra druk uitgeoefend, hetgeen de ver-
deling dus bemoeilijkt. 
Ik wil graag de toezegging van de 
Staatssecretaris, dat hij met deze ge-
dachte - ik praat nu dus niet over de 
uitwerking - rekening zal houden als 
hij de zaak gaat uitwerken. Dan kunnen 
wij met name in het mondeling over-
leg, dat de Staatssecretaris heeft toe-
gezegd, nog nader over de details en 
de uitwerking spreken. Mocht de 
Staatssecretaris deze toezegging 
doen, dan wil ik ook graag de stern-
mi ng over deze motie uitstellen tot na 
het mondeling overleg, waarna uiter-
aard beslist kan worden of wij de mo-
tie al of niet intrekken. 
Verder heb ik een motie ingediend 
over de individuele woonsubsidies 
voor eigenaar-bewoner. Wij kunnen 
ons best voorstellen dat de Regering 
verschillende studies gaat maken over 
de positie van de eigenaar-bewoner 
met name in vergelijking met de huur-
ders. Daar is wat ons betreft ook veel 
voor te zeggen. Men kan daarbij ook 
bestuderen, of de objectsubsidieregeling 
voor eigenaar-bewoner met name wel 
gehandhaafd behoort te worden. Dat 
zijn dingen waar ik het waarschijnlijk 
met de Regering over eens kan zijn. 
Wij vragen echter nu al een duidelijke 
uitspraak van de Regering, dat het ei-
gen-woningbezit bij de midden- en la-
gere-inkomensgroepen wordt bevor-
derd en dat dit met name geschiedt 
door een gelijkwaardige regeling van 
individuele woonsubsidie voor eige-
naar - bewoner en dat niet te beper-
ken tot het beschut eigen-woningbezit. 
Dan krijg je immers een vreemde situ-
atie, dat mensen die in beschut ei-
gen-woningbezit wonen, worden be-
loond en degenen die zelfstandig een 
eigen woning betrekken, als het ware 
daarvoor gestraft. Dat vind ik onjuist. 
Mijnheer de Voorzitter! De motie, 
waarin wordt voorgesteld de doorstro-
mingsheffing als het ware in de prulle-
mand te stoppen, en de motie aan de 
andere kant om de doorstromingshef-
fing uitte breiden tot eigenaar-bewo-
ners: Wij zijn in het verleden altijd te-
genstanders van iedere vorm van door-
stromingsheffing geweest en dusze-
ker ook van een doorstromingsheffing 
voor eigenaar-bewoner. Wij voelen 
ons echter in sterke mate gebonden 
door de paragrafen in'Keerpunt'. Wij 
hebben bij het afsluiten van Keerpunt 
doelbewust een compromis aanvaard, 
ook juist op dit punt. Wij - dat zijn de 
drie samenwerkende partijen - heb-
ben toen afgesproken ons gezamenlijk 
in te zetten om het Keerpunt te realise-
ren. 

Op grond daarvan menen wij, dat wij 
de motie van de heer Cornelissen om 
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de doorstromingsheffing in overwe-
ging te nemen en in feite dus niet te la-
ten doorgaan, niet kunnen steunen. 
Daarentegen zullen wij de motie van 
de Partij van de Arbeid om de eigen 
woningen wèl in deze regeling op te 
nemen, steunen. Dat houdt dan echter 
wel in, dat wij ervan uitgaan dat voor 
ons essentiële onderdelen van het 
Keerpunt worden uitgevoerd. Dat 
geldt met name ten aanzien van de 
woningfinanciering door middel van 
indexleningen. 
Als blijkt, dat dit niet het geval is, dan 
zullen wij straks bij de behandeling 
van de desbetreffende wetsontwerpen 
ons het recht voorbehouden een ander 
standpunt in te nemen! 
Iets dergelijks geldt ten aanzien van de 
motie van de heren Scholten en Cor-
nelissen, waarin wordt gevraagd een 
grotere samenhang tot stand te bren-
gen tussen de kostenontwikkeling, de 
loonontwikkelingen het huurniveau, 
of, anders gezegd, om de maximering 
van 8% van de huren los te laten. Wij 
zullen deze motie niet steunen qn-
danks het feit, dat wij het eens zijn met 
de inhoud daarvan. Ik zal zeggen, 
waarom. Wij hebben namelijk bij de 
samenstelling van Keerpunt afge-
sproken dat, wanneer de inflatie in Ne-
derland hoger zou zijn dan 6%, wij in 
nader overleg tussen de Keerpunt-par-
tijen zouden beslissen wat er dan zou 
gebeuren. Welnu, dat nadere overleg 
heeft in het kabinet plaatsgevonden. 
Het heeft geleid tot het voorstel, de 
maximering van 8% in te voeren. Wij 
aanvaarden op dit moment dit com-
promis, omdat het een uitvloeisel is 
van het gezamenlijk door ons gesloten 
Keerpunt, dat wij op dit moment nog 
steeds met alle kracht wensen uit te 
voeren! 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst een paar 
woorden over het antwoord van de 
Staatssecretaris op een aantal van 
mijn vragen. Hij verwijst ten aanzien 
van de normen over wie in welk huis 
mag en waarom naarde gemeenten. 
Die vragen van mij gingen over het 
woonlasten begrip. Mogen de reiskos-
ten tussen huis en werk wèl of niet 
worden inbegrepen en waarom even-
tueel wèl of niet? Zal het gezinsinko-
men als norm worden genomen? Ik 
ben wat verbaasd, maar kennelijk 
wordt het aan de beoordeling van de 
gemeenten overgelaten. 
Ten aanzien van de hardheid van de 
budgettaire schatting en de consisten 

tie van de gekozen waarde der varia-
belen moet ik tot mijn spijt mededelen 
dat ik geen antwoord heb gekregen op 
de vraag, van welke loontrend en prijs-
trend is uitgegaan. Als ik dat ant-
woord alsnog krijg, ben ik erg blij maar 
kan ik er niets meer mee doen, omdat 
het enige tijd kost de interne consis-
tentie na te lopen. Ik heb geen derde 
termijn. 
Ook andere vragen zijn niet beant-
woord. Ik heb geen tijd om ze te herha-
len. 
In de stukken is meegedeeld dat de 
WBO-huurquotecijfers systematisch te 
hoog zijn. Hoeveel ongeveer? Ik heb 
geluiden vernomen van ongeveer 
30%. 
De stukken vermelden dat de huur 
7,5% van het gezinsverbruik is. Dat is 
een gemiddelde in dit land. Ik kan dat 
niet rijmen meteen huur die 10% is 
van het belastbaar inkomen en heb 
daarom gevraagd of die 10%uitgangs-
punt is geweest van de budgettaire 
schattingen. Ik heb daar geen ant-
woord op gekregen, maareen verwij-
zing naar door mij geschreven artike-
len. Het gaat niet over een paar tientjes 
en bovendien steek ik mijn hand niet ir 
het vuur voor alle onderdelen van 
door mij geschreven artikelen, want ik 
kwam er zo nu en dan zelf niet uit, on-
danks vele moeite. Ik wil er wel op wij-
zen dat de koppensneller van een krant 
boven een van die artikelen de kop 
heeft gezet: De huurnota is gebaseerd 
op drijfzand. Als de Staatssecretaris 
dat bedoelt, ben ik hem dankbaar voor 
die mededeling, maar ik vind dit niet 
het niveau waarop gemeen overleg in 
dit huis zou behoren te geschieden. 
Voorts een opmerking over de afscher-
mingsmogelijkheden van een deel van 
de kapitaalmarkt: De mogelijkheden 
om bij indexatie van leningen te ver-
mijden dat enorme hoeveelheden geld 
van Arabische oliemagnaten het land 
binnenstromen. Men zou daarbij na-
tuurlijk kunnen werken met negatieve 
rentes om ze buiten de deur te houden 
of, als zij dan toch binnen willen ko-
men,metzodanig negatieve rentes dat 
wij praktisch allemaal in Nederland 
gratis wonen. Maar ook al zou dat door 
sommigen gewenst worden geacht, ik 
heb begripvoorde bezwaren van Fi-
nanciën tegen een te grote kapitaalim-
port als gevolg van de introductie van 
indexleningen hier. Juist Nederland 
heeft met zijn betalingsbalans relatief 
weinig problemen. Ook om andere re-
denen is het trouwens gewenst de 
markt van index leningen af te scher-
men van de markt van nominale lenin-
gen, namelijk omdat het voor de hand 
ligt dat voor de indexclausulebetalin-

gen andere fiscale regels gelden. An-
dere fiscale regels zijn tot nu toe echter 
niet afgesproken. Los daarvan zou het 
systeem ook kunnen worden inge-
voerd met de huidige fiscale-rege-
lingsjurisprudentie. Dergelijke fiscale 
faciliteiten liggen overigens wel een 
beetje voor de hand, als het gaat om 
terreinen van volkshuisvesting en oude-
dagsvoorziening, die grote sociale 
consequenties hebben. 
Ik geloof niet dat het zinvol is om ver-
halen die geldig zijn voor kortkapitaal 
toe te passen op kapitaal, dat bedoeld 
is te circuleren in contracten met een 
looptijd van 40 of 50 jaar, en om dat 
soort termijnen gaat het bij pensioenfi-
nanciering en bij woningbouw. 
Er is in Keerpunt een instrument opge-
nomen om de mogelijkheden te verge-
makkelijken om de kapitaalmarkt voor 
indexleningen af te schermen van de 
algemene kapitaalmarkt en bovendien 
om eventueel, als dat gewenst is, een 
bepaalde maximering per individu te 
realiseren voor de hoeveelheid vermo-
gen die hij uit sociale overwegingen 
van oudedagsvoorzieningszorg mag 
aanhouden in de vorm van indexlenin-
gen. Opgenomen is daar een speciaal 
financieringsfonds. Dat speciale finan-
cieringsfondszou kunnen fungeren als 
een soort doorgeefluik, een buffer-
tank, administratiekantoor. Misschien 
is het onnederlandse woord 'clearing' 
het meest toepasselijk. Alle indexle-
ningen lopen dan via dit fonds. Zij 
worden daar althans geregistreerd. De 
minimumlooptijd is 25 jaar. De hoofd-
toevoer zal zijn kapitaal dat toestroomt 
uit pensioenfondsen en het Neder-
landse bedrijf van levensverzekeraars. 
Daarnaast is er in principe de mogelijk-
heid voor particulieren om te sparen, 
op naam, via het fonds, onder de con-
ditiesdat het gespaarde niet opvraag-
baar is voor bij voorbeeld het 55ste le-
vensjaar en dan moet worden omge-
zet in een lijfrente bij een levensverze-
keraar. Deze middelen worden doorge-
schoven naardewoningbouwfinan-
ciering, allereerst naar de non-profit-
instellingen, ten tweede via de tussen-
schakeling van hypotheekbanken en 
vergelijkbare instellingen, voor de fi-
nanciering van eigen-woningbezit. Er 
zijn, als er fiscale faciliteiten in het ge-
ding zijn, wat bezwaren tegen door-
schuiven naarwinstbeogende woning-
exploitatnten. Dat moet nog nader wor-
den bekeken. 

Ik laat hier uiteraard de details weg. 
Aan de orde is de vraag of in principe 
de deelmarkt van de kapitaalmarkt is 
af te schermen. Een perfectionistische 
100%-waterdichtheid is gezien het 
motief van die afscherming niet nodig. 
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Een zekere flexibil i teit is zelfs nodig, al 
was het maar omdat niet tot op een 
gulden nauwkeurig alti jd jaarlijks het-
zelfde bedrag voor woningfinanciering 
wordt gevraagd als aan oudedags-
spaargeld beschikbaar komt. Globaal 
kloppen die twee dingen wel . 
De gebundelde inventiviteit en creati-
viteit van echte deskundigen op het 
gebied van de kapitaalmarkt en de 
deelmarkten daarvan zal vast andere 
methoden van afscherming naarvo-
ren kunnen brengen. Ik voelde mij 
slechts verplicht één mogeli jkheid aan 
te duiden, omdat sommigen blijven 
roepen, dat het onmogeli jk is die deel-
markt af te schermen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik deel de me-
ning van deskundigen als Nierstrasz 
en Gruijters, dat in principe een dyna-
misch calculatiesysteem mogelijk is 
zonder formele indexleningen. Ik deel 
niet de mening van de Minister, dat dit 
systeem in een werkbare doorzichtige 
en verantwoorde vorm is te realiseren 
in de praktijk. Een rekentechnisch ui-
terst ingewikkeld via computers wer-
kend systeem krijgt al gauw bij ve-
len een schijn van objectieve juistheid. 
Het komt immers uit de computer! De 
6,4% van de stichtingskosten als aan-
vangskostprijshuur schijnt een heilig 
getal. De nota-Udink kwam tot 6,2 
maar rondde het af op 6,4%. Het twee-
de rapport-Hartog wijzigde zowat alle 
variabelen, onder andere aflossing in 
30 jaar in plaats van 50 jaar e tc , maar 
het kwam weer uit op 6,4%; uit de 
computer. Idem dito met deze huur-
nota, met weer geheel andere varia-
belen. Dan moet er ergens een lichtje 
gaan branden, dat eraan herinnert, 
dat je de 6,4 als einduitkomst ook als 
gegeven in de computer kunt stoppen. 
Dan komt hij er uiteraard ook uit. Dat is 
dan een politieke keuze, omdat men 
heeft gekozen voor een subsidie, niet 
als middel maar als doel. Dan moet 
evenwel niet de indruk worden ge-
wekt, dat de 6,4% het resultaat is van 
een zo goed mogelijk, economisch 
verantwoord calculatiesysteem, waar 
de benodigde kostprijshuur het resul-
taat is van het optellen, zo goed moge-
lijk, van objectief benaderde compo-
nenten van die kostprijs. 
De ti jd is blijkens allerlei uitlatingen uit 
zeer verschillende hoeken van de 
maatschappij rijp, eindelijk eens se-
rieus te gaan overleggen over het 
meer doorzichtige alternatief door 
middel van indexleningen en ons oor-
deel over de nota op te schorten tot 
dat is gebeurd. Intussen heb ik het 
dringende verzoek aan de Regering 

mede te delen of zij het ermee eens is 
dat de essentie van haar dynamische 
calculatiemethode is dat 'ter besparing 
van subsidies kosten van het heden 
over toekomstige jaren worden ver-
deeld.'. Op 20 september 1973 zegde 

. Minister Duisenberg toe, binnenkort 
terug te komen op de leningindexatie. 
Minister Boersma vermeldde op 14 de-
cember 1971 al, dat hij geen bezwaar 
had tegen indexleningen voor pensi-
oenfondsen en dat het geen fraaie 
zaak zou zijn als het Ministerie van Fi-
nanciën daar een stokje voor zou ste-
ken. 

De heer J. N. Scholten (A.R.P.); Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik had nooit ge-
dacht dat ik nog eens geroepjen zou 
worden om tegenover deze bewinds-
lieden Keerpunt te verdedigen. De Mi-
nister heeft een beroep gedaan op het 
mij door hem toegeschreven niveau 
bij het lezen van dit stuk. Ik moet zeg-
gen dat ik het, althans wat de volks-
huisvestingsparagraaf betreft, altijd al 
een moeili jk stuk heb gevonden en dat 
het nog gecompliceerder is geworden 
door de toelichting die de heer Nypels 
zojuist heeft gegeven. 
Ik ben in ieder geval blij dat de Minis-
ter in zijn eerste termijn heeft gezegd 
dat mi jn interpretatie, nl. dat een hogere 
huurverhoging zich zeer wel verdraagt 
met Keerpunt, juist is. De heer Marcel 
Van Dam heeft zich schertsend ook 
wel eens daarover uitgelaten, maar wi j 
moeten het ernstig nemen; zo ligt die 
zaak. 
Inmiddels is het mij ook duidelijk ge-
worden - ik zie dat pas sinds gisteren -
dat Keerpunt geen verkiezingspro-
gramma is, maar een regeerakkoord 
en akkoorden - dat heb ik inmiddels in 
het leven al geleerd moei l i jkte begrij-
pen. Het zijn vaak moeilijke overeen-
komsten en dat geldt zeker voor deze. 
Pas vannacht heb ik gemerkt dat er 
naast Keerpunt nog een interpretatie 
uit de losse hand in de handel is. Die 
schijnt op grote schaal in het land ver-
spreid te zijn. Daar staan over de zaken 
die wi j hier bespreken weer heel andere 
dingen in. Nu is het natuurlijk de vraag 
wat Staatssecretaris Van Dam in het 
land moet verdedigen, het akkoord of 
die interpretatie uit de losse hand. Ik 
zou hem wi l len houden aan het ak-
koord. 
Tegen de heer Nypels wi l ikzeggen dat 
ook hij dit kabinet heeft aanvaard. On-
der dit kabinet staan als pijlers Keer-
punt en Schets van ons beleid. Dien-
tengevolge kan niet alleen een com-
promis op basis van Keerpunt door 

hem worden aanvaard maar zal ook 
een compromis op basis van beide 
pijlers voor hem acceptabel moeten 
zijn. Ik ben van mening dat ik dat in 
mijn motie heb geformuleerd. 

De heer Nypels (D'66): Ik heb mij dat 
steeds voor ogen gehouden en bij al-
les wat ik voorbereidde heb ik ook 
steeds de Schets van uw partijen zorg-
vuldig doorgenomen. 

De heer J . N . Scholten (A.R.P.): Danku 
zeer. Ik dank allereerst de bewindslie-
den voor de mij gegeven antwoorden. 
Het is een volstrekte onmogeli jkheid 
de begroting, de huur- en subsidienota 
en de bouwnota in de weinige uren die 
wij daarvoor hebben gekregen te be-
handelen. Ik neem dat niemand kwa-
lijk, maar ik constateer dat wel. Er zijn 
een heleboel punten die gewoon niet 
aan de orde gesteld kunnen worden, 
laat staan dat zij uitgebreid besproken 
kunnen worden. Ik sluit mij aan bij wat 
de heer Kombrink heeft gezegd over 
de structurele overcapaciteit in de 
bouw. Wij moeten ons ervoor hoeden 
een te groot opt imisme ten aanzien 
van de toekomst ten toon te spreiden. 
Dat zou de mensen ten onrechte op de 
gedachte kunnen brengen dat het alle-
maal wel weer voorbi j gaat. Er is een 
structurele overcapaciteit in de bouw. 
Het is beter daarmee te leven. Dat be-
tekent natuurlijk ook dat gerichte 
maatregelen moeten worden geno-
men om die zoveel mogelijk weg te ne-
men. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Ik heb hel 
wel over de won ingbouw gehad en u 
zei 'de bouw'. 

De heer J. N. Scholten (A.R.P.): Dank u 
zeer, ik hoop dat u mij kritisch zal bli j-
ven volgen. Op een tweede punt moet 
ik de heer Kombrink bekritiseren. Hij 
heeft namelijk de motie, ingediend 
door K.V.P. en A.R.P., waarin wi j nogal 
wat vragen van het kabinet, een beetje 
weggewuifd. In eerste instantie heb ik 
geen noodklok geluid - op dat idee 
was ik nog niet gekomen - en ik heb 
ook geen noodplan ingediend, maar ik 
heb wel zes a tien concrete suggesties 
bij het kabinet optafel gelegd en de 
Minister heeft er niet op gereageerd. Ik 
heb hem geïnterrumpeerd en hij heeft 
toen gezegd: Ik neem het allemaal wel 
mee en ik zal proberen het in het be-
leid te verwerken. Ik w i l juist, en daar-
om heb ik samen met de heer Corne-
lissen die motie ingediend, wel eens in 
een concreet uitgewerkt plan zien wat 
er van deze zaken in het beleid van de 
Minister terecht komt. Daarop zal ik 
hem dan nader beoordelen. 
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De heer Kombrink (P.v.d.A.): Gisteren 
na het indienen van de motie heb ik de 
heer Cornelissen heel uitdrukkelijk ge-
vraagd wat onder de term 'noodzake-
lijke maatregelen' in die motie wordt 
verstaan. Hij heeft toen geen enkel an-
der punt genoemd dan het rondgaan 
met de oliekan. 

De heer J. N. Scholten (A.R.P.): Wij 
hebben die motie samen ingediend. Ik 
meen dat de heer Cornelissen vol-
doende in staat is zichzelf te verdedi-
gen. Ik heb enkele argumenten gege-
ven waarom ik ook aan de heer Kom-
brink en zijn politieke vrienden zou wil-
len vragen ons te steunen in deze 
vriendelijke invitatie aan het kabinet. 
Nu richt ik mij met een enkel woord tot 
Staatssecretaris Schaefer. Ik heb in 
eerste termijn weinig overzi jn beleid 
gezegd en ik zal dat verklaren. Ik ver-
wijs naar wat mi jn fractievoorzitter bij 
de algemene beschouwingen heeft ge-
zegd: hij uitte uitgesproken waarde-
ring voor het beleid van Staatssecre-
taris Schaefer. Wi j hebben vertrouwen 
in dat beleid. Wi j menen, dat hij het op 
een heel realistische en zakelijke wijze 
doet. Dat is gisteren bij de beantwoor-
ding weer gebleken. Dientengevolge 
heb ik er weinig behoefte aan hier met 
hem in het strijdperk te treden. Hij zal 
wel vaak lang op de resultaten moeten 
wachten. Het is een uiterst moeizaam 
proces. Hij boekt overigens wel resul-
taten. Op dat punt ben ik het met de 
heer De Beer niet eens. Het is wel een 
proces van lange adem. 

DeheerDeBeer(V.V.D-): Ik heb niet 
gezegd, dat er geen resu Itaten zijn. Ik 
heb zelfs de heer Schaefer geprezen 
om zijn inzet. Ik heb wel gezegd, dat 
het niet de resultaten waren, die be-
loofd waren. 

De heer J. N. Scholten (A.R.P.): Ik v ind 
wel, dat u zich vrij negatief hebt uitge-
laten. Als u er echter op deze manier 
op terug wilt komen, dan is dat voor dt 
heer Schaefer en voor ons prettig. 
De heer Schaefer zaait - ik denk aan de 
Wet op de stadsvernieuwing - maar 
het zal nog wel een t i jd duren, voordat 
veel dingen kunnen worden geoogst. 
Nu ik toch in de agrarische terminolo-
gie verzeild ben geraakt, richt ik mi j 
graag even tot Staatssecretaris Van 
Dam. De kerst staat voor de deur en ik 
wi l hem aanraden - ik zal het zelf ook 
doen - een enkel uur te besteden aan 
het lezen van de Spreuken, een van de 
Bijbelboeken. Daarin zal hij onder meer 
op de tekst stuiten: Wie wi nci zaait, zal 
storm oogsten. Hij begrijpt wel wat ik 
bedoel. Het doet mij genoegen, dat hij 

nu het accent heeft gelegd op een ge-
zamenlijke aanpak op basis van een 
zakelijke discussie. Dat is de enige ma-
nier om met dit kabinet - men weet dat 
ik een kabinet bestaande uit christen-
democraten en socialisten het beste ka-
binet v ind voor Nederland - , om uit de 
ingewikkelde problematieken te ko-
men, waar wi j met elkaar voor staan. 

De heer De Beer (V.V.D.): Het is blijk-
baar ook een goede maniet om in de 
moeili jke problemen te komen. 

De heer J . N . Scholten (A.R.P.): Ik zag 
gisteren nog een overzicht in 'de 
Volkskrant' van wat wi j met elkaar de 
laatste anderhalf jaar al hebben be-
leefd en doorleefd. Dat zou in een co-
alitie met u waarschijnli jk niet gelukt 
zijn. 

De heer De Beer (V.V.D.): Ik ben er dol-
blij mee, dat dat met ons niet is ge-
lukt. 30 000 werkloze bouwvakkers! 
Dat zou bij ons niet gelukt zi jn; daar 
hebt u gelijk in. 

De heer J . N . Scholten (A.R.P.): Ik kan 
mij goed voorstellen, dat u het prettig 
vindt, aan de kant te staan. Wij werken 
liever mee wanneer het moeilijk is. Ik 
heb al in eerste instantie gezegd, dat 
het - laat ik het woord nu maar wel ge-
bruiken - een vo rm van politieke de-
m a g o g i e i s o m alles wat er in de bouw 
op het ogenblik gebeurt op het conto 
van dit kabinet te schrijven, omdat er 
lange golfbewegingen zijn in de bouw. 
Wat vandaag gebeurt, heeft zijn oor-
zaak ver daarvoor. 

De heer De Beer (V.V.D.): Dat verwijt is 
volkomen ten onrechte, want het gaat 
er niet om, of dit kabinet iets veroor-
zaakt heeft, maar of het kabinet, toen 
het t i jd ig gewaarschuwd werd door 
ons, daarop heeft gereageerd. Dat 
heeft het geweigerd. U hebt aan dit ka-
binet meegewerkt, de K.V.P. ook. Daar 
om zitten wi j op het ogenblik dieper in 
de ellende dan nodig was geweest. Die 
verantwoordeli jkheid draagt het kabi-
net samen met u en de progressieve 
partijen aan de overkant die het steu-
nen. Daar gaat het om! 

Deheer J . N . Scholten (A.R.P.): Het zal 
de heer De Beer niet ontgaan zijn en 
vooral naar ik hoop het kabinet niet, 
dat w i j in deze ronde een serie con-
structieve voorstellen hebben gedaan. 
Het is belangrijk voor ons, hoe het ka-
binet daarop gaat reageren. Ik heb al 
gezegd, dat de verantwoordeli jkheid 
van het kabinet voor de gang van za-
ken groeit naarmate men langer op de 
stoel zit. Dat is de Minister volstrekt 
met mij eens. Heb ik goed begrepen, 
dat de harmonisatie via het klassen-

systeem in fasen wordt ingevoerd en 
dat wi j dus per saldo veel minder gaan 
harmoniseren dan ik dacht toen ik de 
nota las? 
Mijn vraag over de individuele huur-

■ subsidie stel ik niet, omdat deze reeds 
door de heer Nypels is gesteld. 
Mijn fractie is van mening, dat wi j de 
objectsubsidies in Nederland moeten 
afschaffen, althans in algemene vorm. 
De objectsubsidies kunnen wel blijven 
bestaan in de vorm van lokatiesubsi-
dies en andere vormen van meer 
gerichte subsidies. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Is uw 
fractie van mening dat er op dat mo-
ment, gezien de huidige stichtingskos-
ten, ook zonder individuele subsidië-
ring woningen voor de modale werk-
nemer beschikbaar kunnen komen? 

De heer J . N. Scholten (A.R.P.): Daar 
kom ik nog op. Dat is inderdaad het ge 
val. Nu zegt zowel 'Schets van beleid' 
als 'Keerpunt' dat de objectsubsidies 
moeten verdwijnen en moeten wor-
den omgezet in meer gerichte maatre-
gelen. Mevrouw Salomons heeft gelijk 
als zij mij vraagt, of dit zomaar iets is i n 
het wi lde weg of dat w i j daarvoor toch 
een argumentatie hebben. Deze wi l ik 
proberen in het kort te geven. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Mis-
schien kunt u dan meteen meenemen, 
of dat ook impliceert een huursti jging 
van 2 0 % in één keer, zoals in de nota-
Udink werd voorgesteld. 

De heer J. N. Scholten (A.R.P.): Daar-
op kan ik kort antwoorden. Dat impl i-
ceert het niet. 
Als de objectsubsidies tot een bepaal-
de vloer moeten worden teruggedron-
gen, waar ligt die vloer dan? Wij zijn 
het voor wat dit betreft met het kabinet 
eens. Die vloer is zodanig dat de mo-
dale werknemer met een redelijke 
huurquote zonder individuele huur-
subsidieseen redelijke nieuwbouw-
woning kan betrekken. 

l\AevrouwSalomons (P.v.d.A.): Welke 
prijzen en welke huurquote horen 
daarbij? Ik zou graag duidelijk horen 
wat u redelijk vindt. Is dat 20 % van het 
inkomen? 

Deheer J . N . Scholten (A.R.P.): Ik 
neem voorshands aan - mevrouw Sa-
lomons vraagt naar de bekende weg -
dat wi j de huurquotes zullen nemen, 
zoals die in de nota staan en waarvan 
ik heb gezegd dat ik ze nogal aan de 
steile kant vind. Voorlopig ga ik daar-
van echter uit. Ik werk in mi jn gehele 
betoog, behalve aan het eind, met de 
gegevens die de nota heeft verschaft. 
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Op het eind moet ik daarvan afwijken, 
omdat de gegevens helaas op es-
sentiële punten niet juist zijn. Daar ligt 
voor ons een vloer, als wi j de object-
subsidie proberen terug te dringen. 
Natuurlijk wordt dit ook weer op een 
andere manier begrensd. Mijn fractie is 
niet van mening dat men zonder meer 
zou moeten overgaan tot huurverho-
ging. Het is natuurlijk heel prett ig, als 
men tot lagere huren kan komen. 

Mevrouw Salomons (P.v.d.A.): Vol-
gens u zou een huursti jging ten minste 
gelijk moeten zijn aan het inflatieper-
centage, hetgeen 11 % betekent. Het-
geen u nu naar aanleiding van de 2 0 % 
zei, vond ik beneden elk peil beant-
woord. 

De heer J . N . Scholten (A.R.P.): Ik zou 
u dolgraag wil len antwoorden, maar ik 
krijg er gewoon de kans niet voor. 
Mijnheer de Voorzitter! Als w i j de in-
flatie wi l len volgen bij het huurniveau 
- als w i j dat niet doen, dan daalt de 
reële huur die iemand op tafel legt -
dan komen wi j niet uit bij 1 1 % , maar 
bij 9 % als ik het voortschri jdend 
jaargemiddelde neem, hetgeen ik ook 
in eerste termi jn heb gedaan. 
Een ander belangrijk gegeven is de 
loonontwikkeling. Wi j kunnen natuur-
lijk niet de huren verhogen blind voor 
de loonontwikkeling. De loonontwik-
keling - ik neem dan weer het voort-
schrijdend jaargemiddelde - is op het 
ogenblik 9,5%. Het is een beter sociaal 
beleid voor het bevorderen van de wo-
ningbouwmarkt en voor het in de hand 
houden van een stuk objectsubsidie 
die men gerichter kan besteden in het 
bijzonder voor de zwakken in de sa-
menleving om niet de 8 % te nemen, 
maar een hoger zakelijk meer verant-
woord percentage. Mijnheer de Voor-
zitter! Hierbij heb ik de eer u een motie 
te overhandigen. 

De Voorzitter: Door de leden J .N. 
Scholten,Tolman en P.A.M. Comelis-
sen wordt de volgende motie voorge-
steld: 

Motie 

'De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de 
begroting Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening; 

met instemming kennisgenomen heb-
bend van de positieve betekenis, die 
de Minister toekent aan zogenaamde 
basis-akkoorden, vooral met betrek-
king tot groeikernen; 

van mening, dat basis-akkoorden aan 
groeikernen méér rechtszekerheid en 
méér financiële garanties verlenen, -
die zij nodig hebben om aan hun pla-
nologische opdrachten te voldoen - ; 

nodigt de Regering uit, waar mogeli jk 
vooruit lopend op het tweede deel van 
de Derde Nota over de ruimteli jke or-
dening tot afsluiting van basis-akkoor-
den met groeikernen over te gaan, 

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

De Voorzitter: Naar mi j blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister heeft 
niet geantwoord op mijn vraag naar 
een hogere frequentie in de aanpas-
sing van de subsidietabellen voor ob-
jectsubsidies, nodig in verband met 
de explosieve ontwikkeling van de 
bouwkosten, zelfs ti jdens het realise-
ren van een project. Ik heb dit geïllu-
streerd aan de hand van een schrijnend 
voorbeeld van een project in Zaanstad. 
Staatssecretaris Van Dam heeft ge-
zegd, de doorstromingsheff ing nog 
eens te zullen overwegen en is op de 
afzonderlijke punten van kritiek niet in-
gegaan. Uit zijn antwoord hoop en ver 
wacht ik te mogen afleiden, dat dit 
plan zal worden geschrapt. Toch nog 
de herhaling van één vraag erover: Op 
blz. 39 van de nota wordt bij het on-
derwerp 'einde van huur en verhuur' 
gezegd, dat onder bepaalde condities 
wordt gestreefd naar een vergoeding 
voor mensen die moeten vertrekken 
voor door hen zelf in de woning aan-
gebrachte verbeteringen. Is in het ka-
der van de doorstromingsheff ing hier-
aan ook gedacht waar het gaat o m 
hen, die onder de vigeur van de door-
stromingsheffing hun woning moeten 
verlaten? 

Voor de individuele huursubsidies 
geldt ongeveer hetzelfde. Niet is op de 
details ervan ingegaan behalve wat de 
privacy betreft. Ik onderschrijf het ant-
woord van de Staatssecretaris totaal 
niet. Als sprake is van een formele vri j -
wi l l igheid maar men voelt zich in ver-
band met het element van de ti jd ge-
dwongen, het inkomen aan de ver-
huurder bekend te maken, dan meen 
ik, dat dit een aantasting van de priva-
cy is. Ik geef de voorkeur aan een alge-
mene regeling, waarbij die keuze niet 
bestaat en waarbij mensen er niet op 
een oneigenlijke manier toe worden 
gebracht om hun inkomen, met name 
aan de verhuurder, bekend te maken, 
terwij l zij dat eigenlijk liever niet wil len 
doen. 

Is gedacht aan het probleem, dat men-
sen met relatief kleine of klein gewor-
den gezinnen gaan of blijven zitten in 
woningen, die relatief groot zijn en die 
geweldig hard nodig zijn voor grotere 
gezinnen? 
Op die manier kan een scheve situatie 
in de woningdistr ibutie ontstaan. Is 
gedacht aan het treffen van maatrege-
len om dit te voorkomen? 
Staatssecretaris Schaefer heeft in zijn 
antwoord heel positieve dingen over 
de stadsvernieuwing gezegd en een 
aantal toezeggingen gedaan, die ik po-
sitief waardeer. Desondanks moet ik 
zeggen, dat er nog niet zo erg veel ge-
beurt. In aansluiting op wensen, geuit 
in eerste termijn van de zijde van de-
genen, die voor een spoedige totstand-
koming van de Wet op de stadsver-
nieuwing hebben gepleit, merk ik op, 
dat pas dan onwil l ige eigenaren kun-
nen worden gedwongen en een en an-
der werkelijk een redelijke omvang kan 
aannemen. Over het jaar 1975 heeft de 
Staatssecretaris heel veel gezegd, 
maar ik merk op, dat ik wi l , dat het zo 
snel mogelijk binnen dat jaar gebeurt. 
Mijn vraag inzake artikel 21 en de ex-
plosieve sti jging van de civiele verde-
digingsuitgaven is niet beantwoord; ik 
krijg op die vraag graag nog antwoord. 
Mede door het overtuigende betoog 
van de heer Nypels heb ik alsnog mijn 
handtekening gezet onder zijn motie 
op het punt van de indexleningen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor het antwoord. Wat de toedeling 
van verantwoordeli jkheden betreft 
merk ik op, dat ik het onjuist v ind, dat 
de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening infrastructurele 
projecten financiert. Hij heeft dit in het 
kader van zijn toelichting inzake de 
brug bij Huissen verdedigd. Ik vind dit 
onjuist: het is beter dat één Minister, 
zoals gebruikelijk is in Nederland, ver-
antwoordeli jk is. Wat rail- en wegver-
keer betreft is dat de Minister van Ver-
keer en Waterstaat, onafhankelijk van 
de vraag, of bij die projecten meer 
functies een rol spelen, wat vaak het 
geval is. 
Wat de stichtingskosten betreft zal ik 
niet meer op de voordelen van een la-
gere omzetbelasting ingaan. Ik wijs er 
echter op, dat de Minister mij niet 
heeft weersproken, toen ik opmerkte 
dat de informatie in bijlage II een mis-
leidend karakter draagt. Met nadruk 
vraag ik nog aandacht voor mijn op-
merkingen over de toerekening van 
kosten. Ik heb het voorbeeld van 
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Drees 
zwembaden genoemd. Nog belangrij-
kerisde kwestie van stalling. Is de Mi-
nister het ermee eens, dat het onjuist 
is om grond te verschaffen buiten de 
woningen voor opslag en stalling van 
particulier bezit als men dit over alle 
woningen omslaat, dat dit betaald 
dient te worden door de eigenaar of 
diegene, die bepaalde bezittingen 
buiten zijn huiswil opslaan of stallen? 
Wat indexleningen betreft ga ik ak-
koord met de gedachte van collega 
Nypels, dat er binnenkort een gesprek 
met name ook met de Minister van Fi-
nanciën zal plaatsvinden over de di-
verse aspecten en dat daarna pas een 
nieuw subsidiestelsel wordt ontwor-
pen. 
Wij hebben dus behoefte aan twee uit-
eenzettingen: Een over de indexlenin-
gen zelf en een ander, indien dit tot een 
positief resultaat leidt, over de vraag, 
hoe het huur- en subsidiestelsel het 
best kan gaan worden. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even in-
gaan op de punten, die de Minister 
noemde ten aanzien van de indexle-
ningen. In de eerste plaats de druk om 
dan ook elders te indexeren, bij voor-
beeld bedrijfsgebouwen. Ik zie het be-
zwaar daarvan niet in. De Minister zei 
zelf reeds, dat dit al gebeurt. Voor lan-
ge-termijntransacties in onroerend 
goed is het heel gewoon en niet scha-
delijk voor wie dan ook. 
Verder zie ik niet in dat er sprake zou 
zijn van een magneetwerking op bui-
ten lands kapitaal, want er zou een zeer 
lage rente ontstaan. Wat de Arabieren 
betreft, zij voelen niets voor langlo-
pende beleggingen in obligaties. 
Ook zei de Minister, dat het fiscale pro-
bleem eerst moet worden geregeld. 
Dat is echter niet nodig. Men kan in-
dexleningen uitgeven op basis van de 
huidige wetgeving. Ik wil er wel op wij-
zen dat, als men zou komen tot index-
leningen en bovendien later de toesiag 
op grond van indexatie zou vrijstellen 
van belastingen - dat zou volkomen 
redelijk zijn - , dit zou kunnen leiden tot 
een nog gunstiger positie van die le-
ning. Er zou sprake kunnen zijn van 
een lagere rente, een negatieve rente 
of een lagere uitgiftekoers. Dat zou een 
grote verlichting van het huurpro-
bleem kunnen betekenen. 
Op het ogenblik zit er in feite in de hu-
ren een stuk inkomstenbelasting over 
inflatierente, over niet reële rente. Me-
de daardoor zijn die huren omhoogge-
drukt. Wat betreft de inkomensverde-
ling zouden die gevolgen eerst moeten 
worden doordacht. Dat vermag ik niet 
in te zien. Ik dacht, dat die gevolgen 
neutraal waren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het huur- en 
subsidiebeleid is door collega Schol-
ten kort samengevat met de formule: 
Dit is wind. Bij dit citaat uit oude bron 
voerde hij de daarvoor verantwoorde-
lijke Staatssecretaris ten tonele. 
De heer Scholten (A.R.P.): Ik vind dat 
een te vrije vertaling van wat ik heb ge-
zegd. 
De heer Drees (DS'70): Ik wil mij bij de-
ze nieuwe vertaling aansluiten. 
De Minister verdedigt zijn stelling van 
subsidiëring van woningconsumptie 
in zijn brief van gisteren met de zin, dat 
handhaving van de kwaliteitsvoor-
schriften bij afschaffing van subsidies 
zou leiden tot een inzinking van de 
nieuwbouw. 
Dat is dan het antwoord aan mij. Ik wil 
echter niet alle subsidies voor de 
nieuwbouw afschaffen. Ik heb juist ge-
zegd dat het redelijk is, in de nieuw-
bouw subsidies te verschaffen omdat 
de mensen daar anders benadeeld 
zouden worden ten opzichte van de 
grote massa van onze bevolking, die in 
de meer beschermde oudbouw woont. 
Ik verzette mij echter tegen de princi-
piële redenering van de Minister om 
permanent min of meer alle wooncon-
sumptie te subsidiëren. Dat slaat voor 
een groot deel juist op de oudbouw. 
Ook ik ben tegen een inzinking in de 
nieuwbouw, maar dat is meer een 
kwestie van conjunctuurbeleid en niet 
van een principiële discussie over het 
permanent subsidiëren van wooncon-
sumptie. 
Verder heeft de Minister gezegd dat bij 
woningverbetering is gebleken dat de 
te maken huursprong om een behoor-
lijke woonsituatie te bereiken op grote 
moeilijkheden stuit. 
Ik meen, dat er veel mensen in Neder-
land bereid zijn zonder zulke moeilijk-
heden veel geld uit te geven voor het 
opknappen van hun huis. Vaak buiten 
iedere overheid om, knappen de men-
sen uitgebreid hun huis op. Verder zijn 
er ook mensen, die verhuizen en die 
dat zonder al te veel moeilijkheden 
vlot betalen. 
Mijnheer de Voorzitter! Een principieel 
punt betreft de subsidiëring van al-
leenstaanden. Ik vond het prettig, dat 
de Staatssecretaris daar iets meer van 
zei. Hij merkte op, dat het zelfstandig 
gaan wonen een nuttige fase is in de 
ontwikkeling tot zelfstandigheid. 
Ja, mijnheer de Voorzitter, men kan 
ook zeggen dat samen gaan wonen 
een nuttige fase is in de ontwikkeling 
naar saamhorigheid en wij willen de 
saamhorigheid in de maatschappij be-
vorderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn zoveel 
dingen nuttig. Men moet de volwasse-
ne echter als een zelfstandige persoon 
behandelen. Men moet zijn keuzevrij-
heid bevorderen en hem dus nooit in 
natura helpen, tenzij daarvoor heel ge-
gronde redenen zijn. En als men vindt 
dat zijn inkomen te laag is, verhoge 
men dat inkomen. 
Wat betreft de studenten is dat veel 
uitgebreider geargumenteerd dan de 
Staatssecretaris heeft gedaan. Verder 
wordt niet gestreefd naar zelfstandige 
woningen voorstudenten. Men streeft 
juist naar 'samenwoningen', bij voor-
beeld zes studentenkamers met één 
keuken. 
Verder leidt dit nieuwe beleid tot ge-
zinsverdunning en tot extra uitgroei 
van de steden en bovendien tot het op-
ruimen van de open zones. Ook is het 
een discriminerende maatregel ten op-
zichte van andere huishoudens, bij 
voorbeeld ten aanzien van twee vrien-
dinnen, die gaan samenwonen (het 
voorbeeld dat de Staatssecretaris gis-
teren gebruikte). 
In een nieuw stelsel moeten deze pun-
ten zorgvuldig worden overwogen. Er 
mag geen discriminatie plaatsvinden 
tussen mensen, die alleen willen wo-
nen en mensen, die samen willen wo-
nen. Dat is onbehoorlijk. 
Als de Staatssecretaris wil gaan wer 
ken met individuele huursubsidies, is 
het volgens mij de beste oplossing, in 
zo'n huishouden alle inkomens bij el-
kaar te tellen. Dat is de enige weg om 
tot een redelijk systeem te komen. Het 
gevolg kan hiervan helaas wel zijn dat, 
als in een dergelijk huishouden bij 
voorbeeld een zoon is, die zeer goed 
verdient, dit voor de zoon een redon 
kan zijn speciaal het gezin te verlaten, 
opdat de rest van het gezin een subsi-

die kan toucheren. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 
De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Cornelissen, die het heeft ge-
vraagd. 
De heer Cornelissen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank u voor de inmid-
dels rondgedeelde tekst van de discus 
sie met Staatssecretaris Van Dam in de 
rubriek 'Den Haag Vandaag' van giste-
ren. Ik hecht er aan, mede te delen dat 
naar mijn mening op het door mij ge-
noemde punt van de doorstromings-
heffing de uitlatingen van de Staats-
secretaris in deze rubriek stroken met 
zijn mededelingen in de Kamer. 
De vergadering wordt te 18.45 uur ge-
schorst en te 20.00 uur hervat. 
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Voorzitter 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 
Vaststelling van hoofdstuk XV (Soci-
ole Zaken) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1975 (13100); 
Vaststelling van de begroting van het 
Bezitsvormingsfonds voor het dienst-
jaar1975(13100J). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslagingoyer: 
de Interimnota inzake de bestri jding 
van de werkloosheid (13110); 
de Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over de stand van zaken met be-
trekking tot het overleg over het Cen-
traal akkoord 1975 (13215); 
de motie-Van Gorkum c.s. betreffende 
een betere toerusting van de geweste-
lijke arbeidsbureaus (13100, Miljoe-
nennota, nr. 35); 
de motie-Rietkerk c.s. over de naleving 
door uitkeringsgenietenden van ver-
plichtingen hun opgelegd in de Werk-
loosheidswet (13110, nr. 4); 
de motie-Wieren ga c.s. over de uitvoe-
ring van het werkgelegenheidspro-
gramma ten behoeve van de bouwsec-
tor groot 600 min. (13110, nr. 5); 
de motie-Meis c.s om de Wet Werk-
loosheidsvoorziening zodanig te w i j -
zigen dat vrouwen en mannen dezelf-
de uitkering ontvangen (13031, nr. 
13); 
de motie-Meis c.s. om het Buitenge-
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 van toepassing te verklaren op 
vrouweli jke werknemers in huishou-
delijke of persoonlijke diensten in de 
huishouding van private personen 
(13031, nr. 14). 

De Voorzitter: Bij deze behandeling 
kan tevens worden gesproken over: 
de Brief van de Ministervan Economi-
sche Zaken betreffende wijzigingen in 
enkele veronderstell ingen van het 
Centraal Planbureau inzake de ramin-
gen voor 1975 (13100, Mil joenennota, 
nr. 26); 
de Brief van de Minister-President in-
zake maatregelen op grond van de 
nieuwe gegevens omtrent de ontwik-
keling van de economie (13100, Miljoe-
nennota, nr. 27). 

DeheerVanderGunfK.V.P. ) : Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Minister 
voor de aandacht die hij aan onze op-
merkingen heeft wi l len besteden. 
De Minister heeft opgemerkt dat hij de 
indruk had dat ik de overlegsituatie 

tussen overheid en bedrijfsleven wat 
somber zag. Daarin heeft hij gelijk; ik 
zie dat inderdaad somber, niet alleen 
in de verhouding overheid-centrale 
bedrijfsleven, maar ook tussen het be-
drijfsleven onderl ing. Ik meen dat de 
punten die ik heb genoemd voldoende 
benadrukken hoe deze situatie op het 
ogenblik is, terwi j l w i j er naar mi jn me-
ning allemaal van overtuigd zijn dat 
een goed overleg in het bedrijfsleven 
en tussen het bedrijfsleven en de cen-
trale overheid voor het goed functi-
oneren van ons sociaal-economisch 
bestel van fundamentele betekenis is. 
In dat verband heb ik gevraagd of de 
Regering in de ontwikkeling van dat 
overleg als zodanig geen aanleiding 
zag, met het bedrijfsleven te gaan pra-
ten, onder andere op basis van de sug-
gesties die collega Van Zeil daarom-
trent heeft gedaan. De Minister heeft 
op die vraag geen antwoord gegeven. 
Wij zouden graag zien dat de Minister 
dat in zijn tweede termi jn alsnog deed. 
Ik kom nu op de problematiek van het 
conjuncturele instrumentarium waar-
mede de SER al 4 jaar bezig is. De Re-
gering heeft in die t i jd van t i jd tot t i jd 
opgemerkt dat de Wet op de loonvor-
ming ongeschikt is. Wi j hebben dat ge-
hoord bij het tot stand komen van de 
Machtigingswet en ook nu heeft de Mi-
nister daarover gesproken. Ik heb zijn 
betoog bevestigd en ik doe ook niet 
voor hem onder in sympathie en waar-
dering voor de SER, zoals hij dat van-
middag heeft geformuleerd. Ik ben 
echter wel van mening dat de Rege-
ring opeen bepaald ogenblik haarei-
gen verantwoordeli jkheid moet inzien. 
De Minister heeft ook vanmiddag weer 
gezegd dat het instrumentarium waar-
over het kabinet beschikt maar zeer 
beperkt is. Dan vind ik daar alleen 
maar aanleiding in, te herhalen dat de 
Regering naar onze mening zich zelf 
eens over deze problematiek gaat bui-
gen en de resultaten van dit beraad 
aan de Kamer moet mededelen. Wi j 
zouden graag wi l len weten wat de Re-
gering op dit punt eigenlijk wi l om te 
voorkomen dat wi j in de situatie bli j-
ven verkeren, zoals w i j die al drie jaar 
kennen, waarin moet worden gecon-
stateerd dat het instrumentarium on-
voldoende is en dat men een SER-ad-
vies wachtende is. Naar mijn mening 
moet er een ontwikkeling komen die 
het niet mogelijk maakt dat de Rege-
ring zich volgend jaar in een eventuele 
soortgelijke situatie weer op deze ma-
nier zou kunnen verdedigen. 

De heer Vellenga (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Heeft de geachte afge-
vaardigde nog bepaalde hints in die 
richting voor de Minister? 

DeheerVanderGunfK.V.P. ) : Neen, 
mijnheer de Voorzitter, ik had juist w i l -
len zeggen dat ik niet pleit voor een 
loonwet en zelfs niet voor een prijzen-
wet. Ik w i l er op dit moment helemaal 
buiten bl i jven. Het is volgens mij ech-
ter onjuist dat zowel verleden jaar als 
dit jaar, wanneer er zich bepaalde 
moeil i jkheden voordoen, gezegd 
wordt dat het instrumentarium waar-
over men beschikt eigenlijk onvol-
doende is. Als het beraad van de Rege-
ring tot de conclusie zou leiden dat er 
voldoende mogelijkheden zijn om de-
ze zaak te beïnvloeden, so what. Nu wi j 
dit twee keer meemaken vind ik het 
onjuist dat men in de praktijk tot nu toe 
niet verder komt dan te constateren 
dat het instrumentarium in de praktijk 
onvoldoende is. Ik weet wel dat het 
een buitengewoon gecompliceerde 
zaak is. Daarom hebben wi j verleden 
jaar tegen een motie gestemd die ten-
deerde in de richting van de opvatt ing: 
En nu moet de Regering maar eens 
even binnen een half jaar laten weten 
aan welk instrumentarium zij eigenlijk 
denkt. Dat ging ons te ver. Aan dean-
dere kant gaat het ons ook te ver om 
ieder jaar te worden geconfronteerd 
met de uitspraak: Eigenlijk hebben wi j 
onvoldoende mogeli jkheden, maar wi j 
zitten nog alti jd te wachten op het 
SER-advies. Dat kan naar onze mening 
niet. 

De heer Vellenga (P.v.d.A.): Dusu hebt 
wel bepaalde aanwijzingen, op grond 
waarvan u zegt dat er iets moet gebeu-
ren, maar u hebt nog gerede twi j fel 
over de vraag, hoe het zou moeten. 

DeheerVanderGunfK.V.P. ) : Neen, ik 
laat zelfs de mogeli jkheid open dat de 
Regering zegt: Wij kunnen niet tot ver-
der gaande bevoegdheden komen dan 
wi j nu hebben. Dan is er klaarheid, dan 
weten wi j dat en dan kunnen wi j daar-
van uitgaan. Het probleem, waar het 
nu om gaat, is dat men stelt dat men 
ook naar eigen inzicht eigenlijk over 
een te beperkt instrumentarium be-
schikt, vervolgens zegt dat de zaak 
naar de SER om advies is en dat vier 
jaar achter elkaar doet. Dat kan naar 
mijn mening niet langer op deze ma-
nier blijven doorgaan. Ik vind dat wi j er 
recht op hebben te weten, wat de Re-
gering zelf met deze problematiek 
denkt te doen. 
In dit verband wees de Minister - voor 
zijn doel nogal fel - de opmerking af, 
die ik had gemaakt, dat naar mijn me-
ning het berusten in de huidige situ-
atie meer een gevolg is van een zeker 
gevoel van machteloosheid dan een 
vertrouwen in de ontwikkeling, gelet 
op de gesprekken die met het bedrijfs-

Tweede Kamer 
18december1974 Rijksbegroting 2172 



Van der Gun 
leven zijn gevoerd. De Minister heeft 
dat voor een deel ook zelf wel bevor-
derd door ook nu weer i n de pers te 
verklaren, dat de Wet op de loonvor-
ming geen mogelijkheden biedt en er 
vervolgens op te wijzen, dat na vier of 
vijf maanden economische gegevens 
beschikbaar komen en eventueel aan-
vullende maatregelen zullen worden 
genomen, die, zoals ik heb gezegd, in 
dit geval altijd te laat zullen komen om 
voor de loon- en prijsontwikkeling in 
1975 nog van grote betekenis te kun-
nenzijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
mijns inziens ook verschil van mening 
over de verwachtingen voor 1975. De 
Minister zegt: Op grond van de be-
sprekingen heb ik de indruk, dat wij 
het bij die 13% kunnen houden. Ik 
hoop het natuurlijk van ganser harte, 
maar geloven kan ik het helaas niet. 
Als ik hier de Ministervan Economi-
sche Zaken hoor mededelen, dat in 
1974 zelfs bij het bestaan van de Mach-
tigingswet er een loonsomstijging van 
ruim 15% is geweest, zie ik niet goed 
hoe wij dat voor 1975 met vrije onder-
handelingen in de praktijk op 13% 
kunnen houden. 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft gezegd dat de prijspolitiek inder-
daad niet gebruikt zal worden als een 
instrument van loonpolitiek. In de brief 
van de Ministervan Economische Za-
ken staat echter dat, wanneer de loon-
somstijging meer zal blijken te zijn dan 
13%, deze in beginsel niet voor door-
berekening in aanmerking komt. Dan 
ontstaat er toch wel een situatie waar-
in wij er vrij dichtbij komen. 
De Minister heeft zeer bevredigend en 
zeer positief gereageerd op onze vra-
gen betreffende de werkgelegenheid. 
De onoverzichtelijkheid, wat de com-
missies betreft, is belangrijk minder 
geworden. Wat echter veel belangrij-
ker is - en ik wiI onze waardering daar-
voor uitspreken - is het tempo dat de 
Regering ontwikkelt om het plan van 
die 815 min. zo snel mogelijk tot ont-
wikkeling te brengen. Hoe wij de zaak 
ook wenden of keren, als de Minister 
zegt dat 25 januari die voorstellen bin-
nen moeten zijn, hebben wij er alle 
waardering voor als hij dat in de prak-
tijk kan halen. Hetzelfde geldt voor de 
maatregelen voor de jeugdige werk-
lozen waarvoor 15 min. beschikbaar 
komt. Ook dat vinden wij zeer positief, 
ook wat de richting betreft waarin die 
15 min. qua werkzaamheden zal wor-
den aangewend. 
Mijnheer de Voorzitter! De structurele 
nota is op komst. De inkomensnota is 

aangekondigd vóór januari. Mede met 
het oog op de tijd wil ik het nu echter 
hierbij laten. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik spreek mijn dank uit 
voor de antwoorden van de Minister 
en de Staatssecretaris. Ik moge mij na-
mens mijn fractie aansluiten bij de 
woorden van waardering van de Mi-
nister voor de enorme hoeveelheid 
werk die door de rechter- en linkerhan-
den op het departement is verricht en, 
zoals de situatie er nu voor staat, ook 
de komende tijd nog wel zal moeten 
worden verricht. Laten wij hopen 
dat de komende feestdagen ook 
hun de rust, die zij verdiend hebben, 
zullen geven om weer met nieuwe 
energie het werk aan te kunnen. 
Bij het hoofdstuk democratisering heb 
ik onder meer gesproken over de meer-
jarenplanning. Ik zou nog eens willen 
benadrukken dat ik het daarbij niet al-
leen heb gehad over de verdeling van 
de ruimte in de komende jaren of in de 
telkens voor ons liggende jaren over 
individuele en collectieve bestedin-
gen, maar dat ik met name heb ge-
sproken over de opzet van indicatieve 
planning met betrekking tot immate-
riële zaken die zo'n duidelijk verband 
houden met de maatschappelijke ont-
wikkeling. Ten slotte heb ik nadrukke-
lijk gezegd, dit beraad bepaald niet te 
willen beperken tot de Stichting van de 
Arbeid, maar het juist ook in het ver-
band van de SER zou willen laten 
plaatsvinden, gelet op de daar aanwe-
zige vertegenwoordigers van de over-
heid, die met name bij zo'n belangrijke 
en veel omvattende aangelegenheid 
niet gemist kunnen worden. 
Ik heb bij dit zelfde hoofdstuk gespro-
ken over de opzet van regionale appa-
raten van de Sociaal-Economische 
Raad. Daarbij heb ik als idee gelan-
ceerd de thans bestaande Kamers van 
Koophandel daartoe om te bouwen. Er 
zijn bepaald meer wegen die naar Ro-
me leiden. Het was dus een zeker idee, 
dat wellicht nader onderzocht zou kun-
nen worden. Ik heb hieraan de sugge-
stie verbonden deze idee alsnog te be-
trekken in de thans aan de gang zijnde 
studie van de SER over plaats en posi-
tie van de Kamers van Koophandel. 
Wat dit betreft, zou ik graag nog een 
nader antwoord van de Minister heb-
ben omdat zijn antwoord alléén be-
trekking heeft gehad op de thans aan 
de gang zijnde studie binnen de SER 
over de Kamers van Koophandel, 
maar daarover was in de schriftelijke 
stukken al het een en ander medege-
deeld. 

Minister Boersma: Ik heb toegezegd, 
dat ik dit punt wil doorgeven aan mijn 
ambtgenoot van Economische Zaken. 
Ik wil hem vragen het dan ook verder 
te behandelen. Ik wil graag de compe-
tenties tussen de verschillende depar-
tementen scheiden. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Wie zijn wij 
dat wij die scheiding niet in acht zou-
den willen nemen? 
Ik heb ook nog gesproken over de 
coördinatie tussen de verschillende ra-
den. Ik ben het met de Minister eens, 
dat er tussen de verschillende raden 
duidelijk informele en personele bin-
dingen bestaan, maar dit neemt 
niet weg, dat de adviezen van de ver-
schillende raden toch op basis van ei-
gen overwegingen tot stand komen en 
dus niet in de volledige zin van het 
woord gecoördineerd tot stand ko-
men. Naar onze mening doet dit af-
breuk aan de optimale kwaliteit van de 
gemeenschappelijk uitte brengen ad-
viezen door de verschillende raden. 
Wij zouden toch nog eens graag zien 
dat de Minister zich over dit vraagstuk 
buigt, waarbij wij ons realiseren, dat, 
indien men tot het besluit zou komen 
dat de SER als paraplu, als coördina-
tiebureau zou moeten gaan fungeren, 
dan ongetwijfeld een andere samen-
stelling van de SER aan de orde komt 
en uiteraard ook een andere taakstel-
ling moet worden overwogen. 
Met betrekking tot de p.b.o.-gedachte 
heeft de Minister gereleveerd aan de in-
houd van zijn rede en, dacht ik, met 
enige spijt vastgesteld dat hij daarop 
geen reacties heeft ontvangen. Gelet 
op het feit dat het bij gelegenheid van 
een overigens achtenswaardig af-
scheid is gebeurd, zou ik nog eens wil-
len vragen, of niet een officiële vraag 
aan de SER zou kunnen worden voor-
gelegd om zich op het vraagstuk van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie te bezinnen, met name om dat be-
drijfstaksgewijze overleg en dus de 
medezeggenschap van de werkne-
mers op het bedrijfstaksgewijze ni-
veau nog eens nader in studie te ne-
men en om te bezien of en in hoeverre 
daaraan meer inhoud kan worden ge-
geven dan vandaag de dag het g^val 
is. 
Op het terrein van de bezitsvorming 
heb ik onder meer gesproken over de 
renteloze lening. Ik heb met name be-
pleit deze te verhogen. Thans bedraagt 
zij f2400. Ik heb dit in het bijzonder ge-
vraagd om de drempel wat te slechten, 
die er thans voor velen nog is om tot 
aankoop van een eigen woning te ko-
men, speciaal in de kring van de lagere 
en laagstbetaalden. 
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Van Zeil 
Minister Boersma: Nieuwe of ook be-
staande woningen? 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Ook voor be-
staande woningen, binnen de regels, 
die thans gelden voor het Bezitsvor-
mingsfonds. 
Minister Boersma: U relateert het 
meer aan de bezitsvorming dan aan de 
werkgelegenheid? 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Primair in-
derdaad aan de bezitsvorming. Voor 
zover het gaat om de aankoop van een 
nieuwe woning, kan het een bijdrage 
zijn tot enige verruiming van activiteit 
in de bouwnijverheid. 
Wij realiseren, dat dan het kapitaal van 
het Bezitsvormingsfonds zou moeten 
worden vergroot. De Minister heeft in 
eerste termijn gezegd, op zich zelf posi-
tief tegenover de gedachte te staan, 
maar nog niet te kunnen zeggen, dat 
op korte termijn inwilliging van dit ver-
langen mogelijk is. Ik wil nog eens vra-
gen, of de Minister ook wat de termijn 
betreft in zijn antwoord in tweede ter-
mijn positiever kan zijn. Het is ons na-
melijk heel wat waard, met name gelet 
ophetfeit,datheteigen-woningbezit 
in ons land, in verhouding tot dat in 
andere EEG-landen nogal aan de lage 
kant is. 
Mijnheer de Voorzitter! Voorts heb ik 
gevraagd - ik zou hierop een uitvoerN 
ger antwoord willen ontvangen - nog 
eens het bedrag te bezien dat geldt 
voor reeds bewoonde woningen, wel-
ke bij aankoop voor de toekenning van 
een renteloze lening in aanmerking 
kunnen komen. Een bedrag van 
f50000 dat de Regering zich voor 1975 
voorstelt, is bepaald niet aan de hoge 
kant. 
Met betrekking tot het terrein van de 
sociale werkvoorziening heb ik een 
korte beschouwing gehouden en een 
enkele vraag gesteld. De Staatssecre-
taris is wellicht in verband met de be-
perkte tijd niet aan de beantwoording 
hiervan toe gekomen. Ik hoop dat hij 
dit in tweede termijn zal willen doen. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook mijn dank voor de aan-
dacht, aan mijn opmerkingen besteed. 
Voor zover een enkel punt, door mij 
genoemd, niet door de bewindslieden 
is aangesneden, ga ik er maar van uit, 
dat zij de juistheid ervan impliciet er-
kennen... Ik heb hierbij met name het 
oog op het begin van mijn betoog, 
waarin ik sprak over de eenzijdigheid 
van het kabinetsbeleid, vanuit het oog-

punt van de nivelleringsdrang, die ik bij 
dit kabinet aanwezig acht. Ik ben hierin 
gesterkt door onder andere, de bena-
dering van de Minister van de proble-
matiek van de sociale verzekering, 
waarbij hij zei, dat het solidariteitsbe-
ginsel naar het oordeel van de be-
windslieden moet worden versterkt 
zonder hierbij het - naar mijn oordeel 
- even belangrijke equivalentiebegin-
sel in de sociale verzekering op de 
voorgrond te stellen. 
Een aantal opmerkingen van de be-
windslieden heeft mijn instemming. 
Bij replieken als deze kan men dit niet 
uitvoerig releveren en dient men zich 
verder te beperken tot punten, die 
nog tot vragen of tot kritiek aanleiding 
geven. 
Het eerste punt in dit verband is de be-
schouwing van de bewindslieden over 
de macro-economische problematiek 
die aan de ontwikkeling van de sociale 
verzekeringen is verbonden. De Minis-
ter heeft erkend, dat de kostenaspec-
ten ervan in het oog moeten worden 
gehouden. Hij heeft onderstreept, dat 
bepaald niet alles naar de collectieve 
sector mag gaan en dat wij uitermate 
voorzichtig zullen moeten zijn met de 
lastenverzwaring, terwijl ik heb begre-
pen, dat het kabinet ook aan de norm 
van 3%, hoezeer men de relatering 
aan het nationaal inkomen in bepaalde 
opzichten discutabel kan stellen wat 
de inhoud van dit begrip betreft, vast-
houdt aan een stijgingspercentage 
van gemiddeld 0,75 per jaar, waarbij ik 
mij kan voorstellen, dat - voor zover 
zich mutaties in het nationaal inkomen 
voordoen - een correctie zal plaatsvin-
den naar het uitgangspunt en naar het 
moment waarop het uitgangspunt van 
het kabinet is gesteld. 
Ik heb al eens betoogd, dat naar mijn 
oordeel er zeker een stijging van ge-
middeld 1 % perjaarinzit. Ik heb het 
oordeel van de bewindslieden hier-
over gevraagd. Eigenlijk heeft de Mi-
nistererop geantwoord, dat hij niet 
weet hoe het zal gaan. Ik moet zeggen, 
dat ik dit zorgelijk vind, want ik meen, 
dat van bewindslieden mag worden 
verwacht - als zij een bepaald beleid 
voeren - dat zij de consequenties er-
van bij voorbeeld voor het komende 
jaar, evenals voor de premiedruk in 
1976, overzien. 
De Minister heeft - naar mijn mening 
terecht-ten aanzien van allerlei nieu-
we claims, die ook vandaag in de Ka-
mer naar voren zijn gekomen, opge-
merkt, dat men ze niet van één kant 
mag bekijken en dat hij - ik sluit mij 
hierbij aan - bijzonder graag aan be-

paalde groepen extra uitkeringen wil 
geven, maar dat daarbij zeker ook de 
correllatie met de gevolgen van extra 
verhogingen voor werkgelegenheid, 
voor onze hele economische ontwikke-
ling in de beschouwingen moet wor-
den betrokken. Mijn vraag is juist, of 
dit niet evenzeer geldt voor de ontwik-
keling van de sociale verzekering, 
waar wij nu mee te maken hebben. 
Hoe moet dat straks, als wij volgens de 
macro-economische verkenningen 
met niet meer dan 3% produktiviteits-
stijging rekening zullen moeten hou-
den? Misschien halen wij dat niet 
eens. 
Als wij daarvan al moeten vaststellen, 
dat bij voorbaat 1,5%, de helft daar-
van, naar de collectieve sector gaat en 
dat de resterende 1,5% dan beschik-
baar is voor a. de stijging van belastin-
gen en premiedruk, die wellicht al een 
vol procent is en b., loonsverbeterin-
gen en rendementsverbeteringen, dan 
zie ik het niet zitten. Ik heb van de be-
windslieden geen duidelijk antwoord 
gehoord, hoe zij dat zien. Mijn zorg 
over die ontwikkeling heb ik al in eer-
ste instantie geuit en is niet weggeno-
men. 
Ik had gedacht dat de Staatssecretaris, 
toen de Minister daar niet verder op in-
ging, dat wat nader zou aanvullen, 
maar die zei: Daar heeft de Minister al 
over gesproken; ik ga er dus maar niet 
verder op in. 
De Staatssecretaris heeft gesproken 
over de noodzaak van het hebben van 
informatiestromen. Daar ben ik het 
volledig mee eens. Wij moeten meer 
inzicht hebben in de oorzaken van de 
ontwikkeling. Als de Staatssecretaris 
zegt, dat op dit punt bepaald geen bot-
te-bijlbeleid mag en moet worden ge-
voerd, deel ik die mening ook volledig. 
De Staatssecretaris heeft daaraan ove-
rigens toegevoegd, dat herwaarde-
ring, programmering en kostenbewa-
king bepaald nodig zijn. Ook daar ben 
ik het mee eens. Een pijlsnelle kosten-
stijging zoals wij ook dit jaar weer zien 
van 20 % naar 40 mld. toe betekent, 
dat wij toch met een zorgelijke ontwik-
keling te maken hebben. Mijn vraag is 
alleen: Wat is het beleid van de be-
windslieden op dit gebied? Het kan 
toch niet zo zijn, dat het departement 
alleen aan het studeren blijft? Studie is 
nodig, studie is belangrijk, maar ik 
mag van de bewindslieden toch vra-
gen hoe zij zich hun beleid met betrek-
king tot de herwaardering voorstellen? 
Daarover heb ik eigenlijk van met na-
me de Staatssecretaris nog niets con-
creets gehoord. 
Het is zelfs nog wat erger. In de memo-
rie van toelichting staat nog, dat naar 
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Rietkerk 
aanleiding van suggesties van werkge-
vers- en werknemersorganisaties ten 
departemente wordt nagegaan, of en 
hoe in afwachting van het SER-advies 
een matigende invloed op de lasten-
ontwikkeling kan worden bevorderd. 
Men zou dan toch verwachten, dat er 
plannen worden ontwikkeld om nu de 
zaak in de hand te houden. Maar nu 
geeft de Staatssecretaris laconiek ten 
antwoord, dat daarvan tot 1977, dus 
gedurende deze kabinetsperiode, hele-
maal niets te verwachten is. Dat heeft 
mij wel heel erg verwonderd, tenzij de 
Staatssecretaris nog andere niet ge-
noemde suggesties van herwaarde-
ring wel voor ogen heeft. 
In dit verband heb ik altijd gedacht, dat 
met name de kinderbijslagen juist bin-
nen het geheel van de sociale verzeke-
ring een object zouden kunnen zijn 
voor herwaardering om met de daar 
vrijkomende middelen, nadat wij de 
pensioenplichtreservering hebben ge-
had - maar ik denk ook aan kinderbij-
slag voor boven 18-jarigen - , op dit ge-
bied nog steeds voorkomende noden 
te financieren om op die manier, zon-
der te veel premiestijging, in andere 
behoeften te voorzien. 
Als ik echter de plannen met betrek-
king tot de studiefinanciering zie, heb 
ik het gevoel, dat ook die gelden feite-
lijk al naar het Departement van On-
derwijszijn doorgeschoven. Zo niet, 
dan hoor ik graag hoe wij dan de gel-
den, die wellicht uit een stuk herwaar-
dering vrij kunnen komen, naar het 
oordeel van de Staatssecretaris kun-
nen aanwenden om de premiedruk be-
perkt te houden. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): De 
geachte afgevaardigde kent de SER 
toch ook een beetje? Hij denkt toch 
niet, dat het bedrijfsleven zogemakke-
lijk naar aanleiding van de adviesaan-
vrage in deze richting gaat? 
De heer Rietkerk (V.V.D.): In ieder ge-
val heb ik uit de nota studiefinancie-
ring begrepen, dat dit wel de bedoe-
ling van dit kabinet is. Zo niet, dan 
hoor ik dat graag. 
Minister Boersma: Mag ik nog even 
horen, wat u precies als dè bedoeling 
van hèt kabinet beschouwt? 
De heer Rietkerk (V.V.D.): Dat de gel-
den die vrijkomen uiteen beperking 
van de kinderbijslag tot 18 jaar, niet 
worden gebruikt om binnen de sociale 
verzekeri ng andere nodige zaken te fi-
nancieren, maar aangewend zullen 
worden door het Departement van On-
derwijs om de studiefinanciering rond 
te krijgen. 

Minister Boersma: U weet toch dat 
een drietal alternatieve mogelijkheden 
in de adviesaanvrage aan de Sociaal-
Economische Raad is voorgelegd. 
De heer Rietkerk (V.V.D.): Ik heb daar-
in niet het alternatief aangetroffen, dat 
deze gelden gereserveerd zullen blij-
ven voor de sociale verzekeringen. 
Mocht ik het mis hebben, dan hoor ik 
het graag. 
Ondanks de 15 min., die de Minister 
voor de jeugdwerklozen in het vooruit-
zicht heeft gesteld en waarmee ik mij 
graag verenig, zou ik hem willen vra-
gen te overwegen de loonontwikkeling 
voor die sector te beperken in het be-
lang van de jongeren zelf. 
De opmerking van de Minister, dat er 
geen ruimte voor spaarloon is, brengt 
mij tot de vraag, hoe er dan naar het 
oordeel van het kabinet wèl ruimte 
voorwinstdelingsregelingen kan 
zijn. 
Ten slotte een enkele opmerking over 
de werkloosheidssituatie, mijnheer de 
Voorzitter. Ik zal de heer Van Gorkum 
niet voorhouden wat 'De Groene' over 
zijn ideeën heeft geschreven. Ik meen 
dat dit uit een groep komt, die bepaald 
niet tot de vrienden van mijn partij be-
hoort, maar het heeft mij wel getroffen 
dat zelfs 'De Groene' van mening is dat 
de gedachten van de heer Van Gorkum 
met betrekking tot de werkloosheids-
aanpak bepaald tot een zeer chaoti-
sche situatie in ons land zou kunnen 
leiden. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Nietal-
leen 'De Groene', dat is de C.P.N. ook. 
De heer Rietkerk (V.V.D.): Ik heb hier 
een artikel uit 'De Groene' - maar de 
heer Van Gorkum zal het wel gelezen 
hebben - van de hand van de heer Ar-
nold Weeda. 
Wat de vraag- en aanbodsituatie op de 
arbeidsmarkt betreft, heb ik van de Mi-
nister begrepen dat daaraan in de ver-
volgnota voor de werkgelegenheid na-
der aandacht zal worden gegeven. Tij-
dens de openbare commissievergade-
ring heb ik een motie ingediend met 
betrekking tot de toepassing van de 
Werkloosheidswet, omdat ik in de inte-
rimnota enkele passages aantrof die 
bij mij twijfel deden rijzen over de 
vraag, of het kabinet de vrijwilligheid 
met betrekking tot de werkloosheid 
nog wel goed beoordeelde. De Staats-
secretaris heeft echter aan het slot van 
zijn betoog woorden gesproken, waar-
mee ik mij graag kan verenigen. Ik 
hoop dat hij mij kan bevestigen, dat 
die woorden tevens inhouden, dat 
mijn motie niet nodig zou zijn. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Minister 
en de Staatssecretaris hartelijk voor 
hun uitvoerige beantwoording. 
Bij de behandeling van de inkomens-
nota zullen wij nog nader van gedach-
ten wisselen over de winstdeling. Met 
genoegen heb ik het antwoord van de 
Minister op dit punt aangehoord. Ik wil 
alleen nog even constateren dat de 
heer Van der Gun zich namens de drie 
confessionele fracties over diezelfde 
winstdeling positief heeft uitgelaten. 
Verder stel ik vast, dat hij iets niet heeft 
gezegd. Hij heeft zich namelijk niet uit-
gesproken tegen centrale fondsvor-
ming. Dat lijkt mij ook bijna onmoge-
lijk. Zelfs de heer Lanser, die zich bij 
tijd en wijle uitspreekt voor ver gaan-
de privé-bezitsvorming via winstde-
ling, kan, als hij tegelijk zegt dat er een 
werkelijke spreiding van bezit moet ko-
men, moeilijk om die centrale fonds-
vorming heen. Het zou een te grote be-
nadeling kunnen worden van werkne-
mers in minder sterke bedrijfstakken. 
Dat kan hij niet menen, en ook de heer 
Kruisingaof de heer Van der Gun niet. 
Zolang pensioenopbouw actueel is, 
kan de heel interessantetheoretische 
discussie over privé-bezitsvorming 
via die winstdeling op de lange termijn 
wel voortgezet worden. 

DeheerVanderGun(K.V.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zou graag van 
mevrouw Barendregt willen horen 
waarop zij de opmerking baseert, dat 
ik mij zou hebben uitgesproken voor of 
akkoord zou kunnen gaan met een 
centraal fonds. Ik heb deze week een 
aantal voorwaarden gesteld, die dui 
delijk in een andere richting tenderen. 
Overigens wachten wij de voorstellen 
van de Regering met vertrouwen af. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Uit 
hetgeen is gezegd bij de algemene be-
schouwingen en hetgeen door de heer 
Van der Gun in eerste termijn is ge-
zegd blijkt geen enkele hint tegen cen-
trale fondsvorming. Ook dat heeft be-
tekenis in de politiek. Het feit dat hij 
verder niet is ingegaan op het ant-
woord van de Minister, waarin die mo-
gelijkheden, evenals bij de algemene 
beschouwingen, zijn genoemd, mag 
even worden geconstateerd. Bij de be-
handeling van de inkomensnota kun-
nen wij er verder over praten. 

DeheerVanderGun(K.V.P.): Ik her-
haal dat de door mij genoemde voor-
waarden duidelijk in een bepaalde 
richting tenderen. Op een zeker ogen-
blik heb ik ook gesproken over verde-
ling van de winst achteraf. Over de be-
steding heb ik met geen woord gerept. 
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Baren dregt 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Daar 
heb ik het wel over. Mijn vraag is in 
welk fonds het geld terechtkomt, of 
het eventueel in een groot aantal fond-
sen terechtkomt en of het niet beter is, 
het geld voorlopig toch maar te ge-
bruiken voor de pensioenopbouw. 
Well icht zijn w i j het toch eens. Het 
deed mij juist zo'n genoegen, dat te 
constateren. 
Het is mij nog steeds niet duidelijk wat 
het kabinet op het stuk van de open-
baarheid in hoofdli jnen wi l . Ik zou er 
genoegen mee kunnen nemen dat wi j 
de details nog niet kennen. De hoofd-
lijnen zouden mijns inziens echter nu 
al naar voren kunnen worden ge-
bracht, zeker nu zij zo'n belangrijke rol 
spelen in de komende periode. Ik kan 
en wi l niet aannemen dat de privacy 
alleen geldt voor trekkers van hogere 
inkomens, vri je beroepen, en zelfstan-
digen. De ondernemers en de perso-
neelschefs in de staf van een bedrijf 
hebben inzicht in alle inkomens van de 
werknemers. Daarvan is nog nooit ie-
mand erg onder de indruk geraakt, 
hoewel je ook dat gebrek aan privacy 
kunt noemen. 

Minister Boersma: Het voorlaatste 
kunt u natuurlijk niet menen. Met ie-
mandsfunct ionele beloning heeft men 
nog niet zijn personele inkomen en zijn 
gewone beloning van tarieven, over-
werk en allerlei dingen die er nog bij 
komen te pakken. Dat is het verschil. 
Bij privacy gaat het om het totale inko-
men van de heer Pietersen of mijnheer 
Jansen, zonder enige toelichting op 

zijn onkosten, zijn pensioenkosten, enz. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Men 
is er al als men het Zweedse systeem, 
eventueel aangepast, overneemt 
waarbij belastinggegevens ter inzage 
worden gelegd. Verder weten in vele 
bedrijven de directeuren wel degelijk 
precies wat de heer Pietersen verdient. 
Ik heb daar nooit klachten over ge-
hoord. Nu het misschien andersom 
gaat worden, schijnt het opeens een 
inbreuk op de privacy te worden. 
Ik beveel de Minister lezing van het 
rapport over de inkomensverdeling van 
het wetenschappelijk instituut van de 
drie vakcentrales, dus ook het CNV, aan, 
waarin ook wat staat over de i nkomens-
openbaarheid binnen en buiten de 
onderneming. Daarin staat dat de be-
lastingdienst in staat zou moeten wor-
den gesteld inkomens bekend te maken. 
Naar ik aanneem is de Minister echter 
de mening van het CNV bekend. 
In het betoog van de heer Van Gorkum 
in eerste termi jn zaten veel onduide-
lijkheden en een aantal enorme duide-

lijkheden, stelligheden i n de trant van: 
de wereld is rond. Met de stelligheden 
bedoel ik de fasering in de economi-
sche ontwikkeling en het feit dat de 
voorspell ingen van de heer Van Gor-
kum met de zekerheid van de Grote 
Ziener worden gebracht. 
Welk werk wi l de heer Van Gorkum 
over wie verdelen? Wie moet die ver-
deling tot stand brengen? Het is voor 
de hand l iggend dat in bepaalde be-
drijfstakken beter werk kan worden 
verdeeld dan in andere. Is de werkloos-
heid het grootst in de sector waar het 
minst werk valt te verdelen, dan rijst de 
vraag of de heer Van Gorkum naar an-
dere definiëringen van het begrip 'pas-
sende arbeid' w i l . Ik zie niet goed in 
hoe dat dan zal moeten. Het lijkt 
toch een vrij onzekere zaak of dat te 
verdelen, dat in te korten werk precies 
past op het aanbod van de werklozen. 
Verder begrijp ik niet goed hoe de heer 
Van Gorkum de vorige week nog kon 
zeggen dat de Partij van de Arbeid te 
veel centraal w i l regelen en dat de 
werknemers zelf meer zouden kunnen 
doen. Moeten zij dat ook bij de werk-
verdeling doen? Wie moet anders dat 
werk gaan verdelen en volgens welke 
criteria en op welke termijn? Welke in-
komenseffecten zal dit hebben op de 
lange termijn? Wat betekent het bij 
voorbeeld voor de onderhandelings-
ruimte van reëel 2,6% van de vakbe-
weging? 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Ik be-
grijp niet waarom u dan niet de moeite 
neemt mijn betoog nog eens door te 
lezen. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): In dat 
betoog staat daar niets over. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Daarin 
staat duidelijk te lezen, mijnheer de 
Voorzitter - ik hoop dat ik even ant-
woorden mag op de vri j indringend 
gestelde vragen van mevrouw Baren-
dregt - dat wi j vinden dat dat aan de 
basis zou moeten gebeuren met meer 
bevoegdheden en zeggenschap bin-
nen de arbeidsbureaus ook van de 
plaatselijke gemeenschap. Ik heb 
voorts gewezen op de dringende 
noodzaak om de bevoegdheden van 
de ondernemingsraden te verruimen, 
zodat met name ten aanzien van het 
totale personeelsbeleid de mensen 
zelf bij allerlei zaken betrokken wor-
den. Ik kan niet het hele verhaal nog 
eens herhalen, maar temidden van al 
die stelligheden die mevrouw Baren-
dregt wel heeft aangetroffen, had zij 
deze ook kunnen opmerken. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Dan 
moet de heer Van Gorkum zijn verhaal 

wel richten tot de ondernemingsra-
den, die hij aanbeveelt 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Ik heb al 
twee jaar lang niets anders gedaan. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): 
het werk - dat kunnen zij dan nog al-
leen maar binnen de eigen onderne-
ming - te gaan verdelen. Het werk bin-
nen de onderneming anders verdelen 
zal echt onvoldoende helpen en dat 
heeft de heer Van Gorkum niet goed 
kunnen uitleggen en ook nog nooit ge-
probeerd uit te leggen voor de werklo-
zen buiten die onderneming. Het is niet 
zo maar een legpuzzel die eenvoudig in 
elkaar past. 
Ik ben zeer geïnteresseerd in de uit-
werking van de ideeën, maar dan had 
ik wel graag een duidelijker antwoord 
op de gestelde vragen. 
In verband met de sociale verzekerin-
gen wi l ik vooral reageren op wat me-
vrouw Van Leeuwen, die zelfs de heer 
Halberstadt heeft aangeroepen, heeft 
gezegd. Wi j zullen er nader op terug-
komen bij de debatten over de inko-
mensnota. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Had 
u liever gezien dat ik hem niet ge-
noemd had? 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): O 
nee, ik vond het erg aardig dat u het 
deed. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Het 
gaat er natuurli jk niet om of u het aar-
dig vond, het gaat om de inhoud. U 
was het wel eens met de inhoud van 
wat prof. Halberstadt zei? 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ikwi l -
de vooral reageren op wat mevrouw 
Van Leeuwen heeft gezegd over de 
herwaardering. Zij heeft de suggestie 
gedaan — er is nog niet veel commen-
taar op gekomen - het welvaartsvast 
houden van de uitkeringen te laten val-
len en terug te gaan naar waardevaste 
uitkeringen. Dit betekent het achterblij-
ven van werklozen, arbeidsongeschik 
ten en bejaarden bij de welvaartsont-
wikkeling. Ik vind dat nogal fors. Het 
kan mij verder niet veel schelen of de 
heer Halberstadt zo'n mening nu wel 
of niet zou delen, maar voor dat soort 
zaken zal mevrouw Van Leeuwen in-
derdaad met de V.V.D. moeten rege-
ren en niet met ons. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Lijkt 
u dat zo? Hebt u dan misschien andere 
oplossi ngen voor de stijgende premie-
druk van de sociale verzekeringen? 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ik wi l 
daarover graag heel in het kort iets 
zeggen. 
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Barendregt 
Wij kunnen ook wel mensen aanroe-
pen ter ondersteuning van de menin-
gen die wij zijn toegedaan. Ik wil even 
iets aanhalen uit het rapport dat on-
langs is verschenen inhoudende 
drie adviezen voor de Vereniging 
voor Staatshuishoudkunde, waarin 
prof. Deleeckzegt: 
'Het welvaartsvast maken van sociale 
uitkeringenis, in het raam van de hori-
zontale herverdeling een noodzakelij-
ke voorwaarde om de welvaartspositie 
van de niet-actieven niet voortdurend 
te laten verzwakken tegenover deze 
van de actieven.'. 
Hij zegt er iets achter wat, voor de lan-
gere termijn, een heel goede bijdrage 
aan de discussies kan worden, maar 
dat toch wel wat anders is dan me-
vrouw Van Leeuwen heeft gezegd. Hij 
zegt namelijk: 
'Nu deze oude eis aan realisatie toe is 
kan ook hier ook iets over centen en 
procenten gezegd worden: het is niet 
ondenkbaar dat wij binnen enkele ja-
ren zullen betreuren alle uitkeringen, 
zowel die voor rijkeren als die voor ar-
meren, automatisch stijgend gemaakt 
te hebben.'. 
Daarom kan ik mij heel goed vinden in 
voorstellen waarin wordt gesproken 
over het aan zodanige grenzen binden 
van kinderbijslagen en gezinssubsi-
dies dat de lagere i nkomens daardoor 
niet erop achteruitgaan, maar dat wei-
licht de hogere inkomens minder gaan 
krijgen. Dus zetten wij in ons program-
ma, dat de pensioenvoorziening die er 
moet komen en die prof. Deleeck ook 
noemt als een van de redenen, dat tus-
sen rijk en arm onvoldoende herverde-
ling plaatsvindt, omdat juist de rijke-
ren bij een pensioenvoorziening zon-
der maximumgrenzen het meest pro-
fijt hebben, aan een maximumarbeids-
inkomensgrens moet worden gebon-
den. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): U 
haalt nu wel veel overhoop, maar u 
hebt een voorstel van mij uit zijn con-
text gehaald. Om werkelijk zwakkeren 
te helpen heb ik gewezen op ons pro-
gram van actie, waarin wordt gespro-
ken over voorzieningen die inderdaad 
voorde lage inkomens het een en an-
der doen, terwijl ik dit voorstel had ge-
plaatst in de context van een vergelij-
king met de sociale lasten in andere 
landen en ook de hoogte van de uitke-
ringen binnen de EEG. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Desal-
niettemin komt het erop neer, dat als u 
dergelijke suggesties doet, u daarmee 
suggereert, dat de niet-actieven, de 

werklozen, de bejaarden, de arbeids-
ongeschikten, achter zullen blijven bij 
de welvaartsontwikkeling als zo iets 
ooit zou plaatsvinden. Dat wil ik alleen 
maar constateren. 
Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Dan 
hebt u er niets van begrepen. 
Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ik wil 
nog aanbevelen, dat mevrouw Van 
Leeuwen meer naar het preadvies van 
de heer Rietkerk kijkt, die nu zegt, dat 
wij ons misschien in de periode 1973 
tot 1977 tot 2% moeten beperken, ter-
wijl toen hij Staatssecretaris was, in 
een redevoering zei, dat de 3% niet 
een te nauw keurslijf moest zijn. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Wanneer 
heb ik dat gezegd? 
Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ik heb 
het uit een redevoering van u, die ik 
straks voor u zal opzoeken. 
De heer Rietkerk (V.V.D.): Ik heb ge-
zegd, dat het geen krappe norm is 
maar niet, dat die ruim mag worden 
genomen. Dat is iets heel anders. 
Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ik her-
inner mij de woorden 'geen nauw 
keurslijf' uit uw speech. Ik zou ze niet 
zelf verzonnen hebben. 
Ik eindig met enkele vragen in het ka-
der van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheid. Ik wil graag weten, 
wanneer de samenwerking van de 
medische diensten tot stand zal ko-
men. Er is toch wel een wat zachte lijn 
in het antwoord van de Staatssecre-
taris na de conferentie van Lunteren. Ik 
zie graag de adviezen over de verlen-
ging van de WWV tegemoet. Ik hoop 
dat de SVR snel en goed advies zal ge-
ven. Wat de vervroegde pensionering 
betreft krijgen wij nog antwoord. 
De verdeling van de gelden in verband 
met de werkgelegenheid, zoals de Mi-
nister die heeft aangegeven, komt te-
gemoet aan de bedoelingen, neerge-
legd in de motie van de heer Wieren-
ga, ingediend in de openbare commis-
sieverg adering. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben met veel waar-
dering kennisgenomen van deaan-
dachten intentie, waarmee de Minis-
ter is ingegaan op ons betoog ten aan-
zien van de bedrijfsdemocratisering. 
Waardering hebben wij bij voorbeeld 
door zijn kenschetsing van ons betoog 
met het woord 'realisme'. Dat over-
komt iemand, die pleit voor ernst met 
humanisering van onze vaak keiharde 
bedrijfswereld niet al te vaak. Ook ben 

ik verheugd over de instemming, die ik 
meen te mogen proeven met ons oor-
deel over de voornaamste oorzaak van 
het niet tot zijn recht komen van men-
sen in het bedrijf. Ik neem aan, dat hij 
daarmee heeft bedoeld de centrale 
punten die ik heb genoemd: eenzijdige 
doelstelling van de onderneming, 
machtsverhoudingen, de dienstbaar-
heid van de arbeid aan een arbeidsor-
ganisatie, waarin produktie, macht en 
winst voorop staan. In zekere mate 
ben ik erdoor teleurgesteld, dat de Mi-
nister er niet de consequentie uit trekt 
en aarzelt om positie te kiezen in het 
duidelijke dilemma tussen enerzijds de 
oude weg, geplaveid met illusies over 
belangenharmonie, die kennelijk de 
heer Van Zeil nog wil bewandelen, ge-
zien zijn droom over een herleving van 
de bijna gestorven pbo, en anderzijds 
een nieuwe weg, gebaseerd op de er-
kenning, dat die eenzijdigheden, be-
langentegenstellingen, ongelijkheid in 
economische macht, er wel degelijk 
zijn. Daarbij doel ik dan op de structuur 
van de ondernemingsraad. Waarom 
dan niet de noodzaak erkend van een 
zelfstandige personeelsvertegenwoor-
diging meteen eigen machtspositie? 
Ik doel ook op het pleidooi voor een 
sociaal beleid. De Minister pleit dan 
voor het realiseren van werkoverleg 
en werkstructurering met dezelfde 
schone woorden als tien jaar geleden 
Philips, evengoed bedoeld, ook al uit-
te, maar zonder dat er antwoord wordt 
gegeven op mijn vraag, met welke 
middelen die belemmerende factoren 
zoveel mogelijk kunnen worden uitge-
schakeld. 
Waarom dan niet die zelfstandige per-
soneelsvertegenwoordiging de be-
voegdheid geven dat werkoverleg 
voor te schrijven en de mogelijkheid 
om de naleving daarvan te controle-
ren? Waarom dan niet een verbod van 
al te eenvoudige arbeidstaken overwe-
gen, zodat men wel naar werkstructu-
rering moet streven? Waarom dan niet 
mensen andere grondrechten geven, 
bij voorbeeld op informatie en op vrij-
heid van meningsuiting? Waarom dan 
niet ingaan op mijn vraag naar betere 
bescherming voor mensen die van die 
rechten gebruik maken? Waarom dan 
ook niet de weerbaarheid van de men-
sen vergroten door de onzekerheid 
over het stakingsrecht op te heffen? 
De Minister heeft gevraagd naar een 
nadere standpuntbepaling over het 
stakingsrecht. Mijn fractie is van me-
ning - zij had dat ook verwacht na het 
mondeling overleg met de Minister en 
met Minister Van Agt en na de woor-
den van Minister De Gaay Fortman in 
'De rode haan' - dat de Regering nu op 
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Poppe 
korte termijn de integrale ratificatie 
zonder voorbehoud ten aanzien van 
artikel 6 van het Europees sociaal 
handvest in het parlement aan de orde 
zou moeten stellen. 
Ik wil tenslotte graag het beroep her-
halen dat ik deed aan het slot van mijn 
betoog in eerste termijn. Wij hopen 
dat de Minister er zijn bijdrage toe zal 
leveren dat het kabinet spoedig komt 
met voorstellen tot het effectief ver-
groten van de gemeenschapsinvloed 
op de economische ontwikkeling, ook 
om daardoor meer ruimte te scheppen 
in de ondernemingsdoelstelling voor 
het opbouwen van democratische ar-
beidsverhoudingen. Zolang het op-
richten en runnen van een bedrijf al-
leen een zaak blijft van particulier 
initiatief, gericht op winst, voor mijn 
part werkgelegenheid op zich zelf, 
maar zonder verdere verwijzing naar 
een maatschappelijk doel of de nood-
zakelijkheid van menselijke ontplooi-
ing, zolang loopt het humaniserings-
streven, waar ik met de Minister achter 
sta, het gevaar om onbedoeld de feite-
lijke betekenis te krijgen van een fop-
speen en daarvoor willen wij dit kabi-
net behoeden. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Het is uw 
goed recht om ideeën van anderen af 
te wijzen, maar het is natuurlijk wel 
sportiever om dan te zeggen wat u er-
voor in de plaats wilt stellen. Ik heb het 
namelijk gehad over de p.b.o.-gedach-
te en het vraagstuk van de medezeg-
genschap van de werknemers op het 
niveau van de bedrijfstak. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Ik heb in de 
eerste plaats gepleit voor een groot 
aantal andere vormen van medezeg-
genschap van mensen en in de tweede 
plaats voor vormen van gemeen-
schapsinvloed in het economische le-
ven. Daarbij behoren inderdaad ook de 
werknemers. Ik zou kunnen verwijzen 
naar de discussie bij de algemene be-
schouwingen over de mogelijkheden 
om met inschakeling van ook de werk-
nemers te komen tot vormen van indi-
catieve planning in het bedrijfsleven. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben blij dat ik in 
eerste termijn veel vragen heb gesteld, 
anders had ik geen kans meer gehad 
om een nadere toelichting te geven. 
Het zal wel duidelijk zijn dat onze be-
ginselverklaring in verband met het ar-
beidsbureau nieuwe stijl een tendens 
zou moeten zijn voor alle arbeidsbu-
reaus. De verwerking op de arbeidsbu-

reaus nieuwe stijl vormt de juiste gang 
van zaken. De bewindsman heeft 
gesteld dat de vacaturebanken zullen 
worden uitgebreid. Dat is een groot 
voordeel, maar wij vragen ons nog 
steeds af, of daarbij betrokken kunnen 
worden de gegevens vanuit de bedrij-
ven. Wij geloven niet dat alle gege-
vens over open plaatsen die er nu in 
het bedrijfsleven zijn ook werkelijk be-
kend worden gemaakt aan de gewes-
telijke arbeidsbureaus, ook niet aan de 
arbeidsbureaus nieuwe stijl via de va-
caturebanken. 
Om deze reden zijn wij van mening dat 
er binnen een jaar een verandering 
zou moeten optreden, ook bij de ge-
westelijke arbeidsbureaus, zodat de 
open plaatsen die er in een bedrijf zijn 
na een jaar of zelfs binnen een jaar zo-
veel mogelijk of in zijn geheel aan de 
gewestelijke arbeidsbureaus bekend 
gemaakt zouden worden. 
Mijnheer de Voorzitter! Hierbij heb ik 
de eer u een motie te overhandigen. 
De Voorzitter: Door de leden Hart-
meijer, Poppe, van Gorkum, Nypelsen 
Barendregt wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

Motie 

'De Kamer, 
gehoord het debat inzake hoofdstuk 
XV (Sociale Zaken) van de rijksbegro-
ting1975; 
overwegende, dat de gewestelijke ar-
beidsbureaus een onmisbare taak en 
functie hebben als bemiddelaar op de 
arbeidsmarkt; 
verder overwegende, dat het arbeids-
bureau 'het centrale orgaan dat vraag 
en aanbod bij elkaar brengt' dient te 
zijn; 

van mening, dat de gewestelijke ar-
beidsbureaus niet voldoende inzicht 
kunnen verwerven in de vraagzijde op 
de arbeidsmarkt; 
dringt er bij de Regering op aan, zoda-
nige voorbereidende maatregelen te 
treffen, dat binnen een jaar de gewes-
telijke arbeidsbureaus over voldoende 
mogelijkheden beschikken, om het in-
gaan van een meldingsplicht voor 
openstaande plaatsen in de bedrijven 
mogelijk te maken, 
en gaat over tot de orde van de dag.'. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Gaarne wil ik de be-
windslieden dankzeggen voor de uit-

voerige antwoorden, die ik heb gekre-
gen. Binnen het raam van hun moge-
lijkheden waren deze voor een aantal 
onderdelen ook to the point. Ik moet 
echter helaas constateren, dat met be-
trekking tot een aantal fundamentele 
kwesties de antwoorden vaag bleven 
en soms ook moesten blijven, omdat 
de handen van de bewindslieden, in 
afwachting van een reeks adviezen, 
zijn gebonden. 
Onze fractie zou, dat is bekend, een ad-
vieslichaam als de SER niet graag mis-
sen. Bovendien constateren wij, dat de 
sociale verzekeringen op zich zelf zeker 
in hun onderlinge samenhang een bij-
zonder ingewikkelde materie vormen, 
waarin zelfs de deskundigen zich af en 
toe wel eens kunnen verslikken. Wat 
dat betreft ben ik dankbaar voor de vrij 
duidelijke uitspraak, die ik heb gekre-
gen, dat het wetsontwerp VAO - ik blijf 
het nog even zo noemerf- de Kamer 
nu spoedig zal bereiken. Ik meen, dat 
juist de deskundigen enigszins kunnen 
beoordelen, welke krachtsinspanning 
het is geweest, toen de beleidsbeslis-
singen ter zake eenmaal waren geno-
men, om het wetsontwerp technisch 
inhoud te geven. Wij zullen wel mer-
ken,dat dat geen geringe taak is ge-
wees t. 
Ik zal niet meer zo sterk aandringen op 
invoering per 1 januari 1976! 
Minister Boersma: Daarop zat ik nog 
even te wachten. 
Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Het 
verklaart echter wel, waarom de advie-
zen zo lang uitblijven. Dat komt door 
de ingewikkelde aard van de materie. 
Aan de andere kant is het voor de SER 
wel eens moeilijk, beleidsbeslissingen 
te nemen. Het ongeduld van de Kamer 
laat zich verklaren doordat zij telkens 
met de neus wordt gedrukt op aller-
hande lacunes, oneffenheden en za-
ken, waarvan wij van mening zijn, dat 
ze moeten worden bijgesteld. Dan zijn 
onze handen gebonden. 
Een van die lacunes betreft de premie-
vrijstellings-en reductieregeling. Deze 
regeling kent nu een vrijstellingsgrens 
van f2400 en een maximumreductie-
grens van f4020 aan inkomen, bedra-
gen, die reeds vanaf 1965 gelden. Al 
vele malen hebben wij en ook anderen 
in de Kamer hierover gesproken. Op 5 
november 1973 werd dit onderdeel 
eindelijk in de SER-adviesaanvrage 
meegenomen. Wij hadden zo vurig ge-
hoopt, dat het mogelijk zou zijn ge-
weest per 1 januari 1975 een en ander 
recht te trekken. Als wij een niet-slui-
tend antwoord hadden gekregen - nu 
is gezegd, dat het advies binnen enke-
le maanden te verwachten is - hadden 
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Van Leeuwen 
wij een uitspraak van de Kamer ter za-
ke willen vragen. Ik heb er nog eens 
over nagedacht, maar misschien kan 
het op de volgende wijze worden gere-
geld. 
Een toezegging, dat de Regering na 
ontvangst van het advies op de meest 
korte termijn een beslissing zal ne-
men, terwijl bij een positieve beslis-
sing - ik wil de Regering niet binden -
de technische mogelijkheid aanwezig 
is, dat deze regeling met terugwerken-
de kracht per 1 januari 1975 zal worden 
aangepast, zal het vragen van een uit-
spraak van de Kamer eventueel in der-
de termijn kunnen voorkomen. 
De Minister heeft toegegeven, dat de 
stijgende premiedruk tot een uiterma-
te voorzichtig beleid noopt. De recente 
injecties uit de algemene middelen -
de Staatssecretaris heeft het in zekere 
zin beaamd - geven een vertekend 
beeld te meer, daar de injecties in het 
AWF- en AKW-fonds van tijdelijke aard 
zijn. Achten de bewindslieden het 
denkbaar, dat wij voor het najaar 1975 
toekomen aan de noodzakelijke dis-
cussie over de verhouding tussen pre-
miegelden en algemene middelen? 
Er lijken mij drie keuzen mogelijk: Of 
omzetting van deze tijdelijke over-
heidsbijdrage in een blijvende; of een 
structurele wijziging in het algemeen 
van de verhouding premies-algemene 
middelen; of een dergelijke drastische 
premieverhoging - mede vanwege het 
inhaaleffect - dat bij voorbaat moeilijk-
heden kunnen worden gevreesd in het 
bedrijfsleven. De keuze lijkt ons niet 
moeilijk, maar ik wilde het toch even 
gezegd hebben. 
De Staatssecretaris acht het niet juist 
vooruitte lopen opeen advies inzake 
de liquiditeitsreserves. Ik kan hem 
hierin volgen, mits ik de toezegging 
kan krijgen dat dan ook tot zolang de 
gebruikelijke liquiditeitsreserves bin-
nen bepaalde fondsen niet verder zul-
len worden aangesproken. 
Wij stellen het verder inderdaad op 
prijs te kunnen beschikken over het ad-
vies van de ambtelijke werkgroep over 
de methode van de premievaststelling 
in het AWF-fonds. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb inder-
daad gespeeld met de gedachte, dat 
de Regering uit vrees voor impopulai-
re maatregelen minder nadruk heeft 
gelegd op de noodzaak van herwaar-
dering. De Staatssecretaris zei, toen hij 
mijn zin in dat verband aanhaalde: Ze-
ker niet. Dat 'zeker niet' had ik dan wel 
graag uitgewerkt gezien. Dat hoeft per 
se geen botte-bijl-beleid te worden. 

Het antwoord op mijn vraag over de 
waardevolle suggesties uit de brochu-

re uit de Raad van Bestuur bevestigt 
mijn indruk, dat de Staatssecretaris 
toch een klein beetje bang is, zich aan 
koud water te branden. Dat wordt in 
het bijzonder duidelijk met betrekking 
tot de adviesaanvrage over de kinder-
bijslagregelingen. Voorkinderen be-
neden de 18 jaar wordt deze nu betrok-
ken in het totale inkomensbeleid. Er 
kan echter niet gezegd worden, dat de 
zaak van de kinderen boven de 18 jaar 
niet mede een essentiële rol zou spe-
len in het totale inkomensbeleid. Dan 
had alles daarthuisgehoord. 

Minister Boersma: Maar in een inko-
mensbeleid behoort het onderwijs en 
het vergaren van kennis ook tot één 
van de belangrijke onderdelen. Dan 
zou één onderdeel wat meer aandacht 
krijgen in de interimnota dan een an-
der onderdeel, dat derhalve meer aan-
dacht zou krijgen in de vervolgnota. 
Dat staat natuurlijk buiten kijf. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Dat is 
juist, maar het was een al te gemakke-
lijk antwoord om te ontkomen aan de 
gedane toezegging, dat er een integra-
le adviesaanvrage over de kinderbij-
slagregelingen zou worden gedaan. 

Minister Boersma: Ik mag toch ook 
wel eens hopen, dat kamerleden niet 
altijd alles in de gaten hebben? 
Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Deze 
keer niet. 
Mijnheer de Voorzitter! DeStaats-
secretaris heeft eraan toegevoegd dat 
de herstructurering van de kinderbij-
slagregelingen bekeken moet worden 
in het kader van een mogelijke her-
waardering van het totale sociale ver-
zekeringspakket. Ik vind, dat hij nu wel 
veel gezegd heeft in dit opzicht en ik 
denk niet, dat wij dit alles zullen terug-
vinden in de inkomensnota. 
Met betrekking tot het vraagstuk van 
de codificatie wil ik stellen dat ik mij op 
een mondeling overleg over de vor-
deringen van de codificatiearbeid met 
de bewindslieden en dr. Veldkamp ten 
zeerste verheug. 
Mijnheer de Voorzitter! In eerste ter-
mijn heb ook gesproken over het ad-

vies, dat naar aanleiding van de aan-
beveling van de commissie-Vos zou 
worden uitgebracht. Daarbij heb ik er 
nadrukkelijk op gewezen dat het hier-
bij om méér ging dan alleen de struc-
turele verhoging van de premie-inko-
mensgrenzen. 
Aan de Staatssecretaris zou ik willen 
vragen of er in deze discussie geen 
woordje af kan over de zo moeilijke 
positie van de ongehuwde in de soci-
ale verzekeringen, waarop ik heb ge-
wezen. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de bewindslieden er-
kentelijk voor de aandacht, die zij heb-
ben geschonken aan alles wat door de 
Kamer te berde is gebracht. Er zijn 
slechts enkele van mijn vragen en op-
merkingen niet beantwoord. Het is niet 
mijn bedoeling, deze alle te herhalen. 
Voorzover ze betrekking hebben op de 
werkgelegenheid of op het inkomens-
beleid, zullen wij gelegenheid hebben 
ze te zijner tijd nader aan de orde te 
stellen. 
Het lijkt mij van belang erop te wijzen, 
dat de Minister in zijn toelichting ver-
schillende keren heeft gesteld - met 
name bij het inkomensbeleid - dat 
daarbij belangrijk is de reële deelname 
van alle betrokkenen. Dat vindt onze 
fractie ook en daarom wil ik vragen, in 
de aangekondigde nota's vooral te kie-
zen voor een zodanig beleid, dat alle 
betrokkenen inderdaad in staat kun-
nen zijn, die medewerking te verlenen. 
In de memorie van toelichting wordt 
gesteld, dat de situatie in kleinere be-
drijven veelal gunstiger is dan in de 
grote ondernemingen. Wil de Minister 
er bij de verdere stimulering van de zo-
genaamde derde emancipatiefase, 
waarbij het gaat om de werksituatie en 
alles wat daarmee samenhangt, er-
naar streven die kleine en kleinere on-
dernemingen te beschermen? Dat lijkt 
onze fractie nodig, nu de ontwikkelin-
gen almaar gaan in de richting van een 
schaalvergroting, die in de meeste ge-
vallen leidt tot het min of meer degra-
deren van de werknemer tot een num-
mer. Ik heb in eerste termijn aandacht 
voor dit probleem gevraagd. In sa-
menhang daarmee heb ik bij de Minis-
ter ervoor gepleit, te komen tot een 
verbod van continuarbeid, waarbij 
ook de zondag is betrokken en voor zo-
ver dit geen strikt noodzakelijke arbeid 
betreft. Ik meen dat dit ook zou passen 
in het streven naar humanisering van 
het werk en dat dit vooral benadrukt 
de immateriële waarde van de arbeid. 
Overigens wil ik onderstrepen dat de 
arbeid een van de grootste zegeningen 
is, die God ons heeft gelaten. Daarom 
zal ook naar het zinvolle van de arbeid 
moeten en mogen worden gestreefd. 
Ik wil niet al te diep ingaan op de op-
merkingen inzake het private eigen-
dom, ook van de productiemiddelen 
en wat daarmee samenhangt. Het is 
duidelijk dat de ruimte om met deze ei-
gendom te manoeuvreren door vele en 
velerlei bepalingen van algemeen be-
lang reeds is beperkt. Wij vragen ons 
af, of een volledige socialisering van 
de produktiemiddelen wel een oplos-
sing zal bieden. Ik heb tenminste be-
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grepen dat dit ongeveer wel de conse-
quentie zal zijn van de opvatting van 
de Minister, toen hij sprak over de be-
heersing van deze middelen. Ik ben er 
dan wel voor beducht dat in dat geval 
aan een knellend overheidsregime niet 
zal kunnen worden ontkomen met alle 
nadelige gevolgen vandien. Uit de si-
tuatie in Joegoslavië is wel gebleken 
dat aldaar de werkgelegenheid veel 
meer op de tocht staat dan hier te lan-
de, juist omdat als - eenvoudig 
gesteld - de werknemers zeggenschap 
krijgen, dit niet zal leiden tot maximali-
sering van de rendementen. Dan ont-
staat het gevaar dat een evenwicht 
wordt bereikt op een lager niveau. Ik 
verwijs hier naar wat professor Hartog 
in de NRC van gisteren heeft geschre-
ven. 
Ik meen dat ik nog een antwoord heb 
te verwachten op mijn vraag betreffen-
de de suggesties van professor Van 
Doorn. Wellicht kan het antwoord ech-
ter wachten op de behandeling van de 
vervolgnota. 
Inhakend op het probleem van de 
jeugdwerkloosheid wil ik nog opmer-
ken dat er ook kwalitatieve verschillen 
zijn, omdat de opleidingsniveaus niet 
overeenstemmen met de door het be-
drijfsleven gevraagde functies. Zijn wij 
er niet mee bezig, een veel moeizamer 
weg te gaan door te kiezen voor aan-
passing van deze functies aan de op-
leidingen vanuit het onderwijs in 
plaats van het onderwijs, waarmee zijn 
dienend karakter kan worden aange-
geven in al zijn geledingen aan te pas-
sen aan wat het bedrijfs- en beroepsle-
ven vraagt? 
Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk 
dat wij grote vraagtekens zetten achter 
de uitgangspunten van het kabinets-
beleid met betrekking tot het loon- en 
prijsbeleid. Dit te meer nu het begin 
van de vrije onderhandelingen tende-
ren naar hogere uitkomsten. Wat gaat 
het kabinet doen, als deze ontwikkelin-
gen uit de hand dreigen te lopen? Met 
name de functie van de vloer komt ons 
als essentieel voor na de toelichting 
van de Minister. Ik heb er begrip voor 
dat te grote differentiaties niet aanbe-
velenswaardig zijn. Met name wil ik 
echter aandacht blijven vragen voor 
de sectoren met een zwakke sector en 
voor de sectoren waar de arbeidskos-
ten een groot percentage van de totale 
kosten uitmaken en die als gevolg van 
het voort te zetten prijsbeleid weinig 
mogelijkheden hebben, de grote stij-
gingen in de lonen te kunnen dragen. 
Ik verwijs met name naar het uitgangs-
puntdathetondernemersinkomen 
moet meegroeien met de loonontwik-

kelingen van de werknemers. Het is 
duidelijk dat de zelfstandigen, kleine 
en grote, inclusief de landbouw, daar-
op een moreel recht kunnen doen gel-
den, als men in dit opzicht van een 
recht kan spreken. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Nadat gisteravond zo-
veel sprekers zoveel uiteenlopende 
maar interessante gedachten reeksen 
en voorstellen hadden ontvouwd over 
de structurele werkloosheid, viel het 
mij wat tegen, dat de Minister voor 
een meer fundamentele behandeling 
van de arbeidsvoorziening groten-
deels verwees naar de vervolgnota. 
De Minister noemde hetgeen ik ten ba-
te van de arbeidsvoorziening zei nogal 
revolutionair en om mij te prikkelen zei 
hij erbij: niet anti-revolutionair. Nu 
staat er in de oude anti-revolutionaire 
handleidingen dat de toenmalige anti-
revolutionairen niet tegen elke revolu-
tie moesten zijn. Er was bij voorbeeld 
nationaal gereformeerd verzet in de 
zestiende eeuw tegen het Spaans-
Brusselse gezag vanwege de geestelij-
ke dwang en ook tegen de tiende pen-
ning, die toen ook de werkgelegenheid 
afremde. Nu bieden wij geen verzet te-
gen de tiende penning en zelfs niet te-
gen de zesde penning van de b.t.w., 
maar wij zijn wel tegen twee andere 
punten. 
De ene zaak is het steeds verder op-
voeren van de behoeften bevrediging, 
ook al is die economisch mogelijk van-
wege de stijgende arbeidsproduktivi-
teit. In dit 'halvarinetijdperk' is er een 
periode nabij gekomen waarin wij het 
geproduceerde niet meer kunnen con-
sumeren zonder ethische ontredde-
ring. Toen het volk Israël vet was ge-
worden - zo staat in het vijfde boek 
van Mozes - sloeg het achteruit en 
ging het offeren aan de duivels. Daar-
omkan het goed zijn, de behoeften be-
vrediging af te remmen, maar als dit 
gebeurt, ontstaat er een klimaat waar-
bij de vraag naar arbeid voor het pro-
duceren van ruilwaarde- of inkomen-
opleverende goederen en diensten 
achterblijft bij het totale aanbod van ar-
beidskracht. Dat kan met horten en 
stoten gaan, dan ontstaan er gedwon-
gen werktijdverkorting en werkloos-
heid. Ik ben het met de sprekers van 
gisteren eens die zeggen, dat men 
daarom de inkomenproducerende ar-
beid moet spreiden over de mensen 
om zo de tegenstelling tussen werken-
den en werkzoekenden weg te nemen. 
Daarmede kom ik op mijn tweede be-
zwaar. Ik betreur het ook als de vrije 
tijd steeds omvangrijker wordt. Er 

wordt voorspeld dat in 1980 een 
35-urige werkweek - vrijwel vier da-
gen - voldoende zal zijn en later nog 
kortere werkweken. Die zaken kunnen 
ons overvallen. Dé rest van de week 
behoort ons inziens niet zo maar als 
vrije tijd te worden prijsgegeven. De 
nacht is er voor de meeste mensen om 
te rusten en de zondag heeft een speci-
ale betekenis, maar men moet werken 
zolang het dag is. Ik ben dan ook voor 
al die woorden ten gunste van de ar-
beid, hoewel de heer Van Gorkum die 
gisterenavond in twijfel trok. 
Ik ben het eens met de Minister die zei 
dat velen de fout hebben gemaakt dat 
zij het arbeidsethos eenzijdig zagen als 
een inkomensethos. Vandaar dat ik, nu 
de vervolgnota er nog niet is, de wens 
uitspreek dat er tijdig een regeling 
wordt voorbereid. Kan de mogelijkheid 
worden onderzocht dat in de in aan-
merking komende bedrijfstakken een 
ieder die daarin werkzaam is, bij voor-
beeld één achtste van zijn tijd zal be-
steden aan goed onderwijs of andere 
zinvolle prestaties die leiden tot ver-
heffing van het niveau van de omgang 
in de samenleving? Wie daaraan deel-
neemt, helpt mee aan de ontwikkeling 
van de samenleving en aan het afne-
men van de werkloosheid. 
Ik ben het echter met de heer Rietkerk 
eens dat de basis van vrijwilligheid 
niet verlaten mag worden. Stimulering 
is echter noodzakelijk en daarom zou 
mijns inziens de als voorbeeld geko-
zen één achtste van de tijd die aan 
deelneming aan bij voorbeeld de be-
doelde vorm van onderwijs zou wor-
den besteed, ook gepaard moeten 
gaan met een suppletie van één acht-
ste van het inkomen. Berust het feit dat 
de Minister hierin een grote nivelle-
ringsmaatregel zag misschien op een 
misverstand? Ik heb dit niet begrepen. 
Van de Staatssecretaris zou ik graag 
vernemen hoeveel personen extra 
zouden worden gepensioneerd als de 
pensioengerechtigde leeftijd op 64 zal 
komen en of er bij de plaatsing van 
werkzoekenden in de plaats van ver-
vroegd gepensioneerden nog wel kos-
ten voor de samenleving aan zo'n ver-
vroegde pensionering zouden zijn ver-
bonden. 

De heer Van Dam (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister is beter in het 
vragen beantwoorden dan in het vra-
gen stellen. Zijn vraag ten aanzien van 
de ratificatie van het Europees Hand-
vest heb ik niet helemaal begrepen. Ik 
heb het stenogram erop nagelezen, 
maar het is mij niet helemaal duidelijk 
geworden. Ik kan er dan ook geen ant-
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woord op geven, te meer niet omdat ik 
niet kan traceren hoe dat in het verle-
den heeft gelegen. Ik heb dat in zo'n 
korte t i jd niet kunnen nagaan. Ik w i l de 
Minister voorstellen om deze zaak 
maar in een mondel ing overleg aan de 
orde te stellen, dan kunnen wi j dat rus-
tig bepraten. 
Mijnheer de Voorzitter! De opmerking 
dat de Minister beter is in het vragen 
beantwoorden dat in het stellen ervan, 
is tevens als compl iment bedoeld voor 
de beantwoording. Ik dank hem voor 
de informatie over de verdeling van de 
800 min. Mijn eerste indruk is dat de 
verdeling over de randprovincies ener-
zijds en de rest van het land anderzijds 
in de geest van de motie-Wierenga is. 
Wat mijn vraag betreft of er wordt ge-
dacht over het conjunctuurinstrumen-
tarium en of er ook aan gewerkt wordt , 
de Minister heeft deze vraag niet be-
antwoord. Ik besef heel goed dat het 
een moeili jke zaak is en ook besef ik 
dat het niet een zaak van de Regering 
alleen is. Vakbeweging en onderne-
mers zijn er nauw bij betrokken. Bij die 
partijen moet de bereidheid bestaan, 
medewerking te geven aan het fo rmu-
leren en uitvoeren van gemeen-
schappelijke doelstell ingen. Ik besef 
dus dat het een moeili jke zaak is, maar 
het is ook een belangrijke zaak en 
daarom mag ik de Minister toch nog 
wel om een reactie vragen. 
Op grond van ervaringen van vorige 
jaren ben ook ik niet gerustgesteld 
door de Minister dat de loonontwikke-
ling binnen de beleidsgrenzen zal bl i j -
ven. Ik realiseer mij ook wel dat de Mi -
nister die geruststell ing niet ten volle 
kan geven, maar ik vraag wel zijn 
voortdurende aandacht ervoor en zijn 
invloed waar dat nodig is. 
Over de openbaarheid van inkomens 
heb ik nog een opmerking. Als ik de 
sterke voorstanders van die zaak hoor, 
vraag ik mij af of zij hebben overwo-
gen het effect, dat die openbaarheid in 
de Verenigde Staten heeft, namelijk 
dat die openbaarheid het prestatie- en 
het prestige-element in de samenle-
ving zozeer versterkt. Ik vraag mij af, of 
dat een aantrekkelijke zaak is. 
Wat het minimum-inkomen betreft, 
ben ik het met de Minister eens, als hij 
deze zaak benadert in het kader van de 
grenzen van het beleid voor 1975. Als 
ik mevrouw Barendregt zo gemakkelijk 
hoor zeggen, dat er 2% structurele ver-
hoging bij moet komen, vraag ik mij 
af: hecht zij geen waarde aan de eind-
conclusie van het overleg van partijen 
in het bedrijfsleven en levert zij er de 
bronnen bi j , waaruit niet alleen de 2%, 

maar ook de consequenties daarvan in 
de verschillende sociale uitkeringen 
moeten worden betaald? 
Ten slotte heb ik nog een opmerking 
over de winterwerkregeling schilders-
bedrijf. De cijfers van de Minister spre-
ken voor zich zelf. De schilders laten 
zich blijkbaar - tegen mijn voor de 
hand liggende verwachtingen in - niet 
door de natuur dwarsbomen. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Van Dam 
nog even vragen, of hij zich bij het sug-
gereren aan de Ministervan een 
nieuw mondel ing overleg over het sta-
kingsrecht heeft gerealiseerd, dat er 
op 2 oktober een mondeling overleg is 
geweest, waarbi j de commissie, die 
zich bezighoudt met beide betrokken 
wetsontwerpen, eigenlijk van een mon-
deling overleg heeft afgezien in af-
wachting van een door de Ministers 
toegezegde spoedige beslissing van 
de Regering? 

De heer Van Dam (A.R.P.): Dat ging 
niet over de ratificatie van het Euro-
pees Handvest. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Ook dat! 

De heer Van Dam (A.R.P.): Misschien 
is die zaak daar zijdelings aan de orde 
geweest, maar zo pertinent als de 
vraag van de Minister nu met betrek-
king tot het Europees Handvest op 
ons is afgekomen, is die vraag daar 
niet aan de orde geweest. Dat kan ik 
mij althans niet herinneren. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik herinner mij nog heel goed, 
dat ik de vraag heb gesteld, gericht tot 
de 'Keerpunters', of zij zich, gelet op 
hun program, nog steeds keren tegen 
artikel 6 en een tijdelijke opschort ing 
van die zaak. Op die vraag heb ik toen 
geen antwoord gekregen. Vandaar, 
dat die nu automatisch terugkomt. 

De heer Van Dam (A.R.P.): Dus ik had 
niet eens op die vraag in behoeven te 
gaan! 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Daarvoor is 
dat mondel ing overleg niet nodig, 
want ik heb dat antwoord zojuist gege-
ven. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is niet wel mogeli jk 
om in 3 minuten werkelijk te repliceren 
opeen betoog van 5 1/2 uur. Ik wi l toch 
graag een paar opmerkingen maken. 
De Minister heeft welwi l lend gere-
ageerd op de uiteenzettingen van de 
heer Van Gorkum in verband met de 
werkgelegenheid en dus ook op die 

van ons bij gelegenheid van de open-
bare commissievergadering. Hij vindt 
de geachte afgevaardigde wel een 
beetje onpraktisch en hij wi l nog wel 
eens op die zaken terugkomen in de 
komende nota over de werkgelegen-
heid, maar voor de korte termijn ziet 
hij in al dat soort denkbeelden toch 
niet zo veel. Mijnheer de Voorzitter! 
Het kan wel eens blijken dat deze aan-
bevelingen in feite veel praktischer zijn 
dan de illusiepolitiek van de Regering. 
Ik ben zo vrij dat een illusiepolitiek te 
noemen. Het is een poging om op al-
lerlei goed bedoelde wijzen en op w i j -
zen die vroeger wel eens hebben ge-
functioneerd, steeds maar meer ar-
beidsplaatsen erbij te scheppen, zon-
der zich nu eigenlijk wezenlijk af te vra-
gen of die arbeidsplaatsen ook ergens 
voor nodig zijn in het belang van onze 
samenleving en in het belang van de 
mensen daarin. In een economie die 
structureel arbeidsplaatsen uitschakelt 
- op zich zelf juichen wi j het toenemen 
van de arbeidsproduktiviteit toe en het 
verdwijnen van onaangename, zware, 
vuile en vervelende arbeid - is dat na-
tuurli jk het paard achter de wagen 
spannen of achter een hersenschim 
aanhollen. Bovendien gebeurt dat dan 
toch d o o r - laten wi j het even globaal 
nemen - grote bedragen over te heve-
len naar de ondernemingen en naar 
het particuliere kapitaal met zijn eigen 
beslissingsmacht over de vraag, hoe 
dat geld dan wordt aangewend. Dat 
heeft mijns inziens niets te maken met 
selectieve groei, met het sturen van de 
groei en het selectief investeren dat 
zou worden gepland onder controle 
van de gemeenschap. 
Het is een algemeen opjagen van de 
economie, dat naar mijn mening, afge-
zien van rapporten van de Club van 
Rome, die zo ook zijn bedoelingen 
heeft, waarover ik eigenlijk liever niet 
praten wi l , ook maatschappelijk op het 
ogenblik duidelijk zichtbare, kwalijke 
en verontrustende consequenties 
heeft. Daarom zijn wi j van mening dat 
die investeringen, die groei op zijn 
minst onder controle moeten komen. 
Dit hangt dan direct samen met mi jn 
volgende punt: de zeggenschap van 
de werknemers over die investerin-
gen. 

De heer Meiswi l ons maar in de 
schoenen schuiven dat wi j de werk-
loosheid wil len vergroten. Ik wi l nog 
één keer nadrukkelijk zeggen dat dit 
een misverstand is. Ik heb het in eerste 
termijn al gezegd. Wij wi l len dat de 
werkloosheid op een realistische wijze 
wordt bestreden. Als datgene wat de 
heer Meis wi l , gebeurt, dan wordt in-
derdaad de economie opgejaagd tot-
dat de crisis compleet is. Ik moet toe-
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geven dat dit een manier is om de zaak 
volledig in de soep te laten lopen en 
dan te hopen dat er iets geweldigs ge-
beurt, waardoor de zaak meteen struc-
tureel veranderd is. Het is in zekere zin 
de Verelendungstheorie; ik heb nooit 
geweten dat die van de zijde van de 
heer Meis werd aangehangen, maar ik 
heb wel het gevoel dat wat hij hier 
voorstaat in die richting tendeert. 
Wat de jeugdwerkloosheid betreft, is 
het ons nog steeds niet duidelijk welke 
punten van de eisen van het NVV-Jon-
gerencontact de Minister onder-
schrijft. Hij heeft wel het een en ander 
erover gezegd, maar toch niet zodanig, 
dat men nu weet wat hij gaat doen. 
Een van de punten - hierover heeft 
ook de heer Van Gorkum gesproken -
was met name het verplicht in dienst 
nemen van een percentage jongeren. 
Ik zou hierbij nog willen zeggen dat de 
Minister niet moet doen, alsof dit iets 
ongehoords is. Men zou het kunnen 
zien als een stageverplichting. Men 
zou zich kunnen realiseren dat in alle 
fasen van onze samenleving het van-
zelf heeft gesproken dat er een leertijd 
moest worden gegarandeerd aan jon-
geren, omdat ze anders niet in deze 
maatschappij hun plaats konden vin-
den. Ik zou op dit punt erg graag een 
antwoord willen hebben. 

Minister Boersma: Dat heb ik al gege-
ven. Op alle acht punten. 
De heer Van der Lek (P.S.P.): Alle 
acht? 
Minister Boersma: Ja, stuk voor stuk! 
De heer Van der Lek (P.S.P.): Het ant-
woord was natuurlijk wel erg lang. Ik 
moet mijn excuus maken, omdat ik 
blijkbaar op dat ogenblik niet zo erg 
goed heb geluisterd. Misschien wil de 
Minister het te mijner behoeve nog 
eens herhalen. 
Minister Boersma: Ik heb ook vijf uur 
geluisterd. 
De heer Van Gorkum (P.P.R.): Het 
standpunt van de heer Van der Lek, dat 
leerlingenstelsels in alle perioden van 
de geschiedenis zijn voorgekomen en 
dat stage-overeenkomsten helemaal 
niet zo vreemd zijn, is iets waarop de 
Minister naar mijn mening best een 
antwoord zou kunnen geven. 

DeheerVanderLek(P.S.P.): Het zou 
eventueel nog nieuwe gezichtspunten 
kunnen openen. Dat hoop ik dan maar. 
Mijn spreektijd is om. Ik wil de zaak 
niet saboteren. De overige punten zul-
len nog wel door anderen naar voren 
worden gebracht. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ga mijn verhaal 
over economische groei en het dillem-
ma waarvoor wij staan niet overdoen. 
Welke politiek het meest realistisch is, 
zal misschien op vrij korte termijn blij-
ken. Men moet niet altijd direct zijn ge-
lijk willen krijgen. Voor alles staat een 
bepaalde tijd. Wel is duidelijk bij dit 
debat naar mij overgekomen dat de 
verhoudingen, met name ten aanzien 
van de groeitheorie vaak vreemd door 
de verschillende stromingen in ons 
volk heenlopen. Ik denk er bij voor-
beeld aan, dat ik de Minister verwij-
tend naar de heer Verbrugh zag kijken 
toen deze revolutionaire voorstellen 
deed. De heer Verbrugh zei: wij zullen 
- heel realistisch - rekening moeten 
houden met een beperkt aantal arbeids-
plaatsen en naar varianten moeten 
zoeken. De heer Meis merkte daarente-
gen op, dat de Regering veel meer 
geld aan de ondernemers moet geven 
ter handhaving van de werkgelegen-
heid. Als ik dit alles hoor, mijnheer de 
Voorzitter, krijg ik de indruk, dat hierbij 
geheel nieuwe perspectieven worden 
geopend. 
Mijnheer de Voorzitter! De vervolgno-
ta werkloosheidsbestrijding wordt bin-
nenkort verwacht. Wij hebben een 
pakket maatregelen op tafel gelegd ter 
bestrijding van de werkloosheid. Het 
zou onredelijk zijn, te verwachten dat 
de Minister de consequenties van al 
deze voorstellen zou kunnen over-
zien in een zo kort tijdbestek. Ik 
verwacht het ook niet van de Minister. 
Wij zullen dan ook niet met 25 moties 
komen om de door ons ingebrachte 
voorstellen stuk voor stuk aan een uit-
spraak van de Kamer te onderwerpen. 
Zo stellig zijn onze uitspraken nu ook 
weer niet, maar wij hebben met de Re-
gering willen meedenken, suggesties 
willen aanreiken en aangeven, in wel-
ke richting onze gedachten gaan. Het 
is heel wel mogelijk, dat bij nadere uit-
werking sommige ervan niet te verwe-
zenlijken zullen blijken te zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hopen dat 
onze voorstellen zorgvuldig op het Mi-
nisterie van Sociale Zaken overwogen 
en bekeken zullen worden. Wij hopen 
voorts, dat in de vervolgnota - die wij 
de komende maand mogen verwach-
ten, als ik de Minister goed heb beluis-
terd - een aantal van onze ideeën te-
rug te vinden zal zijn. Wij zien uit naar 
de discussie hierover en naar de uit-
komsten ervan, die de Minister in de 
vervolgnota naar voren zal brengen. 
Het leek ons juist, op voorhand en tij-

dig een inbreng voor deze nota te leve-
ren, zeker nu wij een verder opvoeren 
van de economische groei, zoals door 
het kabinet bedoeld, hebben afgewe 
zen. 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft ons voorstel afgewezen, een ex-
tra staatssecretaris voor de werkloos-
heidsbestrijding aan het kabinet toe te 
voegen. Hij heeft gezegd, dat hij meer 
ziet in een intensivering van het inter-
departementaal overleg. Hoezeer wij 
het laatste ook toejuichen - en hierop 
ook hebben aangedrongen; ik denk 
met name aan hetgeen ik in de open-
bare commissievergadering over de 
werkloosheidsbestrijding heb gezegd 
- : intensivering van het interdeparte-
mentaal overleg, hoe nodig ook, kost 
nög meer tijd. Juist hiervoor lijkt ons 
een coördinerend staatssecretaris 
dubbel nodig. Ik heb de indruk, dat 
zich op dit punt een verschil in benade-
ring wreekt. De directe werkloosheids-
bestrijding, die wij voorstaan, vraagt 
heel veel tijd en energie, terwijl koop-
krachtinjecties een veel simpeler me-
thode zijn om de nieuwe arbeidsplaat-
sen te scheppen die wij nodig vinden. 
Zolang het kabinet niet doordrongen is 
van de noodzaak van een ander beleid, 
zullen wij vermoedelijk van mening 
blijven verschillen. Toch zouden wij 
het op prijs stellen, als de Minister on-
ze suggestie inzake aanstelling van 
een coördinerend staatssecretaris 
voor het totale pakket maatrege-
len ter bestrijding van de werkloos-
heid, onder supervisie van het Ministe-
rie van Sociale Zaken, in beraad wilde 
houden. Mocht hij het afwijzen, dan zal 
een beroep op tijdnood en overbelas-
ting - dat wij vaak van de Minister 
moeten horen - minder serieus kun-
nen worden genomen. 

Minister Boersma: Ik heb hierbij nog 
nooit over mij zelf gesproken, zoals u 
zich kunt herinneren, indien u dat wilt 
tenminste. 
De heer Van Gorkum (P.P.R.): Het gaat 
niet om de Minister zelf, maar om de 
maatregelen waarop de Kamer wacht. 
Ik zal direct een tweetal punten noe-
men waarbij wij nogal met vertraging 
te maken hebben. 

Minister Boersma: Bent u nu werkelijk 
zonaief om te denken, dat als je er één 
staatssecretaris bij doet, dan alles op-
gelost is? 
De heer Van Gorkum (P.P.R.): Ik heb 
niet gezegd dat daarmee alles opge-
lost is, maar dat daarmee een begin 
van een oplossing is aangegeven. Als 
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de Minister werkeli jk een omvangri jk 
pakket van maatregelen gaat nemen in 
de r icht ing, waarin wi j voorstellen 
hebben gedaan, dan betekent dat naar 
ons gevoel gewoon een noodzakelijk-
heid. Wi j denken aan de coördinatie 
met won ingbouw, met huisvesting, 
met f inanciën, met economische za-
ken, de hele sector van het structuur-
beleid, de ontwikkelingsmaatschappij-
en in de regio's. Dat w i j dit voorstel len, 
is niet een aardigheidje. Het past in de 
richting, waarin wi j naar ons gevoel in 
de komende maanden en jaren te ma-
ken krijgen met een werkloosheids-
vraagstuk, dat op die manier zal moe-
ten worden opgelost, omdat het ver-
der uitbreiden van de groei geen op-
lossing biedt, omdat wi j aan de gren-
zen van de groei toekomen. 
Ook het punt van de overbelasting is 
niet zo maar een aardigheidje van mi j . 
De Minister is mans genoeg om dat 
zelf te bekijken. Wi j zitten echter wel 
met een aantal zaken, waarin een stuk 
vertraging optreedt omdat naar ons 
stellige gevoel de t i jd ontbreekt om al 
deze belangrijke problemen op een 
grondige wijze uit te werken en aan de 
Kamer te presenteren. 
Dit brengt mi j op het punt van het in-
komensbeleid en van de medezeggen-
schap. Ook daar horen wi j regelma-
t ig, dat vertraging is opgetreden. Wat 
het inkomensbeleid betreft, kan de no-
taniet meer voor het einde van het 
jaar tegemoet worden gezien. Uit de 
eerste termi jn heb ik begrepen, dat de 
Minister ook voor januari nog geen ga-
rantie durft te geven. Ik heb verwezen 
naar de uitspraak van Minister Duisen-
berg in de Eerste Kamer naar aanlei-
ding van zijn opmerking, dat de nota in 
januari komt. Deze Minister zegt: Wi j 
doen ons best, maar ik garandeer dat 
niet. 

Een belangrijk punt bij het inkomens-
beleid is de openbaarheid van inko-
men. Helaas is de Minister daarover 
nogal vaag gebleven, in het bijzonder 
wat betreft zijn voorbehoud ten aan-
zien van de privacy die hierbij in het 
geding is. 
Het is niet goed duidelijk, waarom gro-
te groepen in onze samenleving moe-
ten gedogen, dat hun inkomens open-
baar zijn. Vri jwel alle lagere inkomens 
en alle inkomens bij de overheid zijn 
openbaar. Wi j weten precies wat de 
burgemeester van Rotterdam ver-
dient. Het is werkelijk een toppunt van 
schijnheil igheid dat bladen, die zich 
met name verzetten tegen openbaar-
heid van inkomen omdat het de priva-
cy aantast wel grote smulverhalen ge-

ven over het gigantische inkomen, dat 
de burgemeester van Rotterdam ver-
dient. 
Als er dan openbaarheid is voor zo 
grote categorieën, voor de meerder-
heid van ons volk, waarom moet dan 
een kleine groepering van hogere in-
komens zich naast al het geld, dat zij al 
meer hebben dan de lagere inkomens, 
ook nog beroepen op een extra priva-
cy waar zij recht op zou hebben? Het 
voordeel dat zij meer geld hebben, is 
mi j al genoeg. Zij behoeven daar niet 
nog een extra recht van privacy bij te 
hebben. 
Ik zie niet goed hoe je een inkomens-
politiek kan voeren, als de openbaar-
heid van inkomen bij belangrijke groe-
peringen niet boven water komt. Nu 
openbaarheid van inkomen een van de 
belangrijkste breekpunten is geweest 
bij de totstandkoming van het centraal 
akkoord en ook de komende maanden 
bij de onderhandelingen in de bedrijfs-
takken een rol zal spelen, vinden wi j 
dat in deze Kamer duideli jkheid ge-
schapen moet worden, aan welke kant 
wi j staan. Ik vind dat men in het kader 
van de komende onderhandelingen in 
de bedrijfstakken er recht op heeft te 
weten, hoe in de politiek over dit 
vraagstuk wordt gedacht. 
Daarbij zou ik een dr ingend beroep 
wil len doen op onze confessionele 
vrienden om ten aanzien van de open-
baarheid van inkomens een uitspraak 
in deze Kamer in positieve zin te on-
dersteunen. Ook de confessionele vak-
bonden hebben er recht op te weten, 
waar de confessionele partijen in deze 
zaak staan. Ik wi l dan ook graag op dit 
punt een motie indienen. 

De Voorzitter: Door de leden Van Gor-
kum, Nypels, Barendregt en Van der 
Lek wordt de volgende motie voorge-
steld: 

Motie 

'De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de be-
grot ing van Sociale Zaken, 

van oordeel, dat openbaarheid van in-
komens een eerste voorwaarde is voor 
een te voeren inkomenspolitiek, 

overwegende, dat in Zweden binnen 
eenzelfde sociaal-economische struc-
tuur belangrijke wetgeving op dit punt 
tot stand is gekomen, 

dringt bij de Regering op aan ook in 
ons land openbaarheid van inkomens 
te bevorderen en in de binnenkort aan 
de Kamer toe te zenden nota over in-
komenspolitiek nadere voorstellen op 
te nemen, 

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

Naar mi j bli jkt, word t deze motie vol-
doende ondersteund. 

DeheerVerbrugh(G.P.V.) : Mijnheer 
de Voorzitter! Kan de indiener mis-
schien zeggen, of hij doelt op het fisca-
le inkomen dan wel het inkomen dat 
uit hoofdberoep wordt verkregen? 

De heer Van der Lek: (P.S.P.): Gewoon 
inkomen. Al lebei. 
De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Mijn spreektijd is te 
beperkt om het grote aantal varianten, 
dat bij openbaarheid van inkomen 
naar voren komt, hier ter discussie te 
stellen, maar ik w i l wel zeggen in wel -
ke richting mijn gedachten gaan. Dat 
houdt verband met het voorbeeld, dat ik 
eerder gegeven heb. Ik v ind dat de in-
komens openbaar moeten zijn op de-
zelfde wijze als dat bij de overheid het 
geval is. De overheid is de grootste 
werkgever in dit land. Wi j weten pre-
cies wat overheidsdienaren verdie-
nen: van de Minister via de Staats-
secretaris tot de burgemeesters, de 
commissarissen van de Koningin enz. 
Dat is allemaal bekend en openbaar. 
Wij zouden wil len dat voor alle catego-
rieën in onze samenleving die open-
baarheid aanwezig was. Dat vergt uit-
werking. Je kunt bij voorbeeld niet 
zeggen, dat er een burgemeestersin-
komen is. Er zijn verschillende burge-
meestersinkomens, al naar gelang de 
grootte van de steden waar men bur-
gemeester is. Zo kan ik mij ook allerlei 
categorieën voorstel len, waarin duide-
lijk wordt in welke mate en op welke 
wijze die openbaarheid het beste vorm 
kan kri jgen. Dat zal betekenen, dat via 
de belast ingdienst . . . 

De Voorzitter: Mag ik voorstellen, die 
discussie voort te zetten, wanneer de 
beloofde nota in deze Kamer aan de 
orde komt? 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Ik wi l juist 
graag weten, mijnheer de Voorzitter, 
of de heer Van Gorkum vindt dat het 
kabinet het Zweedse systeem moet 
gaan volgen. Daar is namelijk nogal 
wat over te zeggen. Dat impliceert bij 
voorbeeld helemaal niet, dat binnen 
ondernemingen alles bekend is. 
Vraagt de heer Van Gorkum van de Ka-
mer de uitspraak, dat het kabinet het 
Zweedse systeem moet volgen? Dat is 
het fiscale openbaarheidssysteem en 
dat is iets heel anders dan hij hier be-
toogd heeft. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik kan mij voorstel-
len dat de heer Rietkerk, die de motie 
nog niet onder ogen heeft gehad, zich 
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niet realiseert wat erin staat. Er staat, 
dat het beginsel van openbaarheid van 
inkomen in Nederland van kracht dient 
te worden. Er wordt nogal eens het be-
zwaar naar voren gebracht, dat dit al-
leen zou kunnen in landen, die een an-
der sociaal-economisch stelsel hebben 
dan Nederland. In dat verband wordt 
in de motie verwezen naar Zweden, 
dat eenzelfde sociaal-economische 
structuur heeft als Nederland. Daarom 
is het dus niet bij voorbaat onoverko-
melijk om in een sociaal-economische 
structuur, zoals w i j die kennen, open-
baarheid van inkomens mogeli jk te 
maken. Er staat echter niet in de motie, 
dat wi j exact het Zweedse systeem 
zouden moeten overnemen. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Dat staat er 
niet in, maar bedoelt de heer Van Gor-
kum dat dus ook niet, hoewel hij er-
naar verwijst? 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Ik wi l 
graag een aantal varianten voorgelegd 
krijgen ten behoeve van de discussie 
bij de behandeling van de nota inko-
mensbeleid. Ik vind alleen dat de Ka-
mer nu de principe-uitspraak dient te 
doen, dat wat de openbaarheid van in-
komen betreft, geen uitzondering mag 
worden gemaakt voor bepaalde cate-
gorieën die er een zo groot bezwaar te-
gen hebben vanwege de privacy. Dat 
argument accepteer ik niet. Over de 
varianten kunnen wi j nog uitvoerig 
discussiëren. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Is het niet 
doelmatiger over die hele problema-
tiek te discussiëren als de nota er is? 
Dan heb je het namelijk ook over het 
kader, waarin dat beleid gestalte moet 
krijgen, de normen, die daarbij in acht 
moeten worden genomen, de modali-
teiten enz. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): In de 
eerste plaats wijs ik erop dat het, zoals 
ik zoeven ook al heb gezegd, voor de 
Regering zeer belangrijk is, of zij bij de 
opstell ing en de presentatie van de no-
ta uitgaat van openbaarheid van inko-
mens en daarbij een aantal varianten 
dan wel een regeringsstandpunt aan-
biedt. Het is ook mogelijk, dat de Rege-
ring zegt, zoals de Minister in zijn ant-
woord heeft gedaan, dat zij moeite 
heeft met de privacy en dat zij niet 
weet of zij de openbaarheid van inko-
mens als uitgangspunt voor de nota 
neemt. De Regering heeft er dan recht 
op dat de Kamer duideli jk maakt, dat 
het beginsel van de openbaarheid van 
inkomens ten grondslag dient te lig-
gen aan de nota. 

In de tweede plaats attendeer ik erop, 
dat het centraal akkoord is afgespron-
gen, omdat de werkgevers weigerden, 
het beginsel van openbaarheid van in-
komens te aanvaarden. Binnenkort be-
ginnen de onderhandelingen in de be-
drijfstakken. Het is bijzonder belangrijk 
voor de bedrijfstakken, te weten dat 
binnenkort op basis van de uitspraak 
van de Kamer dat openbaarheid van 
inkomens gewenst is, een nota wordt 
gepubliceerd waarin dat beginsel 
wordt uitgewerkt. Dat zal de onderhan-
delingen in de bedrijfstakken aanzien-
lijk gemakkelijker kunnen doen verlo-
pen. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Een derde 
argument voor de heer Van Zeil is wei-
licht, dat het voor de Regering van be-
tekenis is, nu te weten dat eventueel 
een meerderheid van de Kamer prijs 
stelt op een zo goed mogelijke uitwer-
king van het principe, opdat wi j bij het 
behandelen van de nota niet met de si-
tuatie worden geconfronteerd dat een 
te vaag voorstel wordt gedaan dat niet 
op korte termijn kan worden verbe-
terd. 

De heer Van Dam (ARP.) : Ik heb alle 
vertrouwen in de Minister. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Ik neem aan, 
dat nog meer zaken van belang zijn 
voor het inkomensbeleid. Volgens de 
redenering van de heren Van Gorkum 
en Poppe zou je die hier ook moeten 
uitspreken, opdat het kabinet bij voor-
baat weet wat wi j allemaal verwach-
ten. Bovendien hebben wi j , ook al is 
onze positie een extra-parlementaire, 
groot vertrouwen in het kabinet. Wij 
zien de plannen met grote belangstel-
ling tegemoet. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Dat is 
toch geen reden om hierover geen uit-
spraak te doen? Dat is nooit zo. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Kamer de-
ze gedachtenwisseling - het zal waar-
achtig niet de laatste zijn over dit on-
derwerp - op dit uur en op dit moment 
te stoppen. 

"Minfster Boersma. Je moet ook nog 
ergens kunnen polariseren. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Je moet ook 
ergens iets proberen te bereiken. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijn 
derde punt, mijnheer de Voorzitter, 
de medezeggenschap. In de regerings-
verklaring van mei 1973 is gezegd, dat 
ten aanzien van de nieuwe wet op de 
ondernemingsraden het kabinet spoe-
dig een advies zou vragen aan de SER 
over het functioneren van de onderne-
mingsraden, hun structuur en samen-

stell ing, uitbreiding van de bevoegd-
heden en hun verhouding tot het be-
dri jvenwerk. Daarbij was het beleid er-
op gericht, te bevorderen dat nieuwe 
regelingen, eventueel partieel, niet la-
ter dan in 1975 gerealiseerd zouden 
zijn. Op grond van die mededeling van 
het kabinet in de regeringsverklaring 
hebben wi j de Minister gevraagd, ons 
een ti jdschema te geven waarop dit is 
te realiseren. In antwoord op schrifte-
lijke vragen van mij heeft de Minister 
gezegd, dat de SER ti jd nodig had om 
dat advies uit te brengen en dat dit niet 
in drie maanden kon. De Minister heeft 
toen een termijn van 9 maanden ge-
noemd. Uiterlijk 1 juli 1974 zou het ad-
vies van de SER er moeten zijn. Het 
wetsontwerp zou de Kamer dan 1 janu-
ari 1975 bereiken. Het is niet onze bedoe-
l ing, de Minister op een paar maanden 
te houden. Het congres van mijn partij 
dat twee weken geleden is gehouden 
heeft evenwel bij motie uitgesproken, 
dat het kabinet aan zijn toezegging 
wordt gehouden, dat de nieuwe rege-
ling in 1975 dient te zijn gerealiseerd. 
Ik kom op dit punt terug, omdat de Mi -
nister bij deze begrotingsbehandeling 
nog een stap terug heeft gedaan in 
vergeli jking met zijn opmerkingen ge-
maakt in de openbare commissiever-
gadering gewijd aan de werkloos-
heidsbestri jding, die enkele weken ge-
leden plaatsvond. In die openbare 
commissievergadering zei de Minister, 
niet onbeperkt op de SER te wachten 
en in de loop van het volgende jaar 
een voorstel aan de Kamer te zullen 
voorleggen. 
Nu zegt de Minister blijkens de voorlo-
pige Handelingen: 
'Ik wi l er nog wel op wijzen dat men, 
zeker als het gaat om een onderwerp 
als de herziening van de Wet op de on-
dernemingsraden, voorzichtig moet 
zijn met de conclusie als zou dat alle-
maal wel buiten de Sociaal-Economi-
sche Raad om kunnen gaan, omdat het 
juist bij de herziening van een dergelij-
ke wet gaat om aangelegenheden die 
moeten worden gedragen door de so-
ciale partners en door hen die wi j dan 
wel aanduiden als bedrijfsgenoten.'. 
Voorts zegt de Minister op een vraag 
van de heer Van der Lek over het al 
dan niet indienen van een vooront-
werp van wet: 
'Ik ben nog niet zo ver dat ik daarover 
een beslissing kenbaar kan maken, 
maar een van de mogelijkheden die in 
ieder geval op het lijstje kunnen voor-
komen is de meest gerichte vorm van 
een adviesaanvrage, namelijk een 
voorontwerp van wet.'. 
Betekent dit nu dat de Regering ook 
nog een nieuwe gerichte adviesaan-
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vrage in de vorm van een voorontwerp 
van wet in het hoofd heeft? Betekenen 
de uitspraken van de Minister dat de 
Regering toch op een advies van de 
SER wacht, omdat men buiten de Soci-
aal Economische Raad niet goed maat-
regelen kan nemen? Het is voor ons 
van erg groot belang dat wi j daarover 
duideli jkheid krijgen. 
De motie die op ons congres met vri j-
wel algemene stemmen isaangeno-
men spreekt uit dat op het voorjaars-
congres van mijn partij de positie van 
de partij tegenover het kabinet op-
nieuw zal worden bezien als duidelijk 
is dat een nieuwe regeling niet meer in 
1975 gerealiseerd zal zijn. Wi j zouden 
het kabinet graag aan zijn woord wi l -
len houden. 

voor de pogingen die de Minister heeft 
aangewend om de Raad van overleg 
voor mediaal en hoger personeel te 
betrekken bij de totstandkoming van 
het centraal akkoord voor het volgend 
jaar. De pogingen van de Regering 
hebben schipbreuk geleden op twee-
erlei gronden: enerzijds doordat het 
centraal akkoord zelf niet tot stand is 
gekomen - uiteraard is dat te betreu-
ren, maar de Regering heeft daaraan 
ook niets kunnen doen - en anderzijds 
ten gevolge van de houding van de 
Stichting van de Arbeid. Dat laatste be-
t reur ik bijzonder. 
De Regering heeft nu de Stichting van 
de Arbeid gevraagd toch nog tot een 
gesprek over dit onderwerp te komen. 
Uiteraard hoop ik dat dat gesprek tot 
resultaten leidt, maar de uiteenzettin-
gen van de Minister over de gang van 
zaken geven niet veel reden een gun-
stige afloop te verwachten. 
Dat brengt ons en waarschijnli jk ook 
de Regering bij een moeili jk probleem. 
Ik moet vooropstellen dat het voor ons 
onaanvaardbaar is als aan het einde 
van het volgend jaar, bij eventuele on-
derhandelingen voor een nieuw cen-
traal akkoord voor het jaar 1976, het 

verloop weer hetzelfde zal zijn en de 
Raad van overleg voor mediaal en ho-
ger personeel opnieuw buiten spel zal 
worden gezet. 
Wat moeten wi j doen als het niet mo-
gelijk blij kt vr i jwi l l ig in overleg met de 
Stichting van de Arbeid tot een oplos-
sing te komen? 
Dan zullen wi j ons moeten afvragen, 
op welke wijze een rechtvaardig in-
schakelen van deze organisaties afge-
dwongen zal moeten worden. Ik heb er 
de oplossing nog niet voor gevonden, 
maar dat er een oplossing moet wor-
den gevonden staat voor mi j vast. Op 
den duur is het well icht nodig te ko-
men tot een wetteli jke regeling van de 
representativiteit, als dit soort za-
ken niet op een andere wijze behoorli jk 
is te regelen. In de loop van het ko-
mend kalenderjaar zal ik waarschijnli jk 
contact opnemen met de Regering om 
na te gaan, wat er moet gaan gebeu-
ren als met de Stichting van de Arbeid 
geen redelijke zaken kunnen worden 
gedaan. Ik mag aannemen, dat dan 
door velen in de Kamer zal worden 
meegewerkt om tot een redelijke op-
lossing te komen. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik dank de 
bewindslieden voor hun uitermate uit-
voerig antwoord en in het bi jzonderde 
Ministervan Sociale Zaken voorzi jn 
duideli jkheid ten aanzien van zijn ei-
gen kwalitatieve beoordeling wat het 
ondernemerschap betreft. 
In eerste termi jn heb ik al betoogd, dat 
de werkloosheid voor een groot deel is 
te wijten aan meer fundamentele oor-
zaken dan een inzinking van de con-
junctuur. De Minister heeft mij in zijn 
antwoord ten aanzien daarvan niet 
kunnen overtuigen een wezenlijke op-
lossing te kunnen brengen. In steeds 
sneller tempo verdwijnt er werkgele-
genheid, verdwijnen er bedri jven, zelfs 
hele bedrijfstakken. Het is ook beslist 
geen nieuw probleem, dat mensen bo-
ven een bepaalde leeftijd niet meer 
kunnen of dat zij onvoldoende om-
scholing krijgen en dan wel wil len 
werken maar dan absoluut niet buiten 
hun gemeente. Voor deze structurele 
kant van de werkloosheid is echter een 
speciale nota aangekondigd. Het is 
voor mij bedenkelijk, dat er wèl geld 
beschikbaar is, maar dat er nu nog 
steeds geen doelgerichte en uitge-
werkte plannen zijn vooreen meer 
fundamentele aanpak van onswerk-
loosheidsprobleem. Wij kunnen zeker 
stellen, dat dit probleem een wereld-
verschijnsel is en om dit te bestrijden 

verwacht ik dan ook geen wonderen 
van een nationaal beleid. Een zo lang 
reeds bekende structurele problema-
tiek mag toch niet zo maar naar een 
komende nota worden verwezen. Op 
die manier komt er alleen maar steeds 
meer geld beschikbaar om het con-
juncturele probleem op te lossen, maar 
wordt aan de structurele werkloosheid 
nauwelijks wat gedaan. 

DeheerKruisinga(C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn toezegging met betrekking tot de 
datum voor de vervolgnota werkgele-
genheid en ook voor het antwoord, 
waarin hij toezegt, dat hij het wetsont-
werp-Scholten (rente-inkomsten) on-
der de aandacht van de Minister van 
Financiën wi l brengen. Een gedeelte-
lijk akkoord gaan met dat wetsontwerp 
behoeft niet per se bij nota van wijzi-
gingen te geschieden. Wij zijn ook wel 
bereid eventueel voor het kabinet ter 
wil le van de aanvaardbaarheid zelf w i j -
zigingen aan te brengen. Dat geeft dan 
meteen een ontlasting van het zwaar 
belaste ambtelijke apparaat. 
Natuurli jk had ik de analyse van de 
werkloosheid naar regio, bedrijfstak, 
leeftijd en specifieke structurele moei-
lijkheid niet vandaag verwacht. Wel 
verwacht ik een dergelijke analyse en 
de vervolgnota. Voor een gerichte aan-
pak zijn die gegevens naar mijn visie 
noodzakelijk. 
Ik blijf erbij, dat er grote gebieden zijn, 
bij voorbeeld de gezondheidszorg, de 
dienstverlening midden-en kleinbe-
drijf, waar een grote, ongedekte ar-
beidsbehoefte bestaat. Ik heb in dit ka-
der vraagtekens geplaatst bij de bouw-
stop voor ziekenhuizen en bij de perso-
neelsstoppen in ziekenhuizen. Daarop 
heb ik nog geen reactie gekregen. 
In de discussie tussen de Min is tèren 
de heer Van Gorkum heb ik de krit i-
sche benadering van het begrip 'natio-
naal produkt' gemist. Een vraag over 
mijn kritiek op gerede twijfel aan de 
Minister is in dit verband niet beant-
woord. Pas door een kritische benade-
ring van het begrip 'nationaal produkt ' 
is hier naar mijn visie een fundamente-
le discussie mogelijk. De beantwoor-
ding in verband met de prognoses van 
de ontwikkeling van de premiekosten 
acht ik te globaal. Ik zou graag zien dat 
de Minister zou toezeggen, in aan-
sluiting aan mijn vraag, de Kamer 
daarover eventueel schriftelijk nader 
te berichten. 
De beantwoording omtrent de waar-
dering van de besparingen vond ik wat 
gemakkelijk van de zijde van de Minis-

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft verklaard 
dat hij graag de suggesties van ons 
over het sociaal-economisch contact 
nader zal laten bestuderen om na te 
gaan in hoeverre deze uitvoerbaar zijn. 
Ik ben bijzonder erkentelijk voor deze 
toezegging. Meer hadden wi j op dit 
moment ook niet verwacht. Het was 
uiteraard niet mogelijk dat de Rege-
ring plotseling over onverwachte 
voorstellen een definitief oordeel zou 
kunnen uitspreken. 
Ik ben eveneens bijzonder erkentelijk 
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Kruisinga 
ter. Ik acht de vraag met name in het 
kader van het te voeren inkomensbe-
leid van fundamentele betekenis, juist 
in ons tijdsgewricht. 
Ik blijf dus stellen dat zeker i n een mo-
derne ontwikkeling, waar behoefte be-
staat aan een relatieveen een absolute 
toename van investeringen en waar 
wij een relatief tekort aan besparingen 
zien en waar de investeringsbehoefte 
er met name is ook voor de structuur-
verbetering en een dringende milieu-
verbetering, de besparingen moeten 
worden aangemoedigd zoveel moge-
lijk bij de burgers zelf. Ik vraag dus: 
Moet in die zin geconsumeerd inko-
men niet anders worden gewaardeerd 
dan bespaard inkomen? 
Deelt de Minister deze mening en op 
welke wijze wil hij dat tot uitdrukking 
brengen? Wil men die besparing aan-
moedigen en daarbij uitgaan van be-
zitsvorming en bezitsspreiding, dan 
zijn zeker verscheidene maatregelen 
van dit departement aangewezen. Ook 
daarover zou ik nog graag iets van de 
zijde van de bewindsman horen. 

De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister en de 
Staatssecretaris voor hetgeen ik met 
hen eens ben. Voor datgene waarover 
ik het niet met hen eens ben kan ik hen 
ook niet danken, zodat zij de helft krij-
gen. 
De Minister heeft gezegd in verband 
met het bedrag van f 200 dat deze zaak 
in eerste aanleg door communisten is 
aangesneden. Dat is waar. Dat er in-
middels vele anderen aan meedoen, is 
ook waar. De Minister heeft uitvoerig 
betoogd dat hetgeen ik vroeg niet mo-
gelijk is en hij heeft gevraagd, waarop 
ik mijn bedoeling richt, en wat ik er-
mee beoog. 
Op het ogenblik zijn er duizenden 
werklozen die een inkomstenderving 
van 20 a 25% hebben. Dat betekent 
voor zeer velen f40, f50 of f60 per 
week minder, als zij in de WW lopen. 
Dat is per jaar een inkomstenderving 
van f 2500 a f 3000. Wij wilden deze 
mensen tegemoet komen, omdat de 
werkloosheid voor hen een belangrijke 
aderlating betekent. Vanzelfsprekend 
is onze fractie er niet op tegen dat de 
AOW-ersen de weduwen en wezen, 
de invaliden en de minimumloners 
verhoging krijgen. Dit kabinet zegt dat 
het voor Jan met de pet is. Dat moet 
het dan ook maar tonen. Daartegen 
zullen wij ons niet verzetten, integen-
deel. 

De bedoeling van mijn vraag was om 
de mensen die al lange tijd een inko-
mensderving hebben, tegemoet te ko-
men. 
De Minister heeft gezegd dat ik met het 
woord 'crisis' de jaren dertig introdu-
ceer. Ik kan niet helpen dat ik in een ka-
pitalistisch systeem leef. Ik haal de ja-
ren dertig niet aan; dat doet het 
systeem. Het blijkt wel dat het systeem 
er niet komt en dat het systeem het 
niet redt. Uiteindelijk zal het ook wel 
verdwijnen, maar daarover willen wij 
nu niet twisten. Wij doen niet aan uto-
pische dingen; de revolutie is nog niet 
daar. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Welke uitke-
ring krijgen de mensen in Oost-Europa 
met de feestdagen? 
De heer Meis (C.P.N.): Dat interesseert 
mij niet. Dat moet u maar aan hen vra-
gen. Ik ben hier in Nederland en niet in 
Oost-Europa. Als u daarvoor belang-
stelling hebt moet u maar een retour-
tje nemen en dan vragen wat de men-
sen daar verdienen. Mij interesseert 
het geen barst. 
De heer Van Zeil (K.V.P.): U hebt er 
meer relaties dan ik. 
De heer Meis (C.P.N.): Ikheberhele-
maal geen relaties. 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Hebt u er he-
lemaal geen? 
De heer Meis (C.P.N.): Helemaal niet. 
Waarom zou ik relaties in Oost-Europa 
hebben? U misschien wel. 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Dingen die 
klaarblijkelijk zijn, behoeven niette 
worden bewezen. 
De heer Meis (C.P.N.): Ik heb geen en-
kele connectie met wie dan ook in 
Oost-Europa. 
De heer Rietkerk (V.V.D.): De heer 
Meis vindt het hier zo gek nog niet. 
De heer Meis (C.P.N.): U vraagt, hoe ik 
het hier vind? Ik houd van mijn land en 
van mijn geboortegrond. Ik ben daar-
aan gehecht; ik leef in een kapitalisti-
sche maatschappij en ik zal proberen 
er een socialistische van te maken. 
Goed, Rietkerk? Zolang ik leef, heeft 
niemand mij dat kunnen beletten en ik 
zal er mee doorgaan. 

DeheerVanDam(A.R.P.): Dat lukt je 
toch niet! 
De heer Meis (C.P.N.): Dat moeten wij 
nog afwachten. Jullie zitten voorlopig 
in de puree, wij niet met onze idealen. 
Er zijn wel mensen tussen die jullie zo-
genaamd 'socialistisch' willen helpen, 
maar dat is een ander vraagstuk, dat is 
vanavond niet aan de orde. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij menen, dat 
de gelden die voor aanvullende wer-
ken in het kader van de werkloosheids-
bestrijding zijn uitgetrokken, veel te 
geri ng zijn. Wij menen, dat het totale 
bedrag, dat nu wordt uitgetrokken, 
nog lager is dan het bedrag, dat in 
1972 en 1973 is verstrekt aan de drie 
noordelijke provincies. Ik houd dat 
staande en wil over die problematiek 
dan ook een motie bij de Kamer indie-
nen, zodat de Kamer zich erover kan 
uitspreken. 

De Voorzitter: Door de leden Meis, 
Wolff, Hoekstra, Bakker en Van het 
Schip wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

Motie 

'De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de 
begroting van Sociale Zaken, hoofd-
stuk XV, voor 1975; 
overwegende, dat de door de Rege-
ring getroffen maatregelen niet vol-
doende zijn om tot een effectieve be-
strijding van de snel gestegen werk-
loosheid te komen; 
verzoekt de Regering, het in het kader 
van het werkgelegenheidsprogramma 
aangewezen bedrag te verhogen met 
f 400 miljoen (als eerste aanzet), 
en gaat over tot de orde van de dag.'. 
De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog kort verduidelij-
ken wat ik bedoelde met mijn vraag in-
zake de bijstandtrekkers. Men loopt 26 
weken in de WW; de Staatssecretaris 
en de Minister hebben dit beaamd, ie-
dereen weet het. Men loopt twee jaar 
in de WWV. Als men uit de WWV is, 
gaat men naar de bijstand. Dan komt 
het probleem voor het hoofd van het 
gezin: De inkomsten van de werkende 
vrouw of van de minderjarige kinderen 
zijn dan aftrekbaar. Is de Staatssecre-
taris bereid, die regeling ongedaan te 
maken? Het betekent namelijk, dat een 
hoofd van het gezin als hij geen werk 
heeft ook geen inkomsten heeft. In de 
praktijk doet zich dat voor. De Staats-
secretaris zal met mij weten, dat het 
loon van een werkende vrouw voor de 
bijstand voor 75 % aftrekbaar is. Dat 
moet onaantastbaar worden gemaakt 
voor het hoofd van het gezin. 
Mag ik aannemen, dat mijn motie ten 
aanzien van het bepaalde onder d., in 
artikel II, lid 1 van het BBA van 1945 
door de Regering wordt overgeno-
men? Hierover heb ik namelijk niets 
vernomen. De motie beoogt namelijk 
om voor de mensen, voor wie op het 
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Meis 
ogenblik geen ontslagvergunning be-
staat - de 'thuiswerkers' om ze zo 
maar te noemen; ik neem aan, dat de 
bewindslieden weten, wat ik bedoel, 
als ik zeg dat het om de aanspraak van 
de mensen op gelijk loon voor man-
nen en vrouwen gaat - een ontslagver-
gunning noodzakelijk te doen zijn. De-
ze vrouwen die in de sector van de 
huishouding werken, behoeft op het 
ogenblik geen ontslagvergunning 
voor worden aangevraagd. Wil men 
gelijk loon voor man en vrouw, dan 
moet men ze ook onder het ontslag-
recht plaatsen. De motie beoogt dat. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil beginnen met in te haken 
op een suggestie van de heer Kruisin-
ga, toen hij zei, dat hij zich kon voor-
stellen, dat enkele van zijn vragen na-
der schriftelijk konden worden beant-
woord. Ik doe dat, omdat ik weet, dat 
morgen ook nogal wat op de agenda 
van de Kamer staat. Het is denkbaar 
met behoud van het uitgangspunt om 
tot 23.00 uur en niet langer door te 
gaan met de beraadslaging in hoofd-
zaak rond te komen vandaag. Ook voor 
enkele andere vragen, die ik niet zo di-
rect uit mijn hoofd kan beantwoorden, 
wil ik de zoeven geschetste procedure 
bewandelen. 
Achtereenvolgens wil ik de gestelde 
vragen de revue laten passeren. De 
heer Van der Gun heeft gevraagd, of ik 
bereid ben te gaan praten met het be-
drijfsleven over de relatie - ik neem 
aan, dat hij de relatie overheid-be-
drijfsleven bedoelt, niet die tussen het 
bedrijfsleven onderling, niet tussen de 
vakcentrales onderling of tussen de 
bonden onderling-tussen overheid 
en bedrijfsleven. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind - al is 
het centraal akkoord dan niet tot stand 
gekomen - dat die relaties toch niet al 
te somber moeten worden geschil-
derd. Ik ben natuurlijk altijd bereid te 
praten. Wij hebben ook de toezegging 
- al zal dit niet de hoofdschotel zijn -
om een gesprek te hebben over onder 
andere de ontwikkeling van de econo-
mie, wanneer dat nodig mocht blijken. 
Wij hebben altijd gesteld: Wij kiezen 
op dit moment dit pakket maatregelen 
met deze bedragen voor de diverse 
onderdelen. Mocht de ontwikkeling 
zich echter verder verslechteren, dan 
zullen wij volgend jaar weer met het 
bedrijfsleven overleg plegen. 
Misschien zal daarbij een aantai ele-
menten, die de heer Van der Gun naar 

voren heeft gebracht, aan de orde kun-
nen komen. Ik ben het met hem eens, 
dat een zo goed mogelijke overeen-
stemming tussen overheid en bedrijfs-
leven-juist ineen periode waarin er 
zoveel problemen zijn - van uitermate 
groot gewicht is. Zo wil ik dat graag 
vertalen. 
Dit sluit ook aan bij de suggestie van 
de heer Van Zeil in de eerste ronde. 
Deze suggestie heb ik als zodanig posi-
tief benaderd, maar wegens tijdgebrek 
heb ik er geen totaaloordeel over kun-
nen geven. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot de kwestie van het conjunctureel 
instrumentarium. Natuurlijk is er spra-
ke van een eigen verantwoordelijk-
heid, die wij ook niet willen ontlopen. 
Zeker als er zich ontwikkelingen voor-
doen, waarvoor wij ons mede verant-
woordelijk voelen, zullen wij die ver-
antwoordelijkheid niet uit de weg 
gaan. Wij beraden ons over de vraag 
hoe die aanvulling op bepaalde onder-
delen kan plaatsvinden. Wij zullen on-
der andere proberen - het is een hei-
dens ingewikkeld karwei - na te gaan 
in hoeverre het mogelijk is de Wet op 
de loonvorming te doen vervangen 
door een kaderwet op de i nkomens-
politiek. 
Mijnheer de Voorzitter! De heren Van 
der Gun en Van Dam zien die 13% niet 
zo direct. De heer Van der Gun heeft 
gezegd, dat het onder de Machtigings-
wet toch nog 15% is geworden. 
Ja, maar toen was er ook sprake van 
een jaar waarin de ruilvoetverslechte-
ring zeer aanzienlijk was en waarin de 
invoerprijzen met 30 % tot 40 % zijn 
gestegen. 
Ik heb al gezegd, dat een belangrijke 
voorwaarde daartoe is, dat de ver-
wachte prijsontwikkeling niet gaat te-
genvallen. Die ontwikkeling zou eerder 
moeten meevallen, want dan zou de 
loonsom kunnen worden gedrukt. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp na-
tuurlijk de achtergrond van waaruit 
verschillende geachte afgevaardigden 
hebben gesproken. Ik kan het vandaag 
ook niet garanderen, dat dat gebeurt. 
Ik heb zo ook wel mijn scepsis. Het is 
echter wel ons uitgangspunt. Ik zie niet 
in hoe wij een duidelijker uitgangspunt 
zouden kunnen kiezen. Ook als er wel 
een centraal akkoord werd afgesloten, 
gebeurden er toch nog dingen, die niet 
konden worden voorzien. Met de term 
'ceteris paribus' zijn alle veiligheids-
kleppen wel aangebracht. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Gun heeft zijn waardering uitge-
sproken voor de verdeling van de 800 
min. Ook van de zijde van de Partij van 
de Arbeid is met name instemming be-

tuigd met de regionale verdeling van 
de 600 min. Ook de heer Van Dam 
heeft dat gezegd in verband met de 
motie-Wierenga. Misschien hebben 
wij dan straks één motie minder, maar 
dat wacht ik graag af. 
Ik voeg er nog aan toe, dat nog een na-
dere beslissing zal moeten worden ge-
nomen met betrekking tot de verdeling 
van de 150 min., die zullen worden 
toegewezen aan de lagere publiek-
rechtelijke lichamen en dan nog eens 
20 min. aan de provincies. Er zijn be-
sprekingen gaande om deze bedragen 
zo gericht mogelijk te geven, zodat er 
voor de desbetreffende gemeenten meer 
armslag komt en ze meer toegang kun-
nen krijgen tot de kapitaalmarkt. Dat 
zal dan ook weer een vermenigvuldi-
gingsfactor opleveren. Het bedrag ver-
menigvuldigt zichzelf. Dat betekent, 
dat er in de diverse regio's - ik kijk 
naar de heer Meis - extra bedragen 
kunnen worden besteed. Dat moet de 
heer Meis - ik kom straks nog over zijn 
motie te spreken - zich nu reeds goed 
realiseren. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Zeil heeft een aantal opmerkingen ge-
maakt, die ik graag nader wil bekijken. 
De kwestie van de Kamers van Koop-
handel wil ik graag met mijn collega 
van Economische Zaken bezien. Ook 
de vraag of de SER hierover een ad-
vies kan geven, moeten wij nader be-
kijken. 
De heer Van Zeil was voorts nietzoge-
lukkig met de kwestie van de raden. Hij 
zei vervolgens dat misschien de SER 
met een andere taak en samenstelling 
desnoods als 'paraplu' kan dienen. Hij 
heeft daarmee in tweede termijn wel 
heel wat overhoop gehaald. Ik mag 
van de heer Van Zeil nauwelijks ver-
wachten, dat hij denkt dat ik hier zo-
maar met 'ja' op ga antwoorden. Als ik 
categorisch moet antwoorden, kan dat 
slechts met 'neen' zijn. Ik kan namelijk 
met geen mogelijkheid, de consequen-
ties van een dergelijke verreikende 
suggestie overzien. Aangezien het be-
grip 'coördinatie' iets is, waar men in 
de ministeriële wereld dagelijks tegen-
aan botst en het belang daarvan 
door mij ook wordt gezien, wil ik wel 
bekijken, in hoeverre van zijn gedach-
ten nog nader vruchtbaar gebruik kan 
worden gemaakt. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan de 
vraag, of de kwestie van de p.b.o. offi-
cieel kan worden voorgelegd aan de 
SER. Wel, bijna alle kopstukken van de 
SER waren bij mijn toespraak bij het 
afscheid van de heer Van Dam, voor-
zitter van het Produktschap Zuivel, 
aanwezig. Ik meen dus, dat ik op een 
goede plaats een aantal opmerkingen 
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Minister Boersma 

heb gemaakt, juist om te proberen om 
via dat proefballonnetje een discussie 
uit te lokken. Ik ben het met de heren 
Poppe en Van Zeil in zoverre eens, dat 
de kwestie van de medezeggenschap 
in de bedrijfstakken door een teleur-
stellende ontwikkeling van de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie be-
paald niet uit de verf is gekomen. Dit 
behoeft voor mij per se niet via deze 
weg, maar een discussie daarover wi l 
ik bepaald niet uit de weg gaan. Ook 
dit punt zal ik nog eens nader overwe-
gen, maar ik zie er op dit moment nog 
niet veel heil in, dit officieel aan het 
toporgaan van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie voor te leggen. 
Wat de door de heer Van Zeil genoem-
de kwesties van de renteloze leningen 
en van de f50000 betreft, merk ik op 
dat - wi j komen nog te spreken over 
het amendement van de heer De Beer 
- het daar meer gaat om de bezitsvor-
ming dan om de werkgelegenheid, 
omdat de werkgelegenheid niet wordt 
bevorderd door iets te doen ten be-
hoeve van het kopen van bestaande 
woningen, althans niet direct. Mis-
schien kan dit indirect betekenen dat 
iemand een oude woning verlaat om-
dat hij ondertussen een nieuwe wo-
ning heeft laten bouwen. Ik wi l deze 
twee zaken in samenhang zien. Mis-
schien kunnen wi j daarop nog nader 
ingaan bij de artikelsgewijze behande-
ling ter zake van het Bezitvormings-
fonds, omdat ik nog niet de gelegen-
heid heb gehad, daarover mi jn mede-
werkers te raadplegen. Ik w i l echter 
wel zeggen dat men geen overdreven 
verwachtingen moet hebben over de 
mogeli jkheden, het Fonds op korte ter-
mijn veel groter te maken met enkele 
tientallen miljoenen guldens. Ik denk 
dat ik het antwoord van de Minister 
van Financiën daarop al ken. Omdat hij 
hiervoor in eerste instantie ook mede-
verantwoordeli jkheid draagt, zal ik met 
de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening overleg plegen 
over de vraag, wat wi j eventueel wel 
zouden kunnen doen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nu verder 
niet in op de opmerkingen, d iedege-
achte afgevaardigde de heer Rietkerk 
heeft gemaakt. Hij zal wel van mij wi l -
len aannemen dat, al heb ik dan niet al 
de onderdelen van zijn betoog in eer-
ste termijn behandeld, dit niet bete-
kent, dat ik zijn inleidende opmerkin-
gen in eerste termijn, die hij nu kort 
heeft herhaald, daarmee heb onder-
schreven. Dat is zeker niet het geval, 
wanneer hij spreekt over de eenzijdig-
heid van het kabinetsbeleid in het ka-

der van de nivel ler ingsdwang. Ik zal 
hierop niet ingaan; met enige moeite 
weersta ik de aandrang om dat wel te 
doen. 
De geachte afgevaardigde heeft ook 
nog gesproken over de 3 %-norm en 
de 4 %, die, naar hij vreest, zal ont-
staan. Het is niet juist dat w i j , uitgaan-
de van het percentage van 3, dat w i j 
als zodanig niet hebben losgelaten - al 
hebben wi j daarbij altijd een kantteke-
ning geplaatst wat de VAO, nu de 
AAW, betreft - op dit moment aan lei-
ding hebben, deze raming te herzien. 
Ik zie dan even af van de effecten van 
de overhevel ing vanuit de algemene 
middelen, al dan niet van tijdelijke of 
blijvende aard. Wi j hebben dat ook in 
de schriftelijke stukken - ook in de me-
morie van toel ichting staat dat mijns 
inziens - als uitgangspunt in de bere-
kening van dit moment opgenomen. 
Vandaar dat ik op dit punt als zodanig 
verder ook niet ben ingegaan. Ik wi l 
staande houden dat dit percentage 
van 3 met de inzichten, die wi j nu heb-
ben, als een redelijke calculatie kan 
worden beschouwd. Ik denk in dit ver-
band natuurl i jk wel aan de vreemde ef-
fecten, die de ontwikkeling van bepaal-
de onderdelen van het nationaal inko-
men op de uiteindelijke uitkomst kan 
hebben. Ik heb deze ook uitdrukkelijk 
genoemd. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Mer-
tens heeft al gereageerd op de kwestie 
van het oranjeboekje, zoals w i j dat op 
het departement in de wandel ing ple-
gen te noemen. Dit is ambtelijk bestu-
deerd. Ik heb zelf nog niet de gelegen-
heid gehad om mij in de verschillende 
studies die erover zijn gemaakt te ver-
diepen, maar ik hoop dat zeer binnen-
kort wel te doen. Ik geloof niet dat de 
heer Rietkerk daaraan de politieke con-
clusie mag verbinden dat de reactie 
van de Staatssecretaris betekent dat 
doelbewust het jaar 1977 in de picture 
is gekomen, omdat dat - hoewel vol-
gens sommigen niet waarschi jn l i jk -
uitgaande van de normale regel het 
eindjaar van het kabinet-Den Uyl is. 
Dat is een benadering die gewoon za-
kelijk is gekozen, omdat verschillende 
van de onderdelen die in de voorstel-
len voorkomen en die eventueel effect 
zouden kunnen hebben, dat de eerste 
jaren niet hebben. Daarnaast zijn er 
nog andere en ik meen dat het niet ver-
standig is, om waar wi j nog niet in 
staat zijn geweest dat te evalueren en 
daar ons waarde-oordeel over te geven, 
daar op dit ogenblik definitief op in te 
gaan. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het punt is juist dat de 

Staatssecretaris zo definitief zei dat er 
in 1977 nog niets van zou kunnen ko-
men. Er staan allerlei suggesties in 
voor samenwerking, integraties, voor 
een beter samenspel. Die opmerking 
verwonderde mij zeeren ik heb dan 
ook bij interruptie gevraagd of ik dat 
goed had verstaan en de Staatssecre-
taris heeft dat bevestigd. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zou het toch niet op onderde-
len op wi l len ingaan. Mevrouw Van 
Leeuwen heeft ook getracht om ons 
een aantal nadere detailleringen te 
ontlokken. Ik zou wil len dat die kwes-
ties eerst op bewindslieden niveau 
werden bekeken. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Tot aan 
1978? 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Het gaat niet om het jaartal. Ik 
zou echter de onderdelen, waarvan 
ambteli jk wordt gezegd dat er toch een 
aantal aantrekkelijke of redelijke voor-
stellen bevatten, eerst eens nader poli-
tiek wi l len evalueren. 
De heer Rietkerk heeft gesproken over 
de 15 min. voor de jeugdigen. Hij heeft 
daarbij andere punten aan de orde 
gesteld en gezegd dat ik daarbij ook 
moest denken aan het beperken van 
de loonontwikkel ing. Ik heb al mijn re-
serves laten blijken ten aanzien van 
een aantal onderdelen. Ik wi l ook het 
bedrijfsleven erbij betrekken, met na-
me ook wanneer het om de leeftijds-
verlaging gaat. Daarover heb ik naar 
mijn mening een duidelijk standpunt 
ingenomen, ook wat de ontwikkel ing 
van het min imumloon zelf betreft en 
de relatie die er nu eenmaal is met de 
minimumjeugdlonen. Ik heb ook ge-
wezen op de verschillende aspecten 
die zijn verbonden aan een op zich 
zelf gewenste sociale maatregel. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Riet-
kerk heeft gevraagd, waarom ik, als ik 
het spaarloon afwijs, wel spreek over 
vermogensaanwasdeling. Naar mijn 
opvatt ing behoort het eerste tot de 
kostencomponenten in de kostprijscal-
culatie en het verschijnsel van de ver-
mogensaanwasdeling ontstaat pas 
wanneer men in de sfeer van de over-
winst terecht is gekomen en derhalve 
buiten de kostprijs staat. 
Wat de motie van de heer Rietkerk be-
treft ten aanzien van de kwestie van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
heb ik van de geachte afgevaardigde 
begrepen dat bij hem de bereidheid 
groeit om haar in te trekken. Ik dacht dat 
hij alleen nog een bevestiging wi lde 
hebben van de vraag of hij ons goed 
had verstaan. Ik meen dat daaromtrent 
geen misverstand behoeft te bestaan. 
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Minister Boersma 
Ik wil er nu niet dieper op in gaan, 
maar ik ben het wel met de geachte af-
gevaardigde eens dat dit punt nog na-
der moet worden uitgediept in de ver-
volg nota. 
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Ba-
rendregt heeft een aantal opmerkin-
gen gemaakt in verband met de ver-
mogensaanwasdeling en winstdeling. 
Als het morgen lukt om uit het huur-
en subsidieprobleem te komen, zou 
hier wel eens een volgend nummertje 
voor de Kamer in kunnen liggen. Ik wil 
er op dit moment niet verder op in-
gaan, maar ik wijs er wel op dat ik mij 
nog niet ten principale heb uitgespro-
ken voor het ene of het andere stelsel. 
Ik ben van mijn leven nog nooit afkerig 
geweest van de bevordering van pri-
vaatbezit in die gelederen waar dat 
nog zo schaars voorkomt. Ik heb de ge-
achte afgevaardigde al gezegd, dat de 
gedachte van de centrale fondsvor-
ming, los van de vraag of men het nu 
voor 100% in die richting of sfeer 
moet zoeken, niet iets is waarvan wij 
op voorhand zeggen dat wij daarover 
zelfs niet eens na gaan denken. Dat 
punt zal straks ook gestalte krijgen in 
de aangekondigde nota. 
De heer Van Gorkum heeft ook gespro-
ken over de kwestie van de openbaar-
heid. Op dit punt is ook een motie in-
gediend. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat er 
in ieder geval geen twijfel over kan be-
staan, dat het kabinet duidelijk heeft 
gesteld dat de openbaarheid van inko-
mens - dat is zelfs al langer dan een 
jaar geleden gesteld - in de ruimste zin 
moet worden gerealiseerd en dat het 
ook een hoeksteen is en ook niet an-
ders dan een hoeksteen kan zijn voor 
het totale inkomensbeleid. Er is echter 
ook gesteld, dat de middelen, waar-
mee men dat doel bereikt, nog verder 
in discussie zijn en ook onderwerp vor-
men van de discussie met bij voor-
beeld vertegenwoordigers van de vrije 
beroepenorganisaties. Welnu, ik heb 
in dat verband ook gezegd dat niet ik -
zoals de heer Van Gorkum niet hele-
maal sportief vertaalde - zo'n moeite 
heb met het begrip privacy in dit ver-
band. Neen, het punt waar het om gaat 
en waarop zeer gerenommeerde en 
echt geen ultra-rechtse juristen ons 
ook wijzen - want wij hebben daarover 
natuurlijk mensen geraadpleegd, ook 
van buiten onze directe wereld - is, dat 
men rekening moet houden met be-
staande rechtsregels ten aanzien van 
de privacy. Ik kan daarover natuurlijk 
ook een prachtig en geëmotioneerd 
verhaal houden, maar dat is nu een-

maal iets, waar de Minister van Soci-
ale Zaken, laat staan de Minister van 
Justitie, niet zonder meer omheen kan. 
Dat betekent derhalve, dat er hier en 
daar een aantal hobbels zal moeten 
worden geslecht en belemmeringen 
zullen moeten worden weggenomen 
en dat, om het doel te bereiken, ook 
duidelijk moet worden gesteld wat wij 
precies voor ogen hebben. Dat is iets, 
dat wij hebben aangekondigd en dat 
zal komen in de interimnota, die bin-
nenkort zal verschijnen. Daarover kan 
dus geen verschil van mening zijn en 
daarover kan ook geen enkel misver-
stand bestaan. Men moet nu niet ko-
men met de vraag: Vul dat nu eens 
precies in. Men wil dan de details we-
ten van een zaak, die in hoofdlijnen be-
kend is, maar die wij in alle rust willen 
uitwerken na de kerstdagen, in die in-
terimnota. Het is dan een kwestie van 
vertrouwen. Ik zeg bij herhaling toe, 
dat het zal gebeuren en dan moet de 
heer Van Gorkum natuurlijk zelf weten, 
of hij daarover een motie wil indienen. 
Ik vind dan toch wel dat het verschijn-
sel van inflatie bij moties nog sterker 
om zich heen grijpt dan toch al vaak 
het geval is. De Kamer moet zelf maar 
weten, wat zij met een dergelijke motie 
doet, die in wezen zegt - zij het dat ik 
niet op onderdelen en op de beweeg-
reden wil ingaan - dat de Regering 
moet doen, wat zij allang beloofd heeft 
te zullen doen. Ik kan dan alleen maar 
zeggen: Als je daarin geen geloof 
hebt, wil ik daaraan niet een al te 
zwaar politiek accent geven, maar dan 
begrijp ik het niet helemaal. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister zegt 
dat de nota uitgaat van het beginsel 
van openbaarheid van inkomens. Ik 
had uit zijn antwoord in eerste termijn 
begrepen dat er nogal wat problemen 
waren met de privacy, waardoor hij 
niet kon toezeggen dat het beginsel 
van openbaarheid ten grondslag zou 
liggen aan die nota. Als ik dat verkeerd 
begrepen heb en openbaarheid van in-
komens het uitgangspunt voor die nota 
is, dan heb ik geen enkele behoefte 
aan mijn motie. Dat is duidelijk. Ik be-
grijp best dat de Minister van Justitie 
dan een aantal rechtsregels zou moe-
ten veranderen en de tijd om dat te 
doen gunnen wij hem graag. Als de wil 
aanwezig is om het beginsel van open-
baarheid in te voeren in Nederland, als 
dit ten grondslag ligt aan die nota en 
als dat de opvatting van de Minister is, 
trek ik mijn motie in. 

Minister Boersma: Dat is inderdaad 
mijn opvatting. Dat wil niet op voor-
hand zeggen dat er straks op geen en-

kel onderdeel van onze voorstellen 
maar enigerlei vorm van botsing denk-
baar is, maar dan kan er inderdaad -
en dat is ook in de Kamer gesugge-
reerd - naar aanleiding van die nota 
over gediscussieerd worden, want er 
zitten echt nog wel een heleboel as-
pecten aan vast, als ik kijk naar de ge-
gevens van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, de inschakeling van de 
belastingdienst, de wijze waarop dat 
kan gebeuren, de onderdelen van de 
openbaarheid enz. De heer Van der 
Lek kan wel zeggen: Wat doet dat er 
nu toe? Zo kun je echter wel alle pro-
blemen hier te lijf gaan. Het doet er 
wel toe en het maakt een heleboel ver-
schil uit. Dat wil ik ook graag volledig 
openbaar maken in deze Kamer. 

DeheerVanderLek(P.S.P.): Het doet 
er niet toe, voor zover het het beginsel 
betreft. 
Minister Boersma: Akkoord, maar dan 
komen wij bij de details. Het beginsel 
heb ik hier duidelijk naar voren ge-
bracht, dat is waar het straks in de nota 
om zal gaan. 
De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijn-
heer de Voorzitter! Met deze toezeg-
ging van de Minister wil ik graag mijn 
motie op dit punt intrekken. 
Aangezien de motie-Van Gorkum c.s. 
over bevordering van de openbaar-
heidvan inkomens (13 100, hoofdstuk 
XV, nr. 12) is ingetrokken, maakt zij 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb daarmee de vragen be-
antwoord die van de zijde van me-
vrouw Barendregt zijn gesteld, want 
toen kwamen de Hoeksche en Kabel-
jauwse twisten en de twisten tussen 
de Schieringers en de Vetkopers en 
daarmee hoef ik mij niet te bemoeien. 
Ik ga nu over naar de opmerkingen die 
de heer Poppe nog heeft gemaakt. Ik 
zou in algemene zin dit nog willen zeg-
gen. De Minister, zo zegt de heer Pop-
pe, heeft op een aantal punten niet 
duidelijk positie gekozen. Ik heb er na-
tuurlijk alle begrip voor dat een kamer-
lid dit graag zou willen en zeker dat 
dan die positie wordt gekozen die hij 
zelf heeft ingenomen, althans in grote 
lijnen. Ik heb de laatste jaren wel ge-
leerd - het verschijnsel wordt steeds 
erger; dus daarmee moet je ook weer 
oppassen - dat een zekere mate van 
voorzichtigheid uiteindelijk beter blijkt 
te zijn dan een te snel innemen van de-
finitieve standpunten. Ik meen dat de 
heer Poppe ook tussen de regels door 
zou kunnen lezen. Hij mag erboven-
dien op rekenen, dat later nog op de-
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tails wordt ingegaan. Het is ondenk-
baar dat in algemene beraadslagingen 
op alle onderdelen bevredigende ant-
woorden komen en een bevredigend 
debat plaatsheeft. Er komt natuurlijk 
een duidelijke doorwerking van een zo 
substantiële bijdrage als die welke hij 
aan dit deel van het debat heeft gele-
verd. 
Wanneer hij er nog een aantal andere 
zaken bij haalt, zoals de herstructure-
ring, dan heb ik geleerd in die zin ook 
enige voorzichtigheid te betrachten 
dat men op een gegeven momentte 
veel hooi op zijn vork kan nemen en te 
veel ineens kan willen. 
!k zou nog een opmerking willen ma-
ken over het stakingsrecht en de inte-
grale ratificatie van het Europees so-
ciaal handvest. Ik moet in zoverre nog 
een aanvulling geven op mijn interrup-
tie ter zake dat de vraag wat de Kamer 
wil met het Europees sociaal hand-
vest niet een kwestie is van - zoals ik 
mij in de openbare commissieverga-
dering tot hen heb gericht- de 'Keer-
punters', maar ook van de rest van de 
Kamer, omdat de Kamer intertijd -
en of het nu een unanieme beslissing 
of een meerderheidsbeslissing was, is 
voor nu niet relevant; of de heer Van 
Dam erbij was of niet, is in wezen voor 
de beslissing die nu moet vallen, ook 
niet van betekenis... 

DeheerVanDam(A.R.P.): De fractie 
was er bij! 
Minister Boersma: Ik kan mij voorstel-
len dat hij zegt, dat hij wat meer tijd 
nodig heeft om het te bezien. Het punt 
was dat de Kamer indertijd tegen de 
Regering heeft gezegd, dat zij, na in-
diening van de tweede nota van wijzi-
ging, waarbij het ging om artikel 6 en 
waarbij de Regering ambtenaren wilde 
buiten sluiten, van haar kant geen zin 
meer had over het Europees sociaal 
handvest te praten; het kwam toen 
niet op de agenda van de Kamer. Wel-
nu - en dit is mijn vraag geweest - het 
is natuurlijk toch wel van betekenis, of 
dit nog steeds het standpunt van de 
Kamer, de meerderheid van de Kamer, 
is. Het antwoord hierop is voor mij van 
grote betekenis, ook voor de verdere 
gang van zaken. Immers, ik ben in al-
gemene zin van oordeel, zoals ik heb 
geprobeerd in eerste termijn aan te ge-
ven, dat een ratificatie van het Euro-
pees sociaal handvest, al dan niet met 
handhaving van het voorbehoud t.a.v. 
artikel 6, van groot belang kan zijn 
voor het verder werken aan het sta-
kingsrecht in het bedrijfsleven, om 
maar één voorbeeld te noemen. In het 
Europees sociaal handvest wordt dui-

delijk de grondslag gelegd niet alleen 
voor het recht van staking, maar ook 
voor uitsluiting van collectieve acties 
van de zijde van ondernemers. Dat be-
hoeft men dan verder niet meer te re-
gelen; dit is op zichzelf een heel belang-
rijke zaak. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Ik begrijp dat 
de Minister benieuwd is naar de me-
ning van de Kamer op dit punt, maar 
de Minister heeft hierover toch ook 
een eigen mening? Daarnaar is in de 
eerste plaats gevraagd. Moet ik uit zijn 
woorden begrijpen dat de Minister van 
mening is dat die ratificatie van het Eu-
ropees sociaal handvest integraal in-
derdaad niet mogelijk is, maar dat dan 
artikel 6 zou moeten worden uitgezon-
derd? 
Minister Boersma: Het gaat om het 
volgende punt. Het is een probleem 
waarmee mijn collega van Binnen-
landse Zaken heeft te maken. Al is hij 
hier niet aanwezig, ik moet hem in col-
leg ialiteit bij deze zaak betrekken. Het 
gaat hierbij om het overleg dat hij 
voert met de centrales van overheids-
personeel. Bij die centrales staat heel 
duidelijk voorop de wens om overleg 
te kunnen voeren over twee onderde-
len: de kwestie van het stakingsrecht 
waaromtrent het kabinet als zodanig 
ten principale een standpunt heeft in-
genomen, alsmede de uitwerking, de 
spelregels die zullen moeten gelden 
wanneer het stakingsrecht voor 
ambtenaren geëffectueerd wordt, nog 
afgezien van de problematiek van het 
stakingsrecht voor militair personeel, 
dat in elk geval ook in mijn opvatting 
buiten de strekking van het Europees 
sociaal handvest valt, maar dit is even 
een technische complicatie. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Dan zou er 
ook geen bezwaar zijn tegen ratificatie. 
Minister Boersma: Dit begrijp ik niet. 
De heer Poppe (P.v.d.A.): Als het sta-
kingsrecht voor militairen niet zonder 
meer voortvloeit uit de ratificatie van 
het Europees sociaal handvest, dan 
staat wat dit betreft niets de ratificatie 
inde weg. 
Minister Boersma: Het was een toe-
voeging. Het gaat bij het overleg om a. 
het recht op staking voor ambtenaren 
en b. (daaraan gekoppeld) de wijze 
waarop dit recht via bepaalde spelre-
gels moet worden geëffectueerd. Daar 
gaat het om. Aan deze koppeling hech-
ten de ambtenarenorganisaties nu 
juist bijzonder sterk. Zij willen die twee 
zaken niet van elkaar losmaken. Dit is 
de situatie waarmee mijn collega van 
Binnenlandse Zaken te maken heeft. 

Men kan snel vooruit door, met be-
houd van de tweede nota van wijzigin-
gen, het overige gedeelte - althans in 
hoofdzaak - van het Europees sociaal 
handvest te ratificeren, onder de toe-
zegging, dat binnen een redelijke ter-
mijn ook artikel 6 integraal eronder zal 
vallen. Men kan ook een andere weg 
kiezen, waarbij men niets met de amb-
tenarenbonden te maken heeft. Het 
andere deel van de totale afhankelijke 
beroepsbevolking is zoveel groter, dat 
men hiervoor de uitwerking van een 
bepaald recht niet - door een minder-
heidsgroepering - kan laten ophou-
den. Dus: Ratificeer maar, met inbe-
grip van artikel 6, het handvest. Dit zijn 
de twee mogelijkheden. 
Wellicht zegt de Kamer, dat er op zich-
zelf geen bezwaar tegen is, mits de on-
zekere toestand voor de ambtenaren 
niet te lang duurt, het handvest te rati-
ficeren met een voorbehoud ten aan-
zien van artikel 6. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Het gaat juist 
om artikel 6. 
Minister Boersma: Dat is de vraag, 
mijnheer de Voorzitter. Het nieuwe feit 
voor de Kamer is, dat het kabinet ten 
principale een uitspraak heeft gedaan. 
Deze uitspraak was wel niet, toen de 
Kamer besloot - unaniem of bij meer-
derheid; ik weet het niet precies - de 
kwestie van het handvest van de agen-
da te schrappen. Toen was er geen 
toezegging - althans voor zover ik mij 
herinner-omhet recht opstaking 
voor ambtenaren te aanvaarden. Dit is 
het verschil. Daarom heb ik het naar 
voren gebracht, want het zou kunnen 
betekenen, dat wij toch het handvest 
grotendeels kunnen ratificeren en dat 
toch mijn collega van Binnenlandse 
Zaken verder kan gaan met goed over-
leg - waarop hij bijzonder veel prijs 
stelt, evenzeer als ik graag goed over-
leg heb met andere organisaties - en 
dat reeds op korte termijn door collega 
Van Agt en door mij verder kan wor-
den gewerkt aan het punt van de sta-
kingsproblematiek in het bedrijfsle-
ven. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
het de heer Van Dam was die zei, dat 
hierover wellicht nog een keer monde-
ling overleg zou kunnen worden ge-
voerd. Ik ben het in zoverre met de 
heer Poppe eens, dat dit al is ge-
weest, al zijn wij nog niet zover door-
gedrongen in verschillende onderde-
len die ik zojuist improviserenderwijze, 
heel kort heb genoemd. Het zou er op 
zichzelf wellicht aanleiding toe kunnen 
zijn - mede gezien het feit, dat het be-
zoek aan de gecombineerde vergade-
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Minister Boersma 
ring niet overmatig was - om deze 
zaak nog eens in onderling fractiebe-
raad te bezien. Ik zou deze suggestie 
willen doen, mijnheer de Voorzitter. 
Misschien kunnen wij dan na het kerst-
reces snel met deze belangrijke zaak 
verdergaan. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Hart-
meijer wil het arbeidsbureau-nieuwe-
stijl voor iedereen invoeren. Ik heb al 
gezegd, dat dit technisch niet eens zou 
kunnen. Hiervoor 2ouden er op tal van 
onderdelen te veel knelpunten zijn. 
Waar het kan, zullen wij er zeker snel 
mee voortgaan. Ook op dit punt moe-
ten wij erop toe zien, dat de zaak niet 
dol draait. 
De heer Hartmeijer heeft een motie in-
gediend waarin centraal staat een mel-
dingsplicht. Ik heb in eerste termijn 
reeds gezegd, dat mijn voorkeur uit-
gaat naar vacaturebanken boven een 
wettelijke meldingsplicht. In de eerste 
plaats blijkt, dat waar deze banken 
werken de vraag vrijwel geheel naar 
voren komt. Het is dus een doeltref-
fend middel. In de tweede plaats noem 
ik het actueel houden van de informa-
tie van het arbeidsbureau. Dit kan ge-
schieden in een tempo, dat nodig is 
voor de arbeidsbemiddeling. In de der-
de plaats blijken de opgaven van het 
bedrijfsleven vrijwel steeds aanvulling 
te behoeven. Het is niet zo, dat de zaak 
rond is met de meldingsplicht. Dan 
moet men toch nog datgene doen, wat 
nodig is als men gaat werken met va-
caturebanken, namelijk een regelma-
tig bezoeken van de bedrijven. Ook bij 
de meldingsplicht is aanvulling nood-
zakelijk van de gegevens betreffende 
de vacatures, welke gegevens het 
bedrijfsleven moeilijk uit eigen bewe-
ging, met of zonder meldingsplicht, zal 
verschaffen. Voorts zijn gegevens no-
dig over verwante beroepen. 
Het regelmatige contact van de ar-
beidsbureaus met bedrijven, dat aan-
leiding vindt in de vraag naar vacatu-
res, leidt tot meer informatie over en 
weer, en ten slotte - daarom slaat bij 
mij de weegschaal door ten gunste 
van stimuleren op dit punt - kan geen 
sanctie worden gezet op de verplich-
ting. Ik vrees daarom, dat sprake is van 
een lege dop dan wel van een slag in 
de lucht. 
In België bestaat de wettelijke plicht 
wel, maar daar is het ook compleet 
een dode letter. Ik zou de geachte afge-
vaardigde toch willen vragen nog eens 
te overwegen wat hij met deze motie 
wil doen. Op praktische gronden - de 
heer Hartmeijer zal hebben begrepen, 
dat het voor mij geen principiële zaak 
is - heb ik aan de motie geen behoefte. 

Wat de heer Hartmeijer wil, staat ook 
mij voor ogen, maar op grond van een 
bijna vierjarige ervaring acht ik mijn 
weg een betere dan die, welke hij in 
zijn motie aangeeft. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Vacatu-
rebanken betekenen een behoorlijke 
vooruitgang. Als er binnen een jaar 
een verplichtstelling komt, betekent 
dat wel een arbeidsbesparing. De 
werkwijze wordt gemakkelijker. Wij 
weten uit gegevens, dat het percenta-
ge van de vacaturebanken op dit mo-
ment 70 is. Als dit niet juist is, hoor ik 
dat wel van de Minister. Wij vinden 
echter, dat het geen 70 % moet zijn, 
maar 100 %, juist met het oog op de 
werkwijze van de arbeidsbureaus en 
de tijd die hierdoor vrijkomt. 
Dit houdt ook in dat daar, waar wij nog 
niet tot de nieuwe stijl kunnen over-
gaan, ook al heeft de Minister toege-
zegd de vacaturebanken zo spoedig 
mogelijk ook bij de andere in te voe-
ren, dit voor het personeel op zichzelf 
al een grote vooruitgang is. 
Ik begrijp natuurlijk wel, dat wat de 
sanctie betreft niet gezegd kan worden 
dat bedrijven gesloten zullen worden. 
Naar het mij voorkomt, zou echter wel 
een boetestelsel kunnen worden inge-
voerd. 

Minister Boersma: Zolang je daar niet 
de Wet op de economische delicten bij 
voorbeeld kan hanteren, dan stelt het 
allemaal niets voor. Wij moeten er na-
tuurlijk ook voor oppassen, dat wij niet 
met lege dozen gaan werken en een il-
lusiepolitiek gaan voeren. Ik heb al ge-
zegd, dat een wettelijke verplichting 
niet zal doen realiseren wat de heer 
Hartmeijer meent te moeten veronder-
stellen, namelijk dat alles vanzelf gaat 
als de verplichting er maar is. Nee, 
het zal niet werken. Dan zal precies 
hetzelfde moeten gebeuren als wat nu 
moet gebeuren om de vacaturebanken 
verder operationeel te maken. Dat lijkt 
mij een veel betere weg. Bovendien 
voorkomt men dan ook allerlei frustra-
ties, die niets oplossen. Er is ook geen 
sanctie op. In België is dat duidelijk. 
Daar heeft men een wettelijke ver-
plichting, maar het stelt niets voor. Het 
is een dode letter geworden. Wij moe-
ten oppassen dat wij niet allerlei wet-
telijke verplichtingen gaan creëren. Er 
zijn er toch al zo verschrikkelijk veel. 
Het zijn overbodige wettelijke verplich-
tingen. Ik zou de Kamer ervoor willen 
waarschuwen die niet op te leggen 
aan degenen, die zich er niet aan kun-
nen of om welke reden dan ook niet 
willen houden, terwijl de overheid niet 
in staat is de wettelijke verplichting af 
te dwingen. Dit gevoegd bij het gerin-

ge effect, dat de verplichting sorteert, 
doet mij zeggen dat ik aanneming van 
de motie met name op praktische 
gronden ontraad. 
De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Maar 
sancties zijn toch altijd mogelijk? Ik 
dacht dat er toch ook nog wel andere 
wettelijke bepalingen waren, waarbij 
ook sancties werden gehanteerd. 
Minister Boersma: Sancties komen 
wel voor, maar de heer Hartmeijer 
weet ook, dat de decriminalisering van 
het strafrecht hier al meer aan de orde 
is geweest. Lijfelijke straffen en derge-
lijke komen steeds minder voor. Even-
als vrijheidsberoving en weet ik, hoe 
die juristen dat verder noemen. Het is 
een duidelijke ontwikkeling, dat sanc-
ties - wij hebben dat met het mini-
mumloon en ook bij andere sociale 
wetten gehad - niet in de wettelijke ar-
tikelen voorkomen. Ook hier is een 
sanctie zeker niet denkbaar. Dit maakt 
het voor mij wat spijtig, dat deze motie 
nog steeds op de agenda staat. 

De heer Van Dam (A.R.P.): Men komt 
niet aan sancties toe, want op het mo-
ment dat het ontdekt wordt, is de be-
hoefte aan de arbeiders er niet meer. 
MevrouwBarendregt (P.v.d.A.): Dat is 
een andere zaak, maar sancties op zich 
zijn mogelijk. Ik spreek het verhaal daar-
om tegen, dat juist bij economische de-
licten de decriminalisering de laatste 
tijd steeds vaker over het voetlicht komt 
Dat is vanuit onze fractie nooit gezegd. 
Waar geldelijk gewi n uit iets te verkrij-
gen is, zijn boetes een heel normale 
zaak, die met de decriminalisering 
niets te maken heeft. 

De heer Van Dam (A.R.P.): Bij diefstal 
gaat het niet om geldelijk gewin! 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Mevrouw Van Leeuwen, diein-
tussen de vergadering heeft moeten 
verlaten, zou de SER niet graag willen 
missen, maar merkte op dat het soms 
lang uitblijven van bepaalde SER-ad-
viezen nu eenmaal wel eens irritatie 
wekt. Ik ga daar verder niet op in. Zij 
heeft ook nog gesproken over de toe-
na me van de premiedruk en zei dat wij 
daar zeer voorzichtig mee moeten zijn. 
Ik heb dat zelf in eerste termijn al be-
vestigd. Voorts de kwestie van de tij-
delijkheid van de extra rijksbijdragen. 
Zal dat punt in het najaar worden be-
keken, zo vroeg zij. Ik denk van wel; 
het zal stellig moeten gebeuren. In dit 
verband denk ik ook aan de beslissing 
die in het kabinet zal moeten vallen ten 
aanzien van de belastingdruk. Die ont-
wikkeling voor het jaar 1976 is zowel 
economisch, financieel en sociaal als 
politiek van uitermate groot gewicht. 

Tweede Kamer 
18december1974 Rijksbegroting 2191 



Minister Boersma 

Wij zullen dat in samenhang in de loop 
van de komende zomer moeten bekij-
ken. Daarbij zullen wi j ook moeten 
kijken naar de ontwikkel ing van de 
economie en de vooruitzichten voor 
het jaar 1976 die wi j op dat moment 
zullen kennen. Wij zullen dan ook het 
definitieve oordeel moeten vellen over 
de t i jdeli jkheid van de maatregelen, 
die wi j nu hebben doorgevoerd. Dat 
hangt natuurli jk ook in grote mate af 
van de feitelijke situatie van dat mo-
ment en de economische vooruitzich-
ten voor later. Ik kan niet anders zeg-
gen dan dat die verschillende aspecten 
van premiedruk en belastingdruk in 
hun samenhang met de ti jdeli jkheid 
van een aantal maatregelen, die de pre-
miedruk hebben doen verlagen, zullen 
moeten worden bekeken. Dit zal ook 
gelden voor het overleg tussen de so-
ciale partners en met de sociale part-
ners, omdat verschillende van de 
maatregelen die nu als ti jdelijk zijn 
doorgevoerd - dat moest en dat is be-
wust zo gedaan - , van grote invloed 
zijn op het georganiseerde overleg. 
De heer Van Dis bepleitte voor alle be-
trokkenen reële inspraak, opdat zoveel 
mogelijk medewerking wordt verkre-
gen bij het inkomensbeleid. Dat is de 
doelstell ing. Of wi j hen allen mee zul-
len krijgen en of zij allen content zullen 
zijn, wanneer wi j onze plannen uitein-
delijk gaan ontvouwen, is natuurli jk 
een volgende vraag. Hij heeft ook ge-
vraagd, vooral de kleinere bedrijven 
goed in de gaten te houden. Ik ben het, 
zonder zijn analyse van A t o t Z t e o n -
derschri jven, met hem eens - dat blijkt 
ook wel uit de gerichtheid van ons be-
leid - dat je ook moet proberen zoveel 
mogeli jk de kleinere bedrijven te spa-
ren en in stand te houden, om verschil-
lende redenen overigens. 
De kwestie van de continu-arbeid is 
door de heer Van Dis genoemd. Ik ge-
loof niet dat een verbod als zodanig 
gemakkelijk te geven is. Dan rijst na-
tuurl i jk de vraag waar de grens ligt, 
wat wèl en wat niet strict noodzakelijk 
is. Dat is niet eenvoudig aan te geven. 
Levensbeschouwelijke aspecten kun-
nen hierbij een belangrijke rol spelen, 
maar ook om sociale redenen is een 
beperking van continu-arbeid uiter-
aard een belangrijke zaak, aangezien 
continu-arbeid per definitie betekent 
dat ook 's nachts wordt gewerkt. Dat 
geldt ook voor drie-ploegendiensten 
en ook voor andere ploegendiensten. 
Ik denk ook aan de medische wereld, 
die de laatste ti jd onderzoekingen 
heeft verricht en daarbij ook bepaal-
de voorlopige conclusies heeft getrok-

ken over het u i teen oogpunt van 
volksgezondheid onaantrekkelijk zijn 
van een continu-arbeid. Afgezien daar-
van, is het duidelijk dat de belangstel 
ling voor dergelijke ploegendiensten 
steeds verder afneemt. 
Desalniettemin heeft de medaille ook 
een keerzijde. In een aantal gevallen is 
het om technische redenen on moge-
lijk de continu-arbeid uit te bannen. Ik 
ga nu verder niet in op de eigendom 
en de filosofie achter het begrip 'ei-
gendom'. Daar zou op zichzelf een heel 
referaat over gehouden kunnen wor-
den. De heer Van Dis heeft mij nogal 
vérgaand vertaald, alsof ik van mening 
zou zijn dat wi j langzamerhand in een 
volledige socialisering terecht zouden 
moeten komen. Ik hoop dat ik hem ver-
keerd heb begrepen, maar ik meen dat 
ik die termen heb opgevangen. Dat is 
in genendele het geval, mijnheer de 
Voorzitter. Waar het wèl om gaat, is 
een duidelijke vermaatschappeli jking 
van de eigendom en de geweldig inge-
wikkelde samenhang tussen beslissin-
gen van enkelingen en de situatie en 
omstandigheden van grote groepen. 
Het w i l er bij mi j niet in, dat dat iets is 
wat nu plotseling vandaag in deze Ka-
mer is ontdekt en dan verder geen en-
kele betekenis meer zou hebben. Ook 
al was het hier niet ontdekt, er is een 
ontwikkeling aan de gang, die leidt tot 
een grotere mate van vergemeen-
schappelijking van de eigendom van 
de productiemiddelen. Ik kan mij niet 
voorstellen dat over vijf of tien jaar 
niet in enigerlei vorm bij de werkne-
mers een stuk medebeslissingsrecht, 
ligt ten aanzien van de investeringen. 
Velen kijken er nu misschien vreemd 
tegenaan maar ik kan mij niet voorstel-
len, dat er over vijf of t ien jaar, mis-
schien nog wel eerder, geen vorm van 
inspraak voor is gevonden. 
Het gaat mij te ver, nu uitvoerig in te 
gaan op hetgeen prof. Van Doorn heeft 
gezegd. Ik heb in algemene zin gezegd 
- de heer Van Dis kan dat ook wel te-
rugvinden - dat de kwestie van de ge-
huwde vrouw en de arbeidsplaatsen 
die zij inneemt en dergelijke oplossin-
gen mij niet erg aanspreken. 
De heer Van Dis heeft gevraagd of het 
onderwijs niet beter kan worden aan-
gepast aan de functie. Er moet een re-
latie worden gelegd tussen de arbeids-
markten de opleiding. Het verheugt 
mij dat het de laatste t i jd mogelijk is 
gebleken in dat opzicht duidelijke con-
tacten te leggen met het Departement 
van Onderwijs en Wetenschappen. Het 
gaat erom die relatie meer inhoud te 
geven wat het beleid betreft, alsmede 
aanpassing van het beleid. Op zichzelf 
zal het nog wel enige t i jd kosten. Het is 
een structurele zaak. 

Ik zal nu geen concreet antwoord ge-
ven op de vraag van de heer Van Dis 
wat moet gebeuren als de ontwikke-
ling uit de hand loopt. Natuurlijk be-
houdt de Regering een belangrijk stuk 
eigen verantwoordeli jkheid. Zij zal die 
niet uit de weg gaan, ook niet op dit ter-
rein. 
De heer Verbrugh heeft in het kader 
van de opvoering van de behoeften be-
vrediging gezegd dat de zaak ethisch 
stuk loopt. Zijns inziens moet de vrije 
t i jd ook niet te ruim worden genomen 
en moet er worden gewerkt zolang het 
dag is. Als kamerlid kan hij het laatste 
onmogeli jk letterlijk nemen. Ik neem 
aan dat hij niet wi l dat er een verbod 
komt op langer werken dan het dag is. 
Wij gaan onherroepelijk naar een situ-
atie - dat laat zich eenvoudig voorspel-
len - waarin de40-urige werkweek 
wordt verlaagd - dat zal over een paar 
jaar gebeuren - tot een 32-urige. Daar-
door kan men een veel betere dagin-
deling maken. De reistijden zullen ge-
middeld ook toenemen naarmate het 
verkeer drukker wordt . Men zal meer 
t i jd nodig hebben om zich over een 
kleine afstand te verplaatsen. Er zal in 
toenemende mate behoefte bestaan 
zich in de buurt van de grote steden te 
vestigen. Er zal kortom een betere ar-
beidsverdeling mogelijk zijn. Verder 
begeef ik mij niet in de futurologie. Dat 
het gaat gebeuren staat evenwel vast. 
Ik durf geen uitspraak te doen over de 
vraag of het dan mogelijk zal zijn 1/8 
deel van de werkti jd te doen vervan-
gen door aanvullend onderwijs, zeker 
niet wanneer het op basis van vr i jwi l -
ligheid zou moeten gebeuren. 
De vraag is of oudere werknemers 
daarvoor bijzonder veel belangstelling 
zouden hebben. Well icht kan die zaak 
op de langere termijn spelen. 
De heer Van Dam heeft impliciet al ant-
woord gekregen op zijn vragen. 
De heer Van der Lek sla ik ook snel 
over, omdat ik de door hem aan de or-
de gestelde punten stuk voor stuk heb 
behandeld. Als er tussen ons kortslui-
t ing is ontstaan, adviseer ik hem, nog 
eens de Handelingen te lezen. Het punt 
van de stageverplichting zal ik nog 
eens afzonderlijk bekijken. Dat was in-
derdaad een aanvullend nieuwtje. Ten 
aanzien van de verplichting heb ik dui-
delijk aangegeven dat ik er geen heil in 
zie. 

DeheerVanderLek(P.S.P-) : Daarom 
kwam ik er ook op terug. 

Minister Boersma: Leest u nog maar 
eens wat ik daaraan voorafgaand heb 
gezegd. Toen wist ik nog niet dat u met 
een stage zou komen. Dat is ook een 
zaak die bij de partiële leerplicht een 
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belangrijke rol speelt en waar de SER 
op dit moment nog niet uit is. 

DeheerVanderLek(P.S.P.) : Dejonge-
ren ook niet. 

Minister Boersma: De heer Van Gor-
kum ben ik nog een antwoord schuldig 
over de aparte staatssecretaris. Mijns 
inziens ziet hi j het niet juist. Voltrekt 
zich wat volgens de heer Van Gorkum 
zal gebeuren - ik beweer niet stellig 
dat het anders zal z i jn; net zomin kan 
de heer Van Gorkum echter met stel-
ligheid beweren dat het zal gaan zoals 
hij denkt - dan is er nog geen reden 
voor een aparte staatssecretaris of 
zelfs een apart departement. Waar het 
in de praktijk om gaat is, of je duidelijk 
politieke directieven kunt aangeven 
betreffende de weg waarlangs de me-
dewerkers hun werk moeten gaan 
doen. Als het alleen een kwestie zou 
zijn van een groter apparaat! Ove-
r igenswi l ik ook daarvoor waarschu-
wen. 
Het punt is d i kw i j l s -daa rom spreek ik 
van overbelasting - dat het aantal pro-
grampunten op hetzelfde moment ge-
realiseerd moet worden. Dan ont-
staat er een congestie waar niet ge-
makkelijk u i t te komen is. Immers, de 
medewerkers die je tegenkomt bij de 
werkloosheidsbestri jding, de werkge-
legenheid en dat soort zaken, kom je 
vooreen deel ook weer tegen wanneer 
het over andere onderwerpen gaat. 
Dat is nu eenmaal het verschijnsel aan 
de top. Daarom kan op een bepaald 
moment in een bepaald deel van het 
jaar die overbelasting zich voordoen. 
Men heeft er mij ook nog nooit eerder 
over horen klagen. De heer Van Gor-
kum zegt nu wel dat dat het geval is, 
maar dat is niet zo. Ik ben daar bijzon-
der zuinig in. Als ik het doe, dan kan 
men ervan uitgaan dat ik het met een 
zeer serieuze achtergrond doe. Men 
kan op dit punt van mening verschil-
len, maar ik zie geen heil in het voor-
stel van de heer Van Gorkum. 
Ik ben de heer Van Gorkum bijzonder 
erkentelijk voor de toezegging met be-
trekking tot zijn motie. Ik wi l ook graag 
wat terug doen. Hij moet niet conclu-
deren dat ik een stap terug heb gedaan 
vergeleken met mi jn uitlatingen in de 
openbare commissievergadering. Ik 
heb alleen gereageerd op een uitlating 
van de heer Van der Lek. Ik heb dat in 
een wat beknopte vorm gedaan, maar 
het is niet mijn bedoeling geweest te-
rug te komen op datgene wat ik in de 
openbare commissievergadering heb 
gezegd. 
Het uiteindelijke doel is duidelijk: In 
1975 moet er een wetsontwerp komen 

van welke omvang en van welke strek-
king dan ook. Dat wetsontwerp moet 
in ieder geval betrekking hebben op 
twee hoofdonderdelen. Ik zal dus niet 
met een onbenull ige wijziging komen 
en zeggen dat ik daarmee aan mi jn 
plicht heb voldaan. Deze dubbele bo-
dem zit er bepaald niet in. 
Die twee hoofdonderwerpen zullen zijn 
de kwestie van het personeelsorgaan 
versus het orgaan van de onderne-
ming, zoals het nu bestaat, en de 
kwestie van de bevoegdheden. 
Mijn opmerkingen aan het adres van 
de heer Van der Lek hadden vooral be-
trekking op de betekenis die ik hecht 
aan de inspraak van het georganiseerde 
bedrijfsleven, omdat het georgani-
seerde bedrijfsleven nu eenmaal voor-
namelijk de uitvoerder is van de Wet 
op de Ondernemingsraden. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de ongeorgani-
seerden, maar voor de georganiseer-
den geldt het in zeer bijzondere mate. 
Daarom is het voor ieder kabinet van 
belang te weten hoe men in die krin-
gen over iets dergelijks denkt. 
Ik heb echter ook gezegd dat ik niet tot 
in het oneindige wi l wachten. Ik geef er 
de voorkeur aan dat er toch een advies 
komt. Ik heb daarover ook besprekin-
gen gevoerd en verschil lende contac-
ten gehad die mij wat minder pessi-
mistisch maakten dan ik een maand 
geleden nog moest zijn. 
Uitgangspunt is dat het ontwerp er 
komt. Dat betekent echter niet dat ik op 
voorhand al zeg dat dit onder geen be-
ding kan langs de weg van een voor-
ontwerp van wet. Ik sluit dat niet uit en 
ik zeg het ook niet toe, maar dit onder-
werp zal ik ook in de verdergaande be-
sprekingen aan de orde stellen. 
Misschien heeft de heer Van Gorkum 
nu weer enige reden tot tevredenheid. 
Ik neem dus geen enkel punt terug van 
wat ik in de openbare commissiever-
gadering heb gezegd. Ik neem echter 
aan dat hij mij graag de ruimte w i l la-
ten om dat beleidsmatig te doen op 
een wijze die mij het beste voorkomt, 
als w i j het doel maar bereiken. 
De heer Nypels krijgt stellig nog een 
reactie over zijn positieve, constructie-
ve bijdrage in dit debat in eerste ter-
mi jn. 

Wat moeten wi j verder doen, nu ik een 
nul op het rekest heb gekregen ten 
aanzien van die uitnodiging? Ik w i l het 
in ieder geval in het begin van het vol-
gend jaar nog eens proberen. Dan 
hebben wij er, naar ik hoop, ook rede-
lijk t i jd voor. 
IK zie nog niet direct in - over dit punt 
moeten wij later nog eens spreken -
hoe dit wettelijk valt af te dwingen. 

Misschien zou dat nog kunnen bij de 
publiekrechtelijke representativiteit, 
maar in de privaatrechtelijke sfeer 
lijkt mij dat bijzonder moeili jk. 

De heer Nypels (D'66): Ik erken dat. 

Minister Boersma: Het gaat hier met 
name om de Stichting van de Arbeid. 
Ik wi l er graag zelf nog over denken. Ik 
ben nog niet zover dat ik het hoofd vol-
komen moedeloos in de schoot leg. 
De heer Honig van den Bossche heeft 
over de aard van de werkloosheid ge-
sproken. Hij heeft er terecht op gewe-
zen, dat sprake is van een wereldpro-
bleem. Het is niet zo, dat het beleid in 
Nederland op alle fronten plotseling zo 
verschrikkelijk slecht is, dat in Neder-
land die ontwikkel ing zich voordoet 
waar wi j vandaag over spreken. Die 
ontwikkel ing doet zich in alle industrieel 
ontwikkelde landen voor. Welnu, dat 
is op zichzelf een schrale troost. Ik zeg 
ook niet - met hem - dat in de nota 
plotseling alle oplossingen kunnen 
worden aangereikt. Het is ook niet zo, 
dat wi j nu plotseling beginnen te den-
ken aan structurele oplossingen. Er 
zijn in de programs tot nu toe diverse 
structurele elementen te onderkennen. 
Wij zullen er alleen mee verder gaan. 
In de loop van het jaar zullen wi j er 
stellig mee bezig blijven en de sugges-
ties, die hier van verschil lende kanten 
zijn gedaan moeten toetsen. 
De heer Kruisinga zei nog geen ant-
woord te hebben gekregen opzi jn 
vraag over bouwstop ziekenhuizen en 
personeelsstop. De laatste is weer op-
geheven. Inzake de bouwstop bestaat 
zo nu en dan contact met Volksge-
zondheid. De heer Kruisinga weet, dat 
er in de pijpli jn een geweldig bedrag 
aan investeringen zat en dat er bijna 
ongebreidelde expansie in die sector 
dreigde op te treden en hier en daar al 
was opgetreden. Nieuwe calculaties 
ten aanzien van de bevolkingsgroei en 
prognosesten aanzien van aantallen zie-
kenhuisbedden moesten voorts vangroot 
belang worden geacht. De bouwstop 
draagt natuurli jk een tijdelijk karakter, 
want met een dergelijke botte bijl kan 
men natuurlijk niet onbeperkt door-
gaan. Kortom, deze bouwstop is ge-
wenst om tot een inventarisatie te ko-
men en vervolgens daarop weer een 
beleid te kunnen baseren. De bedra-
gen, die voor de ziekenhuisbouwzijn 
toegestaan, zijn verhoogd. 

De heer Kruisinga (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou er wel op wil len 
aandringen, dat zo snel mogeli jk een 
eind wordt gemaakt aan het gebruik 
van deze botte bij l . Er zijn veel betere 
maatregelen te nemen. Met betrekking 
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tot de bouw in de volksgezondheids-
sector is er nog buitengewoon veel nut-
tigsteverrichten.Erisdelaatste25jaar 
praktisch geen psychiatrisch ziekenhuis 
nieuwgebouwd. Men vraagt om een 
herziening met betrekking tot de intra-
murale zorg. Dat betekent ook, dat er 
meer bouw moet komen met betrekking 
juist tot de extramurale zorg. Daarover 
valt nog veel te zeggen, juist in deze 
tijd, waarin er zoveel behoefte is aan 
bouwobjecten, zijn in die sector vele 
goede bouwobjecten aanwezig. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ikwildezegedachtenwisseling 
graag voorleggen aan collega Hen-
driks, die daarmee zijn voordeel kan 
doen. Door de heer Kruisinga is ook 
een vraag gesteld over het relatief te-
kort aan besparingen. Hij heeft toen 
een relatie gelegd met milieu-investe-
ringen, waarvan wij er naar ik hoop in 
de komende jaren heel wat kunnen 
doen, nationaal gezien. Dat eventuele 
tekort aan besparingen klopt macro-
economisch gezien niet helemaal, 
want we hebben zelden zo'n groot 
overschot op de lopende rekening van 
de betalingsbalans gehad. De som van 
voorraadvorming en overschot op de 
lopende rekening is zo'n 8 a 9mld. 
Verder is dit een punt om in de 
schriftelijke reactie die ik heb toege-
zegd op te nemen. 
De heer Meis en ik behoeven over de 
200 min. gulden geen uitvoerige dis-
cussie te hebben. Op dat punt hebben 
we beiden onze standpunten duidelijk 
kenbaar gemaakt. 
Hij heeft ook nog een motie ingediend. 

De heer Meis (C.P.N.): Het is maar 400 
min. Pak ze maar van de betalingsba-
lans. Er is toch een enorm overschot. 
Minister Boersma: Hij heeft ook nog 
gevraagd naar de motie met betrek-
king tot het BBA. Daarvoor geldt het-
zelfde als voor de Ziektewet en de va-
kantiebijslag. 
De heer Meis (C.P.N.): Het is huishou-
delijk personeel waarvoor geen ontslag-
recht geldt. Iedereen kan ze ontslaan. 
Minister Boersma: Ik weet wel, waar-
over het gaat, maar het punt is, dat dit 
onderwerp van beraadslaging is in de 
SER, waar het hele ontslagrecht wordt 
herzien. Daarbij wordt ook dit punt be-
keken. Dat is wat ik er vandaag over 
kan zeggen. 
Ik wil echter nog iets zeggen over de 
aanvullende werkgelegenheid en de 
uitgetrokken bedragen. Ik beperk mij 
daarbij tot de burgerlijke en utiliteits-
bouw, de grond-, weg- en waterbouw-
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sector, de eenvoudige objecten en de 
regie-objecten. Er zijn tal van maatre-
gelen die een minder uitgesproken re-
gionale bestemming hebben gekre-
gen. Het gaat dus met name over de 
werkloosheidsbestrijding in de bouw. 
Ik heb het dus niet over de andere on-
derdelen van het pakket van 3V2 mld. 
en van voorgaande pakketten. 
Voor 1972 gaat het om een totaal be-
drag van 760 min., voor 1973 om een 
totaal bedrag van 783 min. en voor 
1974 om een totaal bedrag van 1000 
min. 
Als ik nu eens rekening houd met een 
gemiddelde prijsstijging voor de in-
vesteringsgoederen van meer dan tien 
procent, dan blijkt dat daarbij rekening 
is gehouden met meer dan de inflatie. 
Er is ook rekening gehouden met een 
stijging van de werkloosheid, zij het 
met een relatief minder groot deel in 
het noorden. De heer Meis zei dat dit 
niet doorslaggevend was. 

De heer Meis (C.P.N.): Ik heb gezegd 
dat wat nu wordt uitgegeven voor de aan 
vullende werken minder is dan in de 
jaren 1972 en 1973 voor de drie noorde-
lijke provincies. In het Nieuwsblad 
van het Noorden heeft daarvan op 30 
november jl. een precieze berekening 
gestaan. Daarover hebben wij een 
brief ontvangen van de Regionale raad 
voor de arbeidsmarkt in Drenthe. Ver-
schillende leden van de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken en van de 
vaste Commissie voor Economische 
Zaken hebben brieven gekregen van 
verschillende gemeentebesturen. Ik 
kan zeggen dat de bedragen die recht-
streeks voor aanvullende werken in 
het noorden zijn bestemd aanzienlijk, 
soms tot op een derde deel, zullen ver-
minderen. Dat is niet te ontkennen en 
daarom hebben wij die f 400 min. no-
dig. 

Minister Boersma: Ik ben graag bereid 
de desbetreffende gegevens schrifte-
lijkaan de Kamer te doen toekomen. 
De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
bedoeld in artikel 47 van het Regie-
ment van Orde goed te keuren. 
Daartoe wordt besloten. 
Sluiting 23.02 uur. 

Lijst van ingekomen stukken 
met de door de Voorzitter ter zake ge-
dane voorstellen: 
1°. vijf en twintig brieven van de Eer-
ste Kamer der Staten-Generaal, met de 
mededeling, dat zij zich in haarverga-

Rijksbeg roting 
Ingekomen stukken 

dering van 17 december 1974 heeft 
verenigd met de volgende haar door 
de Tweede Kamer toegezonden voor-
stellen van (rijks)wet: 
Grenswijziging Vlagtwedde ca. 
(12 643); 
Wijziging Wet consumptief geldkrediet 
(12 908); 
Wijziging Wet Kanselarijrechten 
(12 943, R 956); 
Wijziging artikel 30 Machtigingswet 
(12 983); 
Opheffing Staatsbedrijf 'Artillerie-ln-
richtingen' (12992); 
Voornemen opzegging verdrag met 
Pakistan over paspoort-visa (13 023, R 
959); 
Bezwaar en beroep invoerrechten en 
accijnzen (13 036); 
Wijziging Wet Motorrijtuigenbelasting 
1966 e.a. (13 050); 
Begrotingswijziging 1974 (13 040); 
Nadere Wijziging Geneesmiddelenwet 
(13 117); 
Wijziging hoofdstuk IX B (Financiën) 
voor 1973 (13 167); 
Wijziging begroting Staatsmuntbedrijf 
(13 168); 
Wijziging Bepalingen gemeentelijke 
en provinciale belastingen (13 190); 
Naturalisaties 13 162,13 171 t/m 
13 175,13 177 en 13 179t/m 13 183. 
De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 
2°. een brief van de Minister-Presi-
dent, ten geleide van het Communiqué 
van de conferentie van regeringslei-
ders van de lid-staten van de EEG, ge-
houden op 9 en 10 december 1974 te 
Parijs (13217). 
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 
3°. een brief van de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, over de beleggingen van het 
Fonds Voorheffing Pensioenverzeke-
ring(13 220). 
Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 
4°. een brief van de Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat, over de 
wijziging van de Telegraaf- en Tele-
foonwet 1904 (Stb. nr. 7) (11 840, nr. 
11). 
Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 
5°. een brief van de Minister van Soci-
ale Zaken, over de lAO-Aanbeveling 
nr. 136 betreffende speciale program-
ma's voor het verschaffen van werkge-
legenheid en opleiding aan jongeren 
voor ontwikkelingsdoeleinden (13 219, 
R968). 
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 
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6°. de volgende brieven: 
een, van de gemeenteraad van Eijs-
den, inzake vestiging van een universi-
teit te Maastricht; 
een, van G. Jetten te Voerendaal, over 
een detentie; 
een, van het Stedelijk overleg Buurt-
en Wijkgroepen te Delft en 
een, van het Huurders Overleg Orgaan 
Rotterdam, beide over de Nota Huur-
en Subsidiebeleid. 
Deze brieven liggen op de griffie, ter 
inzage van de leden; kopie is gezon-
den aan de betrokken commissies; 
7°. het jaarverslag 1973 van de Stich-
ting voor revalidatie in Zuid-Holland. 
Dit boekwerk ligt op de bibliotheek, ter 
inzage van de leden. 
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Fotoflitsenuithet 
debat over het huurplan 
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De 41ste vergadering duurde tot in de 
vroege ochtenduren van vrijdag 20 
december. 
Het debat werd onder andere geken-
merkt door veel interrupties (foto links-
boven).MinisterGruijtersen zijn beide 
Staatssecretarissen moesten heel wat 
vragen van de Kamer beantwoorden 
(foto linksonder). De heer Cornelissen 
(foto rechtsboven) had succes met twee 
amendementen. Achter de regerings-
tafel was er af en toe i nf ormeel overleg ; 
op de foto rechtsonder zijn de heer 
Kombrinken MinisterGruijtersinge-
sprek. 
De foto's op de volgende bladzijde zijn 
genomen na middernacht. We zien de 
heer Aantjes die het amendement-
Scholten na een 'onaanvaardbaar' van 
MinisterGruijters introk. Ondertussen 
had ook Minister-President Den Uyl 
plaatsgenomen achter de regerings-
tafel. 





* (zie blz. 2138) 
Overzicht gemelde ongevallen 1973 (betr. bedrijven met meer dan 20 werknemers) 

Bedrijfsgroep Aantal 
bedrijven 

Aantal 
werknemers 

Totaal aantal 
ongevallen 

waarvan 
dodel i jk 

Indexcijfer 
I F ' 

31 Chemische industrie 300 70 917 2 291 3 3,2 

20/21 Voeding- en genotmiddelen■ 
industrie 926 108 508 6 805 5 6,3 

34 Metallurgische industrie 89 28 385 2 861 4 10,1 

35 Metaalproduktenfabrieken 749 78 905 9 563 10 12,1 

36 Machinebouw 592 75 416 5 216 3 6,9 

38 Transportmiddelenindustrie 919 99 297 8 078 6 8,1 

41 Bouw-, stukadoor-en 
schildersbedrijven 1 995 162 320 23 543 52 14,5 

5 570 623 748 58 359 83 9,4 

31 Chemische industrie 
en Voeding- en genotmiddelen-
20/21 industrie 
34 
35 
36 
38 

Metaalindustrie 

41 Bouw-, stukadoor-en 
sch i I dersbedr i j ven 

1 226 

2 349 

1 995 

179 425 

282 003 

162 320 

9 096 

25 720 

23 543 

23 

52 

9,2 

14,5 

1 Indexcijfer Frequentie 

5 570 

aantal ongevallen X 1000 
gemiddelde aantal werknemers 

623 748 58 359 83 9,4 

Vervolg van deze noot op blz. 2268 
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