
36ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 117 leden, te we-
ten: 

Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, 
Van Amelsvoort, Andriessen, Bakker, 
Barendregt, Beekmans, De Beer, De 
Bekker, De Boer, De Boois, Du Chati-
nier, Coppes, G. M. P. Cornelissen, P. 
A. M. Cornelissen, Van Dam, Dankert, 
Van Dis, Van der Doef, Dolman, Drees, 
Drenth, Van Dijk, Van Eisen, Epema-
Brugman, Fiévez, Franssen, De Gaaij 
Fortman, Gardeniers-Berendsen, Gie-
bels, Ginjaar-Maas, Van der Gun, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van Heel-
Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, 
Hermes, Hermsen, Honig van den Bos-
sche, Van Houwelingen, Hutschemae-
kers, Imkamp, Jansen, Joekes, Jonge-
ling, Jurgens, Kappeyne van de Cop-
pello, Keja, K. A. Keuning, S. Keuning, 
Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, 
Kombrink, Koning, De Koning (B.P.), 
Konings, De Koster, Kosto, Kraaije-
veld-Wouters, Krosse, Kruisinga, De 
Kwaadsteniet, Langedijk-de Jong, Van 
Leeuwen, Van der Lek, Van Leijen-
horst, Lückers-Bergmans, Van der Mei, 
Meis, Van Mierlo, G. Nooteboom, Ny-
pels, Van Ooijen, Peijnenburg, Poppe, 
Portheine, Rienks, Rietkerk, Roels, 
Roolvink, Van Rossum, De Ruiter, Sa-
lomons, Van der Sanden, Van Schaik, 
Schakel, Van het Schip, J. N. Scholten, 
W. Scholten, Schouten, Smit-Kroes, 
Van der Spek, Stoffelen, Terlouw, Van 
Thijn, Tilanus, Tolman, Tui jnman, Ve-
der-Smit, Van Veenendaal-van Meg-
gelen, Vellenga, Verbrugh, Vondeling, 
Voogd, De Vries, Waalkens, Weijters, 
Wiegel, Wierenga, Wisselink, Ter 
Woorst, Worrell en Van Zeil, 

en de heren Van Agt, Vice-Minister-
President, Ministervan Justitie, Dui-
senberg. Minister van Financiën, Lub-
bers, Minister van Economische Za-
ken, Boersma, Minister van Sociale Za-
ken, Van Rooijen, Staatssecretaris van 
Financiën, Hazekamp, Staatssecretaris 
van Economische Zaken, en Mertens, 
Staatssecretaris van Sociale Zaken. 

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

Van Gorkum, wegens bezigheden el-
ders; 
Evenhuis, wegens een vergadering 
van de Staten van Drenthe; 

Scherpenhuizen, wegens bezigheden 
elders, ook morgen; 
Van der Lek en Ter Woorst, alleen voot 
het eerste gedeelte van de vergade-
r ing; 
Beuker, wegens ziekte, ook morgen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat is ingekomen een brief van 
de Minister van Justitie, dd. 9 decem-
ber 1974, van de volgende inhoud: 

'In aansluiting op mijn brief dd. 14 no-
vember 1974 deel ik u mede, dat de 
procureur-generaal te Amsterdam mij 
inmiddels van bericht en raad heeft 
gediend. 
Naar het oordeel van het openbaar mi-
nisterie te Amsterdam is het van be-
lang een gerechtelijk vooronderzoek in 
te stellen. De vordering daartoe zal op 
korte termijn worden ingediend. In 
verband hiermede meen ik mij van het 
geven van verdere informatie aan de 
Tweede Kamer over het tot dusver ge-
voerde onderzoek te moeten onthou-
den.'. 

Deze brief die niet zal worden gedrukt, 
wordt voor kennisgeving aangeno-
men. 

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

Ik stel nader voor het wetsontwerp 
Wijziging van hoofdstuk XIV (Departe-
ment van Landbouw en Visserij) van 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1973 (13 127) van de agenda van mor-
gen donderdag 12 december af te voe-
ren. 

Daartoe wordt besloten. 

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

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanmorgen heeft de vaste 
Commissie voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening vergaderd en ik 
heb een mededeling te doen, die van 
belang is voor de agenda van volgen-
de week. 

Woensdag 11 december 1974 
Aanvang 13.00 uur 

De Kamer heeft eerder besloten, dat 
volgende week niet alleen de begro-
t ing van Volkshuisvesting en de Nota 
Huur- en subsidiebeleid, maar ook de 
Wet Huurprijsontwikkeling woon-
ruimte zullen worden behandeld, mits, 
wat het laatste betreft, het eindverslag 
tijdig zal zijn uitgebracht. De Kamer 
heeft tevens besloten, de begroting, 
de nota en het wetsontwerp gezamen-
lijk te behandelen. De commissie had 
in haar planning hiermede rekening 
gehouden. Nu de Kamer gisteren 
evenwel heeft besloten op maandag te 
vergaderen, in welke vergadering dan 
de begroting, de nota en het wets-
ontwerp zullen worden behandeld, 
moet ik meedelen, dat de gezamenlijke 
behandeling zeker niet zal kunnen 
plaatsvinden, omdat de commissie 
geen kans ziet voor dinsdag aanstaan-
de het eventuele eindverslag uit te 
brengen. De Wet Huurprijsontwikke-
ling zal derhalve - als het eindverslag 
wordt uitgebracht - afzonderlijk aan 
de orde moeten worden gesteld. 

De Voorzitter: Op grond van de mede-
deling van de vaste Commissie voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning stel ik voor, de drie onderwerpen 
te ontkoppelen, in die zin, dat de Wet 
Huurprijsontwikkeling woonruimte te 
gelegener tijd afzonderlijk zal worden 
behandeld. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Het blijft on-
der het bekende voorbehoud dus toch 
wel op de agenda staan als een afzon-
derlijk agendapunt? 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 
Vaststelling van hoofdstuk XIII (Eco 
nomische Zaken) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1975 (13 100); 
Vaststelling van het Fonds snelle 
kweekreactor voor het dienstjaar 
1975 (13 100 K). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 
de motie-S. Keuning c.s. betreffende 
hervatting van de consumentenvoor-
lichting via radio en televisie (12 841, 
nr. 1); 
de motie-Drees c.s. betreffende ophef-
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Voorzitter 
f ing van het Fonds ontwikkeling snelle 
kweekreactor (13 100, Mil joenennota, 
nr .6) ; 
de motie-De Ruiter c.s. betreffende het 
versterken van de concurrentiepositie 
van met name de kleine ondernemer 
(13 100, hoofdstuk XIII, nr. 8); 
de motie-Notenboom c.s. betreffende 
het in overleg nemen van een financie-
ringsbijdrage gericht op vestiging van 
jonge ondernemers (13 100, hoofdstuk 
XIII, nr. 9). 

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

De heer Peijnenburg (K.V.P.) zet zijn re-
de voort en zegt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Enige jaren geleden zijn wi j ak-
koord gegaan met het vervallen van 
een stimuleringsbeleid buiten het 
noorden en Zuid-Limburg. Daarbij 
werd uitgegaan van afremming van de 
activiteiten in de randstad en daar-
door een uitstraling naar de tussenge-
bieden. Aan de voorwaarden waarvan 
wi j toen uitgingen, namelijk het SIR-ef-
fect en het algemene vestigingsklimaat, 
is niet voldaan. Derhalve dient ook 
naar onze mening het regionale beleid 
versterkt te worden. 
In Overijssel komt nu een regionale 
ontwikkelingsmaatschappij. Ik zal 
graag van de Minister vernemen wat 
daarvan taak en werkwijze wordt. Ik 
hoop dat dit geen duplicaat zal worden 
van de NOM en dat dit ook elders niet 
zal gebeuren, want de situatie per re-
gio is daarvoor te zeer verschillend. 
In Brabant bij voorbeeld bestaat in het 
Provinciaal Overlegorgaan Welvaart 
een goed beleidsinstituut met overleg 
over de gehele Brabantse problema-
tiek. Dat orgaan heeft echter geen bu-
reau voor dienstverlening. Onder-
schrijft de Minister dat daaraan be-
hoefte bestaat en wi l hij daarin dan bij-
dragen? 
In de memorie van toelichting is inci-
dentele toepassing van de IPR aange-
kondigd, waarbij vooral gedacht wordt 
aan industrieterreinen in vroeger aan-
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gewezen kernen. De huidige zwakke 
plekken zijn echter niet dezelfde als de 
vroegere. Juist waar niet is gestimu-
leerd dichtbij vroegere kernen, is de 
ontwikkeling gestagneerd. Ik denk aan 
Tiel, Ni jmegen, Den Bosch en nog an-
dere plaatsen in Brabant. Daarom lijkt 
mi j nauw overleg met de provincies 
vangroot belang. 
Verschillende departementen kennen 
het instituut van de h.i.d. Is er iets te 
zeggen voor eigen h.i.d.'s van Econo-
mische Zaken, of voor benutting van 
de lijn naar Den Haag van de h.i.d.'s 
voor de arbeidsvoorziening ten behoe-
ven van zowel het Ministerie van Soci-
ale Zaken als ten behoeve van het Mi-
nisterievan Economische Zaken? 
Met Limburg zijn nieuwe afspraken ge-
maakt voor acquisitie naar buitenland-
se bedrijven. Mijn vraag is, of de ande-
re regio's in de acquisitie-activiteit van 
Economische Zaken kunnen delen, zo-
dat concurrentie vermeden wordt en 
een project dat voor het noorden of 
Limburg mislukt, niet voor het land 
als geheel verloren gaat. 

De heer Krosse (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit jaar is de problematiek 
van het midden- en kleinbedrijf in deze 
Kamer meermalen besproken, terecht 
naar mijn mening. Het midden- en 
kleinbedrijf werd begin 1974 vri jwel 
onmiddell i jk geconfronteerd met een 
aantal factoren, te weten: 
- een structurele verhoging van het 
m in imumloon ; 
- invoering van het min imum jeugd-
loon zo goed als zonder ontheffingen; 
- een vri j strak prijsbeleid; 
■ het margeprobleem. 
Dit waren zaken die bij de midden-
stand hard aankwamen; men merkte 
dat aan het eind van de maand heel 
duidelijk in de boeken. Het staat nu wel 
vast dat 1974 over het algemeen voor 
het midden- en kleinbedrijf een slecht 
jaar is geweest. Een reële inkomens-
daling van ongeveer 16% liegt er dan 
ook niet om. Het EIM heeft namelijk 
nog deze week uitgerekend dat er een 
reële achteruitgang is van 4%. Wan-
neer ik daarbij dan tel de prijscompen-
satie van 91/2% en de reële vooruitgang 
voorde modale werknemer van 2V2%, 
kom ik op ongeveer 16%. Dat men al-
les in het werk heeft gesteld om aan 
die ontwikkeling een halt toe te roe-
pen, is alleszins verklaarbaar. Een or-
delijk verlopen demonstratie op het 
Binnenhof van duizenden middenstan-
ders was een spontane uiting van hun 
grote zorgen. 

Rijksbegroting 

Ik kan gelukkig vaststellen dat er in-
middels wel het een en ander is ge-
beurd. Nog verleden week heeft de Ka-
mer zich uitgesproken voor een verder 
gaande verbetering van de zelfstandi-
genaftrek. Dat is door de Regering in 
welwil lende overweging genomen. AI-
les overziende, zou ik de stelling aan-
durven dat het noodplan, indertijd in-
gediend door het Overlegorgaan van 
de drie middenstandsorganisaties, 
praktisch is gerealiseerd. Dit geldt dan 
uiteraard voor 1975 waardoor wi j mo-
gen aannemen dat het midden- en 
kleinbedrijf vooreen reële achteruit-
gang wordt behoed, ja zelfs dat er 
sprake van kan zijn dat er vooruitgang 
in zit. 
Wi j zijn daarvoor de Regering en spe-
ciaal de Minister en Staatssecretaris 
erkentelijk. Wi j zijn er dan echter nog 
niet. De structuur moet worden verbe-
terd; dat is ook de mening van de 
Staatssecretaris. Hij zegt daarvan in 
zijn rede op de NKOV-bondsvergade-
ring, dat hij naast de positieve bevor-
dering van samenwerkingsverbanden 
wi l zoeken naar regionale herstructu-
reringsprogramma's en tevens sector-
situaties wi l doorlichten. Ja, mijnheer 
de Voorzitter, het is duidelijk, dat deze 
zaken van uitermate groot belang zijn, 
maar ik vraag mij af of dat allemaal in 
1975 kan. Ik meen, dat dit niet mogelijk 
is. Wat gaat er dan gebeuren? Mag ik 
daarop eens de visie van de Staats-
secretaris vernemen? 
Wij staan achter de ondernemingsge-
wijze produktie en dan gaat het niet 
uitsluitend om de kleine zelfstandigen. 
Wi j wensen niet de situatie zoals in 
Roemenië waar een middenstander 
met één man personeel nog accepta-
bel is, maar bij een uitbreiding zit men 
onmiddell i jk in de kapitalistische sfeer. 
De mens moet de mogelijkheid heb-
ben en behouden zich te ontplooien, 
ook de middenstander. Het is juist bij 
het midden- en kleinbedrijf, dat er 
sprake is van een belangrijk stuk eco-
nomische machtsspreiding. Het gaat 
om ongeveer 300 000 ondernemingen, 
waar nog steeds een groot stuk werk-
gelegenheidzit. 
Het is dienaangaande wel interessant 
op te merken, dat de problemen van 
het midden- en kleinbedrijf niet alleen 
in ons land spelen, maar dat men er 
ook in de EEG een studie van heeft ge-
maakt. De rapporteur van die studie 
gaat van de volgende stellingname uit, 
ik citeer: 
'De betekenis van het midden- en 
kleinbedrijf voor de gemeenschap be-
rust op zijn groot potentieel en de on-
misbaarheid hiervan voor een goed 

1860 



Krosse 
functionerende concurrentie, op de 
aan deze bedrijfscategorie te danken 
vindingen, zijn sociale doorstromings-
mogeli jkheden en nieuwe vestigingen, 
de zorg voor optimale behoeftebevredi-
ging bij de verbruikers, zijn invloed op 
de cultuur en de positieve instelling van 
de bedrijfseigenaren tegenover maat-
schappelijke waarden als zelfstandig-
heid, particuliere bezitsvorming, parti-
culier initiatief, het besef lid van de 
samenleving te zijn, mil ieubescherming 
en welzi jn. Niet alle kleine en middel-
grote ondernemingen voldoen aan al 
deze kenmerken, maar over het totaal 
genomen gaat hiervan wel een dergelijk 
effect uit.'. 
Ik zou dit wil len onderschrijven en ik 
zou aan de Minister die deel uitmaakt 
van de Raac! van Ministers, wi l len vra-
gen om die Raad te laten beslissen, dat 
de middenstandsproblematiek in Eu-
ropa volledig aan de orde wordt 
gesteld, bijvoorbeeld door aan de Eu-
ropese Commissie te verzoeken op 
korte termijn een rapport hierover uit 
te brengen. Mag ik de mening van de 
Minister te dien aanzien vernemen? 
Ik zou nu op enkele detailpunten wil len 
ingaan, eerst het prijsbeleid. 
De memorie van toelichting kondigt 
overleg hierover aan in het najaar. Kan 
de Minister daarover al wat meedelen? 
Het prijsbeleid functioneert in ons so-
ciaal-economisch instrumentarium als 
een in eerste instantie conjunctuur-po-
litiek instrument. Inmiddels dreigt het 
structureel te worden. Hoe beoordeelt 
de Minister de effecten van een zo lang 
doorgezet prijsbeleid op de gang van 
zaken in een aantal sectoren? Hoe ziet 
de Ministertegen het Siamese-twee-
lingkarakter aan van loon- en prijspoli-
tiek nu er geen Centraal Akkoord is ge-
komen? Wat gebeurt er met de loon-
kostenregeling en met de rentelasten 
en afschrijvingen? Mogen voortaan de 
rentekosten bij de detailhandel wor-
den doorberekend? Kan bij de detail-
handel niet tot afschaffing van het 
prijsbeleid worden overgegaan? Wat 
denken de bewindslieden van een pro-
centuele marge? Een handicap vooral 
voor de kleine ondernemers is, dat zij 
ingevolge de prijsbeschikking veel ad-
ministratieve rompslomp moeten ver-
richten, namelijk het precies bijhouden 
van alle inkoop- en verkoopprijzen. Het 
administreren van wijzigingen van cal-
culatiegegevens betekent een steeds 
zwaardere - ook financiële - belasting 
met het risico van onverwijtbare over-
tredingen van het formele administra-
tievoorschrift. Moeten de meldings-
voorschriften blijven gehandhaafd? 

Gaarne hoor ik de mening van de be-
windsl ieden. 
In de memorie van toelichting zegt de 
Minister dat hij het voornemen heeft 
een beleidsnota te publiceren over de 
structuur van de economie. Mag ik 
vragen, bedoelt hij daarmede uitslui-
tend de industriële structuur of betrekt 
hij daarbij ook de distributieve struc-
tuur, verzorgende diensten enz.? Ik 
denk daarbij ook aan de kleine indus-
trie. In het kader van het integratiebe-
leid zou ik het wenselijk vinden, indien 
de nota een meer algemeen karakter 
kreeg. Mag ik hierover iets naders ver-
nemen? 
Tevens zou ik gaarne vernemen tot 
welke maatregelen de bewindsman 
heeft besloten inzake de voorstellen 
van de commissie-Kreiken. Mijn aan-
vankelijke mening was, dat het rapport 
in de la was blijven l iggen, maar het komt 
nu plotseling weer boven water. Ik lees 
in de memorie van toelichting dat door 
een werkgroep samen met het be-
drijfsleven een onderzoek zal worden 
ingesteld of de administratieve werk-
zaamheden in het midden- en kleinbe-
drijf, die de fiscale en sociale wetge-
ving voor de ondernemers mede-
brengt, vereenvoudigd kunnen wor-
den. Ik ben daar erkentelijk voor, maar 
ik zou de Staatssecretaris wil len vra-
gen of in die studie niet kan worden 
meegenomen het facet van het geven 
van een bepaalde vergoeding voor al 
die werkzaamheden. Ik wi l nogmaals 
aandringen - ik heb dat ook in de 
openbare commissievergadering 
gedaan - spoed te betrachten met het 
distributieplanologisch onderzoek ten 
behoeve van detailhandelsvestigingen 
buiten de winkelgebieden. Er is grote 
haast mee geboden. 
Ten aanzien van de beunhazerij zou ik 
gaarne nadere informatie hebben om-
trent de gereedgekomen inventarisa-
tie, van de beleids- en controlemoge-
lijkheden om de beunhazerij in te dam-
men. Zullen die effectief werken? Mij 
zijn gevallen bekend, dat men eerst 
een waarschuwing krijgt en nadien, als 
voor de tweede maal een overtreding 
is vastgesteld een boete van f 200. 
Men kan dan natuurlijk zoveel contro-
leren als men wi l , maar het zal niet 
veel helpen. 
Omtrent de para-commerciële activi-
teiten heb ik niet zo'n prettige erva-
ring. Het is mij bekend, dat het Depar-
tement van CRM bij het verlenen van 
subsidie een aantal voorwaarden stelt 
ten aanzien van die genoemde activi-
teiten. De gemeenten, stichtingen, enz. 
nemen het niet zo nauw en dat is het 
probleem. Men zal naar mijn mening 
wel eens een voorbeeld kunnen stellen 

en het subsidie intrekken. Hoe ziet de 
Staatssecretaris dat? 
Ik kaart nu voor een derde jaar de be-
drijfsbeëindigingshulp aan. In 1973 was 
het advies onderweg, in 1974 was het 
advies er, maar er moest nog een 
standpunt worden bepaald. Nu lees ik, 
dat een overleg heeft plaatsgevonden, 
maar dat men het nodig acht, een ad-
vies aan de SER te vragen omtrent een 
mogelijke wijziging van de Wet werk-
loosheidsvoorziening. Het moet mij 
van het hart, mijnheer de Voorzitter, dat 
dit langzamerhand een eindeloze zaak 
gaat worden. Volgend jaar lees ik dat 
het SER-advies er is, maar dat het 
standpunt nog moet worden bepaald. 
Het lijkt mij in ieder geval wenselijk, 
dat spoed wordt betracht met dat ad-
vies, want zo ingewikkeld is die mate-
rie nu ook weer niet. Ik wi l wel zeggen, 
dat ik het nogal onbevredigend vind. 
In de openbare commissievergadering 
is niet meer ter sprake gekomen het 
punt 'Bescherming tegen criminaliteit ' 
wegens gebrek aan ti jd. De vaste Com-
missie heeft een onderhoud gehad 
met het overlegorgaan van de 3 mid-
denstandsorganisaties. Er zijn daarbij 
heel wat problemen ten aanzien van 
de criminaliteit ter tafel gekomen en 
men kan wel stellen dat er van een toe-
name sprake is. 
Ik zit natuurlijk een beetje op hetter-
rein van Justitie, maar de Staatssecre-
taris heeft hier toch ook een integratie-
taak. Het Hoofdbedrijfsschap detail-
handel heeft een commissie ingesteld 
ter bestudering van verzekering gevol-
gen misdri jven. Het heeft mij wat ver-
wonderd dat het Ministerie van Justi-
tie ondanks herhaalde verzoeken nog 
steeds geen deskundige heeft wil len 
aanwijzen om in die commissie zitting 
te nemen. 
Wil de Staatssecretaris hiernaar eens 
informeren? Men schijnt in enkele 
plaatsen met de politie-autoriteiten af-
spraken te hebben gemaakt inzake een 
polit ievertrouwensman, een soort wijk-
agent, die de winkeliers regelmatig 
bezoekt. Dit schijnt preventief te wer-
ken. 
Er zijn door het overlegorgaan concre-
te suggesties gedaan. Mag ik de visie 
van de Staatssecretaris daarop verne-
men? 
Wat toerisme betreft zou ik het volgen-
de wil len opmerken. De subsidierege-
ling verbetering toeristische accom-
modatie is in 1972 ingetrokken. Op de 
begroting 1974 kwam voormelde post 
vooronder art. 69 voor met 1.4 min. 
Thans is geraamd onder artikel 71 
f 500 000. Dat betekent, dat een aantal 
projekten die net van de grond kwa-
men, nu niet door kunnen gaan. De 
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Krosse 
werkgelegenheid komt hierdoor danig 
in gedrang; ligt het in de bedoeling 
hiervan een aflopende zaak te maken? 
Er komt wel eens de vraag bij mi j op of 
iemand mij kan vertellen waar recre-
atie ophoudt en toerisme begint. Is het 
nu niet mogelijk dat op bepaalde ter-
reinen recreatie en toerisme onder een 
gemeenschappelijke noemer worden 
gebracht? Dit kan dan weer uitstralen 
naar de VVV's, zodat ook de burger er 
kennis van kan krijgen wat er zoal met 
de ingestoken mil joenen is gebeurd. 
Ik heb zo de indruk, dat men op het Mi-
nisterie van CRM daar wat vreemd te-
genaan ziet, maar ik vind het wel een 
nuttige zaak. 
Het is duidelijk, dat een aantal horeca-
ondernemingen de dupe worden van 
de 1 november-maatregelen. Wi j heb-
ben voor die wet gestemd - dat is 
geen probleem - maar een aantal on-
dernemingen komen in grote moeilijk-
heden. Men denkt nu aan een BTW-
verlaging van 16 naar4%. Ja, mijn-
heer de Voorzitter, ik heb zo mijn twi j-
fels of dat zal helpen. Men zou kunnen 
denken aan een sterk verlaagd taxita-
rief, maar de uitwerking daarvan is 
niet eenvoudig. Hoe ziet de Staats-
secretaris dat eigenlijk? 
Ten aanzien van de wetgeving de vol-
gende vragen. Wanneer komt het re-
geringsstandpunt omtrent de commis-
sie-Financieringsaangelegenheden? 
Wanneer het wetsontwerp misleiden-
de reclame? Wanneer gaat de colpor-
tagewet werken? Ten aanzien van het 
ondernemersonderwijs is een nota uit-
gebracht. Wat gaat er nu mee gebeu-
ren? Hebben de organisaties bij de uit-
voering ook nog inspraak? 
Positief wordt door ons beoordeeld de 
duidelijke erkenning van de eigen 
plaats van de consument in het econo-
misch bestel, zoals dat blijkt uit de me-
morie van toelichting. Een eigen plaats 
als beïnvloedende factor door het 
steeds uitbreidende consumptiepa-
troon zowel met betrekking tot de con-
junctuur, als het beroep dat gedaan 
kan of mag worden op aanwezige 
grondstoffen. 
Dat voorlichting de consument kan lei-
den naar een bestedingspatroon, dat 
niet alleen gericht is op eigen voordeel 
maar mede op het algemeen welzijn, 
is wellicht een ideaal beeld, maar dient 
tot het optimale nagestreefd te wor-
den. De bijna verdrievoudiging van de 
post kosten voor onderzoek en andere 
activiteiten ten behoeve van de consu-
ment, juichen wi j dan ook toe, al zou-
den wi j een duidelijker omli jning ook 
in grootte van het aangegeven beleid 

vanuit deze begrotingspost graag ver-
nemen. 
Uit de memorie van toelichting blijkt, 
dat voorl ichting alle aandacht zal krij-
gen. Wi j nemen aan, dat een voortdu-
rend overleg met de consumentenor-
ganisaties hierover vaststaat. De wijze 
van voorl ichting en de keuze van de 
media blijken nog in discussie op het 
moment van indiening van de begro-
t ing. Is daar inmiddels een besluit over 
gevallen? Met wie werd en wordt er ei-
genlijk overleg gepleegd en gediscus-
sieerd? Het is de Minister ongetwijfeld 
bekend hoevele malen de K.V.P. hier-
naar al vroeg, zowel bij deze bewinds-
man als bij zijn collega van CRM. On-
danks alle vriendelijke, hoopvolle, 
maar vage antwoorden is er van enige 
definitieve afspraak nog steeds niets 
gebleken. Een werkelijk goed opgezet-
te consumentenvoorlichting vraagt 
om een regelmatig terugkerend pro-
gramma. Het vriendelijke antwoord bij 
de vorige begroting over bij voorbeeld 
een radiovoorlichting a la het zgn. 
landbouwpraatje, heeft nog steeds 
geen concrete uitwerking gekregen. 
Het aangekondigde onderzoek achten 
wi j van grote waarde, als dit inderdaad 
op wetenschappelijke grondslag ge-
beurt. Toch zal dit onderzoek niet ver-
tragend mogen werken; de ruimte 
voor voorl ichting moet er al komen. 
De Minister noemt in de memorie van 
toelichting het gebruikmaken van con-
structieve suggesties van de Commis-
sie voor Consumentenaangelegenhe-
den van de SER, die daartoe het ver-
zoek kreeg van zijn collega van CRM. 
Heeft de CCA al suggesties, en wellicht 
ook constructieve, op tafel gelegd? 
De constatering dat het te betreuren 
valt, dat de zgn. informatieve etikette-
ring het niet gehaald heeft, delen wi j . 
Maar dit wil toch, nemen wi j aan, niet 
zeggen, dat zij daarmee jaren uitge-
steld dient te zijn. In hoeverre ziet de 
bewindsman mogelijkheden, vooraf-
gaand aan een mogelijke wettelijke re-
geling, deze belangrijke informatie aan 
de consument ingang te doen vinden? 

De heer S. Keuning (DS70): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
vorige begroting van Economische Za-
ken werd door mijn politieke vriend 
Berger, die ik vandaag moet vervan-
gen omdat hij door de griep geveld is, 
de bewindslieden het voordeel van de 
twijfel gegund. Terecht werd door 
hem toen gesteld dat het vri jwel on-
doenlijk was het beleid van deze be-
windslieden te toetsen op basis van de 
toen voorliggende begroting, een be-

groting die immers al grotendeels was 
opgesteld voordat het kabinet Den 
Uyl/Van Agt van start kon gaan. 
Uiteraard is zo'n beoordeling nu een-
voudiger. De vraag of er inmiddels 
duidelijke veranderingen in gang ge-
zet zijn moet op basis van de nu voor-
liggende begroting te beantwoorden 
zijn. Wel dienen wi j ons te realiseren 
dat het bij dit kabinet, en dus ook bij 
deze bewindslieden, van niette onder-
schatten belang is duidelijk onder-
scheid te maken tussen wat zij zeggen, 
wat zij doen en wat zij zeggen te zullen 
gaan doen. Daarom eerst maar een 
paar constateringen op basis van ob-
jectief waarneembare zaken: De infla-
tie is hoger dan ooit; de werkloosheid 
stijgt met de dag; bedrijfssluitingen en 
arbeidstijdverkortingen zijn niet uit het 
dagelijks nieuws weg te denken; er is 
nog geen enkele verbetering waar te 
nemen in de economische verhouding 
tussen de Randstad en de rest van ons 
land; de arbeidsonrust neemt eerder 
toe dan af, waarbij inbegrepen de 
stemming in het klein- en middenbe-
drijf en de agrarische sector en het re-
centelijk mislukken van de onderhan-
delingen over het centraal akkoord 
1975. 
Een opsomming van 'wat zij doen' is 
heel wat moeilijker te geven. Tegen de 
ti jd dat je dat goed door hebt wat de 
plannen, of zo het in dit huis heet: de 
concrete beleidsvoornemens, zijn, zijn 
ze vaak al weer ingetrokken of vervan-
gen door andere plannen. 
Binnen zeer korte tijd werden in feite 
complete begrotingshoofdstukken op 
losse schroeven gezet door de aankon-
diging van het z.g. 3,5 mld.-plan. Zon-
der twijfel werd op vele posten bezui-
nigd en werden daarna maatregelen 
aangekondigd voor aanvullende wer-
ken. De selectieve investeringsrege-
ling, na dagenlange discussie door de 
beide Kamers uiteindelijk aangeno-
men, is gedegradeerd tot een voorne-
men om Rotterdam en omgeving in de 
gaten te houden. De Minister-Presi-
dent deed de kiezer geloven dat het 
aardgas met een enkele cent omhoog 
zou gaan; hoezeer ook hij al heeft leren 
leven met de inflatie bleek uit het feit 
toen deze bewindsman een verhoging 
kwam verdedigen van 5 cent. Bij vol-
doende spreektijd zouden wi j op deze 
toer nog wel even door kunnen gaan, 
mijnheer de Voorzitter, maar dat is nu 
eenmaal niet mogelijk. Ik moet immers 
ook nog een half minuutje overhouden 
om op het punt van de economische 
groei een paar opmerkingen te kunnen 
maken. 
Er is geen enkel officieel stuk te vinden 
over de economische ontwikkeling of 
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er klinkt de duidelijke stelling in door 
dat het gedaan is met de groei. De Re-
gering staat hier op papier volledig ach-
ter. In het tweede rapport van de Club. 
van Rome komt deze stelling uiteraard 
ook sterk naar voren. Wat gebeurt er 
echter in de praktijk? Het economisch 
tij keert. De groei van de consumptie 
blijft wat achter bij andere jaren. Voor 
alle duideli jkheid: De verwachtingen 
waren en zijn niet afgestemd op een 
stilstand, maar op een wat achterblij-
ven van de groei. Het kabinet van deze 
t i jd, dat het zo goed voorheeft 
met onze collectieve belangen, het ka-
dat zo graag van alles wi l spreiden als 
het maar niet over zijn eigen macht 
gaat, dat kabinet, mijnheer de Voorzit-
ter, grijpt naar een middel dat volsla-
gen in strijd is met zijn eigen doelstel-
lingen en die van de Club van Rome. 
Het gaat de consumptie st imuleren! 
Weg zijn alle goede voornemens. Het 
percentage van de consumptiegroei 
zal, indien alle plannen tenminste op-
gaan, toenemen met een percentage 
dat voor heel wat aanhangers van dit 
kabinet tot voor kort niet aanvaardbaar 
zou zijn geweest. 
Het kabinet stond voor grote proble-
men, dat zal ook mijn fractie niet ont-
kennen. Toch is onzes inziens de keus 
niet juist geweest. Het kabinet werkt 
zo'n beetje als een sneeuwschuiver. 
Alle problemen worden ter zijde ge-
schoven en dan maar hopen dat het 
binnenkort gaat dooien! Moeten wi j er 
nu van uitgaan dat de grondstoffen-
prijzen wel weer op een lager niveau 
zullen gaan komen? Meent het kabinet 
dit nu werkelijk? Moeten wi j ervan uit-
gaan dat de olieprijzen zullen functi-
oneren zoals bij een normale markt-
ontwikkeling zou passen, of is er ook 
nog zoiets als een politieke prijszet-
ting? Nee, mijnheer de Voorzitter, het 
zou van heel wat minder realisme heb-
ben getuigd, indien het kabinet de za-
ken op een wat langere termijn had be-
schouwd. De tijdelijke maatregelen 
zullen blijken niet, of in ieder geval on-
voldoende, te functioneren. Welke on-
dernemer, welke werknemer trapt hier 
nu nog in? 
Het onderwijsprogramma van het ka-
binet is erop gericht de mensen beter 
en langer te scholen; het ware ver-
standig daar dan ook in de praktijk re-
kening mee te houden. 
De vergroting van het besteedbaar in-
komen voor zo'n korte periode ontlok-
te wel enige positieve reacties van de 
partners in het bedrijfsleven, maar 
voor hen zat er toch onvoldoende aan-
leiding in om tot een akkoord te gera-

ken. Zodra er mogelijkheden zijn om 
de werkgelegenheid beter te spreiden, 
de investeringen selectieverte bena-
deren, om in samenhang met andere 
maatregelen het probleem van de gast-
arbeiders aan te pakken, om in het ka-
der van de aanstaande zelfstandigheid 
van Suriname iets te doen aan het 
voor alle betrokkenen afschuwelijke 
probleem van de immigratie en om 
economische maatregelen meer aan 
de structurele werkgelegenheid aan te 
passen, dan zouden wi j die mogelijk-
heden met twee handen dienen aan te 
gri jpen. Dit alles blijft echter achterwe-
ge. Jammer, maar kennelijk onder dit 
kabinet onafwendbaar. 
Alleen maar erover spreken helpt geen 
zier. Zoals zo vaak door mijn fractie in 
deze Kamer betoogd, zal de Regering 
duidelijk blijk dienen te geven van het 
feit dat zij als de grootste werkgeefster 
en als hoedster van het algemeen be-
lang een eigen verantwoordeli jkheid 
moet durven aanvaarden. Dit kan 
langs meer dan één weg gebeuren, 
maar niet door direct na het mislukken 
van de onderhandelingen over een 
centraal akkoord voor 1975 te verkla-
ren dat het kabinet geen enkele poging 
zal doen om partijen alsnog aan tafel 
terug te brengen. 
Wanneer, zo vraagt mijn fractie zich af, 
zal het kabinet de sociale partners er-
toe weten te brengen om de loonstruc-
tuur grondig te bezien en het vraag-
stuk van de compensaties onder ogen 
te zien? Niet alleen voor loontrekken-
den is dit van belang, maar voor alle 
inkomenstrekkers en voor allerlei za-
ken, waarbi j met indexatie wordt 
gewerkt. Over de wijze waarop zal ui-
teraard met elkaar overlegd moeten 
worden. Gefaseerd naar inkomen, of 
gefaseerd in de zin van een geleidelij-
ke afbouw, lijken de twee meest voor 
de hand liggende methodes. 
In de periode dat ons land te maken 
had met de oliecrisis werd door het ka-
bineteen prijzenvoorlichting mogelijk 
gemaakt. In maart hebben wi j uitvoe-
rig met de bewindsman van gedach-
ten gewisseld over de vraag of, zij het 
in een gewijzigde vorm, een meer per-
manent voorl ichtingsprogramma via 
radio en televisie zou moeten worden 
opgezet. De Minister voelde daar toen 
wel voor evenals een groot deel van 
deze Kamer. Om de Minister de gele-
genheid te geven hierover nog van ge-
dachten te wisselen met de omroepen 
en de organisaties van werkgevers en 
werknemers en consumentenorgani-
saties is toen de door mijn fractie inge-
diende motie aangehouden. Sindsdien 
is er van dit front weinig of geen 
nieuws. Ik herhaal nog eens voor alle 

duidelijkheid dat wi j bij zo'n program-
ma zeker niet uitsluitend aan prijzen 
denken. Koopgewoontes, kwaliteit e.d. 
zouden in zo'n programma zeker een 
ruime plaats verdienen. Iets dat zeker 
ook een plaats zou dienen te verkrij-
gen, indien tot invoering van consu-
mentenvoorl ichting zou worden beslo-
ten, is de kwestie van het doelmatig 
energiegebruik. Het goed omgaan met 
centrale verwarmingssystemen, isola-
tie en andere facetten zou hierin een 
plaats verdienen. Gelet op het feit dat 
de bewindsman nimmer meer van zich 
heeft laten horen, heb ik verzocht onze 
motie alsnog nu bij de behandeling te 
betrekken. Na alles wat gezegd is over 
de middenstand en het klein- en mid-
denbedrijf bij de behandeling van het 
dekkingsplan is wel aangetoond dat 
het om meer gaat dan een onderonsje 
met de Staatssecretaris gedurende de 
behandeling van deze begroting. Er is 
in de afgelopen tien jaar nog nooit zo-
veel gedaan aan de groep van de be-
volking als onder dit kabinet Den Uyl/ 
Van Agt. Deze stelling, uiteraard ge-
poneerd door bepaalde bevriende zij-
de van het kabinet, werd niet alleen 
door de oppositie, maar ook door an-
dere bevriende zijde van het kabinet 
bestreden. Dat is het gebruikelijke 
beeld in de huidige Nederlandse poli-
tiek. Misschien kan de Staatssecretaris 
ons nu eens duidelijk maken, wie nu 
precies op basis van wat gelijk heeft. 
Hoe de conclusie ook moge luiden, het 
zal mij al zeer sterk verbazen, dat men 
in zo groten getale opkomt met grie-
ven, indien de nood niet hoog is geste-
gen. Dat is namelijk niet de gewoonte 
van de groep waarover wi j nu spreken. 
Ook op een ander punt is een motie 
van mijn fractie in dit debat aan de or-
de. Ik bedoel de motie inzake het beta-
len van de heffingen ten behoeve van 
het Kalkarproject. Hierover is reeds 
veel gezegd. Mijn fractie heeft een dui-
delijke voorkeur, welke zij heeft neer-
gelegd in de motie, die vandaag ook 
aan de orde is. Ik acht de motie langza-
merhand voldoende toegelicht. Mocht 
dat niet het geval zijn, dan kunnen wi j 
daarop in een andere termijn ruim-
schoots terugkomen. 

Deheer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is well icht ten overvloe-
de na de debatten, die hier hebben 
plaatsgevonden, maar ik wi l op dit mo-
ment nog een keer voor alle duidelijk-
heid vragen, of het de fractie van 
DS'70 gaat om de wijze van financie-
ring of om het wel of niet doorgaan 
met het Kalkarproject. 

De heer S. Keuning (DS'70): De fractie 
van DS'70 is voorstandster van het 
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doorgaan van het Kalkarproject en het 
gaat ons om de financiering. Ik meen 
dat daarover geen enkel verschil van 
mening behoeft te blijven bestaan. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Wist de 
heer Jansen dit nog niet? 

De heer Jansen (P.P.R.): Tussen wie 
behoeft geen verschil van mening te 
blijven bestaan? Tussen de leden van 
uw fractie? 

De heer S. Keuning (DS'70): Ik vind dit 
een interruptie, die thuishoort onder 
de categorie, die gisteren door de jubi-
laris zo nadrukkelijk werd omschreven. 
Mijnheer de Voorzitter! Er wordt veel 
gesproken over het vestigen van Ne-
derlandse bedrijven in het buitenland. 
Over andere vormen van het over de 
grens brengen van kapitaal is ook ver-
leden week reeds uitvoerig gesproken. 
Ik spreek nu alleen over de voorkeur, 
die bij een aantal bedrijven zou be-
staan om zich in het buitenland te ves-
t igen. Ik doel duidelijk op Nederlandse 
bedrijven, die de wens te kennen heb-
ben gegeven, over de grens te wil len 
gaan. Kan de Minister mij informeren 
over de vraag, of op zijn Ministerie 
hierover meer bekend is? Bestaat er 
een inzicht in het aantal bedrijven dat 
in deze richting denkt? 
Mijnheer de Voorzitter! Voorts wi l ik 
graag nog even aandacht vragen voor 
wat ik gemakshalve zou wil len noe-
men de 'oliedollars'. Miljoenen dollars 
stromen naar West-Europa en worden 
omgezet in aandelen van belangrijke 
Westeuropese industrieën. Tot op dit 
moment lijkt het mijn fractie dat er 
geïnvesteerd wordt met politiek kapi-
taal ter vergroting van politieke invloe-
den. Mochten deze gevoelens juist 
zijn, - deze gevoelens werden nog 
eens ondersteund door recente berich-
ten vanuit Koeweit, dat via contracten 
met de Fransen en de Amerikanen zijn 
defensie wi l uitbreiden ten einde 
Palestina te bevrijden - dan verneem 
ik graag hoe de Minister tegen deze 
transacties aan kijkt. Is er in Nederland 
al sprake van grote kapitaalstoevloed 
van de olielanden? 
Het regionaal beleid komt door de al-
gehele werkloosheid weer wat op de 
achtergrond. De grote absolute werk-
loosheidscijfers van de Randstad dra-
gen hiertoe uiteraard een flink steentje 
bij. De Minister heeft onlangs nog ge-
sproken over de verbeterde mogelijk-
heden voor het zuiden van ons land. 
Het behoeft uiteraard geen betoog dat 
de herziene Selectieve lnvesteringsre-
geling de ontwikkeling van de regio's 
eerder zal afremmen dan bevorderen. 

Wat bedoelde de Minister bij de vorige 
begrotingsbehandeling met het feit 
dat de middelen van de NOM in de ko-
mende jaren min of meer verbonden 
zouden zijn aan de opbrengst van het 
aardgas? Het antwoord op deze vraag 
is door de gestegen prijzen voor het 
aardgas en de gestegen omzet natuur-
lijk bijzonder interessant geworden. 
Ook zal uit dit antwoord moeten blij-
ken, of de Minister inderdaad bereid is, 
veel voor de regio's te doen. 
Mijnheer de Voorzitter! Het oosten zit 
wat zijn problemen betreft langzamer-
hand wel in de hoek waar de slagen 
vallen. Nog onder het regime van mi-
nister Langman heb ik destijds na-
mens mijn fractie aangedrongen op 
een grondige doorlichting van het 
oosten. Natuurlijk is het opzetten van 
regionale acquisitiebureaus niet ge-
speend van goede bedoelingen, maar 
ondertussen blijft een structuuronder-
zoek achterwege. Om te voorkomen 
dat dit soort onderzoeken al te veel 
versnipperd wordt , zou een snelle be-
slissing ons welkom zijn. Mocht ik van 
de Minister op dit terrein geen bevre-
digend antwoord ontvangen, dan zal ik 
daarover in tweede termijn een uit-
spraak van de Kamer vragen. 
Ik wi l ook over het oosten een vraag 
stellen naar aanleiding van een bericht 
in het 'Utrechts Nieuwsblad' van don-
derdag 5 december, waarin gesproken 
wordt over de plannen van de Neder-
landse Spoorwegen om in Zeist te ko-
men tot de vestiging van een grote 
kantorenflat waar 500 tot 1000 man in 
de nabije toekomst werk moeten gaan 
vinden. Er bestaat in de raadscommis-
sie van de betrokken gemeente nogal 
wat bezwaar tegen dit plan. Ik wi l de 
Minister vragen of hij zich op de hoog-
te wi l stellen van deze N.S.-spreidings-
plannen. Mocht de plaats van vesti-
ging wat bezwaren oproepen bij de be-
trokken gemeente, dan zijn er ook nog 
Twente en Nijmegen. Die streken wi l ik 
in de aandacht van de Minister aanbe-
velen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte wi l 
ik nog een paar korte opmerkingen 
maken over het centraal akkoord. Wi j 
kunnen in de loop van deze week ook 
met Minister Boersma hierover nog 
van gedachten wisselen. De onderhan-
delingen over het centraal akkoord - ik 
stelde dat reeds in het begin - zijn af-
gesprongen. Ik heb ook gezegd dat het 
mij verbaast dat een van de eerste re-
acties van het kabinet was dat het in 
dit geval zeker niet tot bemiddeling 
zou overgaan. Ik betreur dat. Er staan 
belangrijke zaken op het spel. Wij heb-
ben nog zoiets als inflatie en wi j heb-
ben een ongekend hoog werkloos-

heidspercentage. Er zal nodig iets 
moeten gebeuren aan herziening van 
loonstructuur, ook met betrekking tot 
de hele samenhang met de prijzen, 
enz. 
Het is dus van wezenlijk belang dat dit 
overleg niet wordt vernield. Als dit 
overleg ui tmondt op wat het nu lijkt te 
gaan worden, dan kan het wel eens 
een storing voor een geruime tijd bli j-
ken te zijn. Dat is een vrees die niet zo-
maar is weg te nemen bij onze fractie. 
Deze vrees wordt nog versterkt als wi j 
dan op basis van het stuk van Minister 
Boersma ons realiseren waar dan wer-
kelijk die enorme kloven zitten tussen 
de werkgevers- en werknemersdelega-
ties die zijn betrokken bij het overleg. 
Ik heb het niet over de sterk verharde 
standpunten die weer naar buiten ko-
men na het mislukken, maar ik heb het 
over de standpunten zoals ze uiteinde-
lijk werden geregistreerd op het mo-
ment dat het overleg in het slop raakte. 
Als men dan de opsomming ziet op de 
blz. 2 en volgende van het stuk dat Mi-
nister Boersma ons heeft doen toeko-
men, dan vraag ik mij in alle gemoeds-
rust af of hier met zulke belangrijke za-
ken op de achtergrond door het kabi-
net wel min of meer - minder kan 
moeilijk - gesteld kan worden dat er 
geen taak van het kabinet lag om hier 
te bemiddelen. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de 
Voorzitter! Wie wil achterhalen welk 
beleid deze Ministervan Economische 
Zaken op langere termijn wil voeren, 
doet goed de inleiding van de memo-
rie van toelichting goed tot zich te la-
ten doordringen. Daarin wordt vastge-
steld - ik citeer wat vrij en met insterrv 
ming - : 'Onmiskenbaar is de invloed 
van de zorg voor het milieu en de 
ruimtelijke ordening op de econonie. 
Er is een zekere mate van verzadiging 
in diverse soorten van vooral infra-
structurele voorzieningen. Het is ech-
ter niet onmogeli jk dat zich in de af-
zwakking en de ontwikkeling van de 
particuliere consumptie een zekere 
heroverweging van nut en wenselijk-
heid van doorgaan met de consump-
tiegroei weerspiegelt. De huidige 
werkloosheid kan minder dan in vroe-
ger jaren door de traditionele instru-
menten worden teruggedrongen. De 
wijzigende opvattingen hebben geleid 
tot een wat lagere prioriteit voor de 
traditionele doelstellingen van het 
economische beleid. Wat goed gaat, 
gaat beter; wat slecht gaat, gaat slech-
ter.'. 
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Mijnheer de Voorzitter! Men moet dat 
natuurlijk wel in de context zien waarin 
dat is geplaatst. 'Behoud van een 
breed gespreide groepering van mid-
den- en kleinbedrijven is maatschap-
pelijk gezien gewenst.'. 
De Minister stelt dit alles en kondigt 
dan aan dat dit voor hem aanleiding is 
te komen tot 'zijn tweede grote klus', 
namelijk het opstellen van de nota in-
zake de economische structuur, als ik 
de energienota als zijn eerste grote 
klus mag beschouwen. Wij hopen dat 
het de bewindsman gegeven zal zijn -
en ons ook - dat de nota nog in zijn 
ambtstermijn in deze Kamer zal wor-
den behandeld. 
Het gaat om het beleid op wat langere 
termijn, mijnheer de Voorzitter. Helaas 
hebben wij hiervan weinig kunnen te-
rugvinden in de korte-termijnmaatre-
gelen, zoals zij verleden week uitvoe-
rig in deze Kamer zijn besproken. Ver-
schil tussen de korte en de lange ter-
mijn mag uitsluitend slaan op de wer-
kingsduur van de instrumenten en niet 
op de doelstellingen. Nu echter con-
stateren wij een conflict tussen de 
doelstellingen van het beleid op korte 
en van dat op lange termijn, waarte-
gen wij verleden week ernstige bezwa-
ren hebben geuit. 
In feite geven de citaten aan, dat de be-
windsman beseft, dat sprake is van af-
remming van materiële groei. Hij wil 
er zijn beleid op afstemmen en hoewel 
hij heel vaak goed in staat is, te analy-
seren wat gaande is en dit goed weet 
weer te geven (wij hebben dit ook kun-
nen constateren tijdens het kernener-
giedebat) komt hij er soms moeilijk 
toe, expliciet een eigen keuze te for-
muleren. 
Het begrip 'selectieve groei' komt min-
der hard aan en het biedt bovendien 
de gelegenheid, een keuze te doen uit 
verschillende groeimogelijkheden. Wil 
men echtereen beleidskeuze doen, 
dan zal aan enkele voorwaarden moe-
ten worden voldaan. Allereerst moet 
men weten wat men wil kiezen. Ver-
volgens moet de keuze aanvaardbaar 
zijn of aanvaardbaar worden gemaakt. 
Ten slotte - en vooral - moet men de 
macht hebben om te kunnen kiezen. 
Wil men iets aan de groei doen, dan 
dient men te weten wat de groei in de 
afgelopen decennia bijna tot een auto-
matisme heeft gemaakt. Wij onderken-
nen hierbij een aantal groeimotoren -
in eerste instantie noem ik er drie - die 
elkaar versterken en die zeer nauw met 
elkaar samenhangen. Het zijn de doel-
stellingen van ondernemingen, waaruit 
voortvloeit een zo groot mogelijke be-
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heersing van markten, waarop de on-
derneming opereert: de geldmarkt, de 
arbeidsmarkt, de markt voor de pro-
dukten, de markt voor de grondstof-
fen. En verder: produktie tegen zo laag 
mogelijke private kosten. Dit werkt 
voor elke onderneming individueel 
een haast noodzakelijke groei als doel-
stelling in de hand. In de huidige con-
currentiestructuur betekent dit voor de 
ondernemer: groeien of sterven. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik noem verder 
- de tweede groeimotor - het opvan-
gen van de verhoogde arbeidsproduk-
tiviteit door het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen bij een (te geringe) 
beroepsmobiliteit. 
Ten slotte: een door welvaartsver-
schillen gestimuleerd consumptiege-
drag. Men zou ook kunnen zeggen: 
een zeker consumptiegedrag als sta-
tusverschijnsel. 
Mijnheer de Voorzitter! Het zou nogal 
wat tijd kosten om deze punten uit te 
werken. Voor de goede orde merk ik 
op, dat prof. Schouten in ESB van 16 
oktober 1974 een soortgelijke analyse 
geeft, zij het, dat zijn conclusie, op 
grond van andere waardeoordelen, an-
ders uitvalt dan die van ons. 
Vóór ons liggen nu de vragen, wat 
moet worden gekozen en welke mid-
delen en instrumenten ons de macht 
om te kiezen kunnen geven. Enkele 
doelstellingen voor een selectief groei-
beleid, zoals zij in onze kring leven, 
zou ik hierbij aan de bewindsman wil-
len voorhouden, met de uitdrukkelijke 
vraag, deze doelstellingen in de ko-
mende structuurnota te betrekken. 
Ik noem in de eerste plaats het afrenv 
men van de groei van de bedrijfstak-
ken die het meest energie-intensief 
zijn, en voorts het afremmen van be-
drijfstakken die een aanslag betekenen 
op milieu en natuur. Gaan wij ervan 
uit, dat met behulp van energie veront-
reinigingen weg te werken zijn - ik 
denk bijvoorbeeld aan zuiveringsinstal-
laties - dan mogen wij dit criterium bij 
het eerste voegen. Bedrijfstakken, die 
ondanks de reinigingsinstallaties toch 
nog een gevaar voor het milieu vor-
men, bijvoorbeeld door noodzakelijke 
c.q. niet te voorkomen lozingen van 
niet-afbreekbare giftige stoffen, zijn 
niet aanvaardbaar. 
Ik noem voorts: het bevoordelen van 
arbeidsintensieve bedrijfstakken, in-
dien blijkt, dat structureel arbeidsplaat-
sen nodig zijn. Te denken valt vooral 
aan die arbeidsintensieve bedrijfstak-
ken, waarvoor hooggeschoolde arbeid 
nodig is. Verder het afremmen van de 
groei van bedrijfstakken die het groot-
ste beslag op transportcapaciteit leg-
gen, want de aanleg van meer wegen 

Rijksbegroting 

kunnen wij ons in Nederland nauwe-
lijks veroorloven. Ook: geen verdere 
uitbreiding van bewerking van grond-
stoffen, die uit ontwikkelingslanden 
moeten worden aangevoerd. Geen 
verdere uitbreiding van produkten, die 
natuurprodukten uit ontwikkelingslan-
den vervangen, tenzij de ontwikke-
lingslanden zelf de voorkeur geven 
aan bodemgebruik voor voedselpro-
duktie. Een beetje buiten de begroting 
van Economische Zaken: bevordering 
van biologische l a n d b o u w . . . . 

De heer Verbrugh (G.P.V.): De geachte 
afgevaardigde is toch geen voorstan-
der van vervanging van kunsthars 
door natuurhars? 
De heer Jansen (P.P.R.): Ik dacht dat 
dit niet bepaald viel onder het criteri-
um, dat ik het laatst heb genoemd. Ik 
geloof ook, dat men het met verstand 
moet toepassen. Mijn fractie zegt be-
paald niet dat alles, waar 'kunst' voor 
staat, fout is. 
Ik herhaal: bevordering van biologi-
sche landbouwmethoden of althans 
landbouwmethoden die in die richting 
gaan, waarbij minder energie gebruikt 
wordt dan in de gangbare landbouw, 
terwijl het bedrijf meer arbeidsinten-
sief is en een groter beroep doet op 
vakmanschap. 
Een belangrijk punt is naar ik meen 
ook de produktie in kleinere eenheden 
bevorderen, hetgeen in de hand werkt, 
dat minder specialisten en meer all-
round mensen nodig zijn. Denk aan de 
arbeidsbevrediging, terwijl bovendien 
de arbeidsproduktiviteit verlaagd 
wordt. Er zijn ook betere kansen voor 
de vorming van echte werkgemeen-
schappen met als voordelen vaak: 
minder transport van produkten en, 
als het om elektriciteitsbedrijven gaat, 
bijvoorbeeld minder zware hoogspan-
ningskabels. Op het punt van de klein-
schalige elektriciteitsbedrijven komen 
wij nog wel een andere keer terug. 
Ten slotte zou men kunnen stellen, dat 
niet meer industrie kan worden geves-
tigd dan waarvoor de nu beschikbare 
industrieterreinen voldoende zijn en 
dat is nog heel wat. 
Omdat wij niet van mening zijn, dat je 
de groei kan stilzetten en de rest kan 
laten barsten, hebben wij ernstige po-
gingen ondernomen om getalsmatig 
af te schatten, wat het zou betekenen 
als bijvoorbeeld de groei van de che-
mische industrie sterk zou worden af-
geremd. Een vrij groot aantal van onze 
mensen is daar enige maanden mee 
bezig geweest. Wij zijn er daarbij op 
gestoten, dat noch het beschikbare cij-
fermateriaal, noch de beschikbare eco-
nomische modellen ons in staat stel-
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len tot een enigermate betrouwbare 
schatting te komen, vooral daar waar 
wi j gepoogd hebben ook de gevolgen 
voor toeleverende en afnemende be-
drijfstakken mee in te schatten via de 
input-outputtabellen die, zoals be-
kend, heel oud zijn en alleen op finan-
ciële factoren berusten. Ik hoef dat ver-
haal hier op dit ogenblik niet uitvoerig 
te vertellen. 
Wij wi l len de Minister aanraden, om-
dat hij ook een selectief groeibeleid wi l 
voeren, om zo snel mogelijk te komen 
tot bruikbaar cijfermateriaal en bruik-
bare economische modellen. Ter illus-
tratie: Wij nemen allemaal op het ge-
voel aan, dat de chemische industrie 
wel de meest energie-intensieve 
bedrijfstak zal zijn. Ik zeg niet, dat dit 
gevoel ons bedriegt, maar harde cij-
fers waarmee wi j dat aantonen, heb-
ben wi j niet. Of de produktie van bij-
voorbeeld automotorblokken niet veel 
meer energie-intensief is, weet ik nog 
zo net niet. Ik zou daar in elk geval een 
vraagteken bij wi l len zetten als het 
gaat om het produceren van sommige 
chemicaliën. Maar goed, ook daarvoor 
hebben wi j ternauwernood cijfers. 
Wij vermoeden dat de Minister deze 
lacunes zelf ook al ontdekt zal hebben. 
Daarom wil len wi j hem vragen of en 
hoe hij met hoge prioriteit hier al iets 
aan gedaan heeft. Wanneer eenmaal is 
vastgesteld - nemen wi j aan, dat wi j 
daartoe komen - , welk selectief groei-
beleid gevoerd moet worden, dan rijst 
de vraag, hoe zo'n beleid tot uitvoe-
ring moet worden gebracht. Welke cri-
teria zullen voor een selectief groeibe-
leid aangelegd worden? Wie zullen 
over deze criteria beslissen en hoe zal 
het beleid aan deze criteria getoetst 
worden? 
Onze fractie wi l daarvoor enkele sug-
gesties doen, waarbi j wi j wil len probe-
ren te komen tot een democratische 
beslisstructuur met zoveel mogelijk 
bevoegdheden op een zo laag moge-
lijk niveau en met ruimte voor overleg 
voor de betrokkenen. 
Een eerste stap, die wi j nu al kennen, is 
de bestrijding van de gevolgen van de 
mil ieuverontreiniging, zij het dan dat 
deze bestrijding naar onze mening nog 
op geen stukken na voldoende effec-
tief genoemd mag worden. Een twee-
de stap is het ter beschikking stellen of 
toelaten van gebruik van produktiefac-
toren. Wij hebben daar al een stuk er-
varing mee, wanneer het gaat om het 
aanbod van ruimte, die wi j op sommi-
ge plaatsen wel, en op andere plaatsen 
niet ter beschikking stellen via het pla-
nologische instrumentarium. 

Wij wil len de invloed van de samenle-
ving op het ter beschikking stellen of 
toelaten van het gebruik van andere 
produktiefactoren vergroten. Daarbij 
denken wi j aan energie, elektriciteit, 
water, transportfaciliteiten en het zui-
verend vermogen van het eco-sys-
teem. 
Een procedure die daarbij gevolgd zou 
kunnen worden - nogmaals, ik wi l niet 
zeggen dat ik hier nu bezig ben het ei 
van Columbuste leggen, maar het is 
een gedachte die ik aan de Minister wi l 
voorleggen - , is allereerst het vaststel-
len van de grenzen aan de beschikbare 
produktiefactoren en het tempo, waar-
in naar die grenzen toegegroeid kan 
worden op nationaal niveau, op regi-
onaal niveau en op lokaal niveau. Hier 
is sprake van een duidelijke politieke 
keuze van vertegenwoordigende licha-
men. Wie zal zeggen - ik noem maar 
wat - of 20 000 megawatt in Neder-
land te veel of te weinig is? Wie zal 
zeggen of het 30 000 of misschien niet 
meer dan 15 000 megawatt moet zijn? 
Hier gaan politieke factoren en politieke 
waardeoordelen mede een rol spelen. 
Voorts noem ik het toetsen van de 
plannen van betrokken ondernemin-
gen door middel van openbare meer-
jarenplannen, waaruit het beslag op 
de produktiefactoren en de geboden 
werkgelegenheid blijkt. Deze toetsing 
dient openbaar plaats te vinden in een 
overleg tussen werkgevers, werkne-
mers en overheid. En als er dan buiten 
de pot gegroeid wordt en er aangepast 
moet worden, zal dit weer in overleg 
dienen te gebeuren, waarbij de over-
heid wenselijkheidscriteria kan inbren-
gen, zoals de aanpassing van de ar-
beidsvraag aan het arbeidsaanbod. 
Het resultaat zal weer door vertegen-
woordigende lichamen moeten wor-
den goedgekeurd. 

Een dergelijk beleid vergt een aanzien-
lijke aanpassing van de selectieve in-
vesteringsregeling - als er niet iets 
heel nieuws voor zou moeten worden 
ontworpen - in een andere richting 
dan het voorstel, dat wi j volgende 
week hopen te bespreken. Bovendien 
is daarbij nodig dat, wanneer een on-
derneming uitbreiding of nieuwbouw-
plannen aankondigt, een grondige 
produktgewijze analyse plaatsvindt 
van wat de gevolgen van de betrokken 
en daarmee verbonden toekomstige 
uitbreidingen kunnen zijn. Dit gaat 
soms, vooral in de chemische indus-
trie, over de grenzen van één enkele 
onderneming heen. Ik zou dit wil len il-
lustreren aan de hand van de DSM-
plannen in het Eemshavengebied, 
maar men zou ook Zuid-Limburg kun-

nen nemen. Concreet wordt nu aange-
kondigd de bouw van een polyethy-
leenfabriek, met een blik op een kraak 
installatie in de toekomst. Een aardig 
beeld van wat daar via achterwaartse 
en voorwaartse koppeling van produk-
tieprocessen in een produktiekolom 
aan vast kan zitten - ik probeer het 
woord 'integratie' te vermijden - , treft 
men aan in het 'Nieuwsblad van het 
Noorden' en, in een keurig schetsje 
uitgetekend, in 'De Limburger'. De 
beelden die daar geschetst worden 
zeggen veel, maar zijn nog niet geheel 
vol ledig. Ik geloof dat ik mij hier op 
enig vakmanschap mag beroepen. 
Als men zich afvraagt wat de gevolgen 
daarvan zijn, moet er voor elke stap 
die kan volgen - niet in de produktie-
kolom, maar in de ti jd - een indruk zijn 
van het beslag op de produktiefacto-
ren, waarvan ik er zojuist een aantal 
heb genoemd. Wi l de Minister voor dit 
concrete geval een dergelijke analyse 
laten maken? Ik licht er een enkel punt-
je uit, bijvoorbeeld het beslag op trans-
portfaciliteiten. Men rekent ermee dat 
in de toekomst, wanneer een kraker 
zou worden geïnstalleerd, twee mi l-
joen ton nafta per jaar zou moeten 
worden aangevoerd. Moet daarvoor 
een geul in de Waddenzee worden ge-
graven, die de Eemshaven toeganke-
lijk maakt voor bi jvoorbeeld schepen 
van 200 000 ton? Hoeveel proceswater 
zal er nodig zijn? Zullen daarvoor 
spaarbekkens gebouwd moeten wor-
den? Welke transportrelaties zullen 
ontstaan tussen Eemshaven, het Roer-
gebied, Rijnmond en Zuid-Limburg? Is 
onze wegencapaciteit groot genoeg 
om dat op te vangen of moeten wi j , 
gestuwd door deze ontwikkelingen, 
door het hele land nieuwe wegen aan-
leggen? Is er geen sprake van, dat de 
eenzijdige afhankelijkheid van de Ne-
derlandse economie ten aanzien van 
de beschikbaarheid van aardolie en 
daarvan afgeleide produkten vergroot 
wordt? Ook hier is regeren vooruitzien. 
Daarom dienen dergelijke vragen in 
een vroeg stadium overzien te wor-
den. 

Bij een selectief beleid behoort tevens 
een beleid ten aanzien van ondersteu-
ning van bedrijven die in moeili jkhe-
den verkeren. Wij waarderen het dat 
de Minister poogt zo snel mogeli jk op 
de hoogte te zijn om op ti jd nog iets te 
kunnen doen, getuige zijn brief die hij 
onlangs aan de banken heeft doen uit-
gaan. Welke criteria gaat de Minister 
hanteren bij zijn steunverlening? Spe-
len daar dezelfde criteria als ten aan-
zien van een selectief groeibeleid een 
rol? 
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Ik kom tot een punt dat hiermee in ver-
band staat. De associatie van bedrij-
ven op coöperatieve grondslag heeft 
de Minister steun gevraagd voor de 
ondersteuning en stimulering van be-
drijven waar arbeiders tevens eige-
naar zijn. Dat komt soms voor wan-
neer delen van bedrijven, die worden 
gesloten, worden overgenomen en 
soms bij het oprichten van nieuwe be-
drijven. De moeilijkheden hebben 
veelal te maken met aanloopfinancie-
ring. Je kunt je afvragen of afvloeiings-
kosten enz. niet beter besteed zouden 
kunnen worden dan nu vaak het geval 
is. Wij zouden het zeer op prijs stellen 
als de Minister ons amendement terza-
ke een gunstig onthaal zou wil len ge-
ven. 
Langs het voorbeeld van de DSM in de 
Eemshaven komen wi j terecht bij het 
regionaal beleid. Vooral de grensregio's, 
ook buiten het noorden van het 
land en Zuid-Limburg, vragen terecht 
onze aandacht, ik noem slechts Twen-
te, Nijmegen, het rivierengebied in 
Gelderland en Zeeuws-Vlaanderen. 
De toestand die wi j in deze gebieden 
op het punt van de werkgelegenheid 
aantreffen, wordt tot nu toe nog steeds 
gezien als een uitzonderingstoestand 
waaraan met economische injecties 
een eind dient te worden gemaakt. 
Inmiddels blijkt dat met gebruikelijke 
economische injecties het probleem 
onvoldoende wordt opgelost en dat 
andere maatregelen nodig zijn. 
Veel wezenlijker is echter - ik heb het 
hier wel als een stelling opgeschreven, 
maar ik durf het toch niet helemaal als 
zodanig poneren - dat wat tot nu toe in 
de randgebieden als een uitzondering 
werd beschouwd, wellicht voor het ge-
hele land regel gaat worden, tenzij wi j 
er op een goede manier op inspelen. 
Ook kan men vaststellen dat vri jwel 
zonder uitzondering een beroep wordt 
gedaan op de uitbreiding van de zoge-
naamde schone industrie met hoog-
waardige arbeid en op een uitbreiding 
van de dienstensector. 
Ik ga nu een zin zeggen die ik daarna 
meteen weer intrek, omdat deze niet 
juist blijkt te zijn. Ik had wil len zeggen: 
velen in deze Kamer hebben zo hun ei-
gen regio die zij in deze competitie ver-
dedigen. Daarvan is in de debatten tot 
nu toe ternauwernood gebleken. Het 
blijkt dat de meeste woordvoerders in 
feite alle regio's in ogenschouw heb-
ben genomen en dat doet mij plezier. 

DeheerVerbrugh(G.P.V.): Dat komt 
omdat wi j hier geen districtenstelsel 
hebben. 

De heer Jansen (P.P.R.): Wie de debat-
ten over Economische Zaken het vori-
ge jaar heeft gevolgd, zal zich kunnen 
voorstellen dat deze zin toen zeer van 
toepassing was. 
Wij zijn de laatste om te beweren dat 
er geen problemen zouden zijn - nu 
wordt ik zelf een beetje een regionalist 
- in Twente, waar de dienstensector 
sterk is achtergebleven en waar een 
herstructureringsproblematiek aan de 
orde is gelijkend op die in Limburg. Zo 
heeft echter elke regio zijn eigen ver-
haal. Wij zullen ons moeten realiseren 
dat er meer gevraagd wordt dan er te 
verdelen valt. 
Aangezien niet te verwachten valt dat 
het aanbod van schone industrieën en 
diensten voldoende groot is, en wei-
licht ook niet kan zijn, zullen wi j instru-
menten moeten vinden die effectief de 
bestaande en de nieuwe werkgelegen-
•heid eerlijk over de regio's verdelen. 
Er wordt nogal eens gewezen op de re-
gionale inkomensverschillen. Wij kun-
nen ons niet aan de indruk onttrekken 
dat deze in hoge mate het gevolg zijn 
van een grotere dichtheid van lieden 
met hoge inkomens in het westen van 
het land. Aanpak van de individuele in-
komensverschillen zal de regionale 
inkomensverschillen verkleinen. 
Natuurlijk is er het alternatief van het 
vergroten van de inkomensverschillen 
in probleemgebieden door de vesti-
ging van gegoede lieden in deze stre-
ken te bevorderen. Het probleem is 
dan alleen dat juist deze gegoede lie-
den zich zo moeilijk laten spreiden. 
De oplossing van het probleem vraagt 
een planmatige aanpak. Een eerste 
aanzet daarvan verwachten wi j in de 
nota betreffende de economische 
structuur. 
Het instrument ontwikkelingsmaat-
schappij en het instrument selectieve 
investeringsregeling dienen daarvoor 
te worden uitgebreid. 
Naast de economische injecties zal de 
nadruk moeten gaan liggen op sociale 
injecties. Ik hoop dat mijn collega Van 
Gorkum op zeer korte termijn daarop 
terug kan komen. 
Tot slot wi l ik nog een enkele opmer-
king maken over het Kalkarfonds. Het 
vorige jaar stemden wi j tegen de 
SNR-begroting. De Minister zal zich 
onze argumenten nog herinneren. In-
middels is de situatie er niet beter op 
geworden. Wij weten nu dat de totale 
kostenvan 1960 tot 1980 van het pro-
ject zo'n 3 mld . zullen gaan bedragen. 
Hoe is dit bedrag over de verschillende 
fases verdeeld? Als het merendeel nog 
moet komen, welke consequenties 
trekt de bewindsman hier dan uit? 

Wij vernemen dat ook in België twijfels 
gerezen zijn en dat men zich daar vast-
klampt aan de contractverplichtingen, 
om daarmee het doorgaan met het 
project te rechtvaardigen. 
De Minister zou nu onze steun voor 
zijn SNR-begroting kunnen winnen 
wanneer hij ondubbelzinnig toezegt 
op korte termijn met de verdragspa rt-
ners in overleg te treden om de huidi-
ge fase van het project zo snel moge-
lijk te doen stoppen en, zo dit niet 
mocht gelukken, voor te stellen dat 
Nederland zich uit het project terug-
trekt. 

De heerVerbrugh(G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ruim 70% van onze uit-
voer blijft binnen de EEG, vandaar dat 
ik met die EEG begin. Net als gisteren 
de ' top' in Parijs zei de Minister op 25 
oktober in Antwerpen, dat de landen 
van de EEG met één mond moeten 
spreken. Op blz. 81 van de memorie 
van toelichting schreef hij, dat niet kan 
worden volstaan met een douane-
unie, maar dat deze onderdeel moet 
zijn van een economische en monetai-
re unie, hetgeen hij illustreerde met 
het voorbeeld van de Italiaanse invoer-
deposito-regeling. Ik ben het daarmee 
eens, voorzover het een zuiver econo-
mische samenwerking tussen de lid-
staten betreft. Maar zou het niet beter 
zijn geweest als de Minister alles op 
die noodzakelijke economische sa-
menwerking had gezet en gelijktijdig 
een duidelijke grens had getrokken 
naar de monetaire en politieke kant? 
Toont het voorbeeld van de jarenlange 
economische samenwerking tussen 
het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Re-
publiek niet aan, dat economische sa-
menwerking zonder politieke samen-
werking mogelijk is? Bevat politiek 
geen aspecten die veel fundamenteler 
zijn voor de mensen dan de econo-
mie? Zolang de culturele eigengeaard-
heid en de mentaliteitsverschillen van 
de volken blijven bestaan, brengen die 
alleen reeds een politieke eigenge-
aardheid mede. 
Wij hebben ervaren dat het met één 
mond wil len spreken over de buiten-
landse politiek de verhouding met 
Amerika meer verkoelt dan ons lief is. 
Voor ons is een van de meest essentië-
le politieke zaken de NAVO en daaraan 
doet een van de EEG-lid-staten hele-
maal niet mee en een andere ternau-
wernood. Ik hoop daarom, dat de Mi-
nister zoveel karakter toont - en dat ka-
rakter heeft hij - dat hij niet meer mee-
doet met het opzeggen van het lesje, 
dat Europa met één mond zal spreken. 
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De illusie van een politieke unie heeft 
bovendien tot gevolg, dat de maat-
schappelijke organisaties in de volken 
hun nationale loonniveaus aan elkaar 
wil len optrekken. Maar als de produkti-
viteit van de volkeren verschillend is 
en als dan wordt geprobeerd een gelijk 
loonniveau te bereiken door een mo-
netaire unie, kan hiervan niets terecht 
komen. Wi j zijn Noorwegen kwijt ge-
raakt voor de EEG niet vanwege de 
economische samenwerking maar 
vanwege het ontijdig gepropageerde 
monetaire plan-Werneren het plan 
voor de politieke samenwerking. 
Dit onderdeel samenvattend wi l ik de 
Minister de volgende vraag stellen. 
Gelooft hij niet, dat wi j met de econo-
mische samenwerking en vervlechting 
binnen Europa veel verder hadden 
kunnen komen als wi j minder hooi op 
onze vork hadden genomen en de aan-
dacht van de zaak waarom het gaat 
niet hadden afgeleid door vage mone-
taire en politieke plannen? Wij zijn in 
de EEG zo Europees gezind, dat de 
meeste kiezers het niet begrijpen en 
andere landen ervoor terugdeinzen, 
maar wij bestrijden de recessie zonder 
dat er overeenstemming is met Duits-
land en de andere monetaire partners 
in het zogenaamde slang-arrangement. 
Over de Benelux horen wi j niets en te-
gen Denemarken zeggen w i j : Gaat heen 
in vrede en houdt u warm zonder gas en 
zonder olie; u krijgt 0,7% uit het regi-
onale fonds voor de boeren uit Vend-
syssel. Hoe dankbaar de Denen de 
EEG hiervoor zijn zal wel bij de Deense 
verkiezingen op 9 januari blijken. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
het binnenlands beleid. In de begro-
tingshoofdstukken stuit ik op een in-
nerlijke tegenstrijdigheid tussen het 
stimuleren van de groei ter wil le van 
de werkgelegenheid en het afremmen 
ervan ter wil le van onder andere de 
grondstoffenschaarste. Ook anderen 
nebben hierop gewezen. De leus is, 
dat het gaat om selectieve groei en dat 
dit iets anders is dan groei over de he-
le linie of stilstand. Maar ik vrees, dat 
de traditionele en de kritische econo-
mische denkmethodes tegen elkaar 
botsen en dat de bewindslieden met 
de fundamenten ervan in de knoop zit-
ten. 

Hoe weinig selectief de plannen zijn, 
bleek uit het voorstel van de Minister 
van Financiën om een ieder f 100 te 
sturen. De winkels zullen langer mo-
gen openblijven maar de voornaamste 
beleidsfiguren uit elf kerken pleiten 
voor de invoering van een vastendag. 
Toen hier in oktober werd gedebat-
teerd over drie kernreactoren voor on-
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ze energievoorziening kon men de te-
genstellingen een reidans door deze 
Kamer zien maken. Het grootste vat 
vol tegenstrijdigheden werd door de 
Minister-President in Nijmegen ge-
opend ti jdens een vergadering van de 
Christelijke werkgevers. Daarna werd 
het weer dichtgespijkerd en nu pro-
beert de woelige Industriebond NVV 
het weer open te peuteren. Geen goed 
klimaat voor een evenwichtige ontwik-
keling! 
Nu enkele vragen over de herstructu-
rering. Welke bedrijfstakken zullen hun 
bestaansrecht in ons land verliezen als 
gevolg van de industrialisering van 
ontwikkelingslanden? Stel, de textiel-
industrie behoort hiertoe. Mijn eerste 
vraag is dan of er in ons land voldoen-
de vervangende industrie mogelijk is 
van produkten waarvoor afzet is. Is het 
hele terrein niet al afgegraasd? 
De herstructurering wi l voorkomen dat 
andere bedrijven worden meegesleept 
bij het overtollig worden van, zeg, de 
textielindustrie. Betekent dit, dat een 
toeleveringsbedrijf - bij voorbeeld een 
fabriek van twi jn- en weefmachines -
door ombuiging van het produktiepro-
gramma moet worden gered? Zijn er 
nog voldoende onverzadigde sectoren 
in de markt, waarheen kan worden 
omgebogen zodat afzet verzekerd is? 
Over de stijging van de prijzen voor 
consumenten is al gesproken. Volgens 
de MEV neemt het prijspeil van de par-
ticuliere consumptie in deze jaren met 
101/2% toe en de prijsindex van de ge-
zinsconsumptie met91/2%. Kan de Mi-
nister te weten komen, met hoeveel de 
prijsindex van de particuliere con-
sumptie omhoog gaat als je daar eerst 
de gezinsconsumptie van aftrekt? Dan 
krijgt men een prijsindex voor de parti-
culiere extra-consumptie. Ik krijg na-
melijk de indruk dat de goederen van 
dit deel van de particuliere consumptie 
van de hand gaan tegen prijzen, waar-
van je fatsoenlijkheidshalve de stijging 
niet in de MEV durft af te drukken. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik las, dat het 
consumentenbeleid erop is gericht de 
marktdoorzichtigheid voor de consu-
ment te bevorderen, terwij l er een aan-
tal besluiten in de maak zijn op het ge-
bied van de prijsbekendmakingsvoor-
schriften. Als gevolg van de inflatie 
kan geen consument de steeds stijgen-
de prijzen van allerlei types artike-
len in het hoofd houden, laat staan, dat 
hij prijzen en kwaliteiten met elkaar 
kan vergelijken. Zou daarom de Minis-
ter aan de Commissie voor Consu-
mentenzaken wil len vragen de moge-
lijkheden in studie te nemen, dat de 
prijzen voortaan niet alleen in lopende 
guldens, maar vooral ook in waarde-
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vaste rekeneenheden worden aange-
geven, of desnoods alleen daarin? 
Men zou bij die rekeneenheden mis-
schien kunnen denken aan de keiharde 
Arab Currency Related Units (de 
Acru's), maar ik bedoel heel gewoon 
de guldens van 1969 (prijsindex 100). 
Dan behoeft een dergelijke ruilwaarde-
aanduiding in rekeneenheden veel 
minder te worden gewijzigd. Dan kun-
nen de prijzen in rekeneenheden ten-
minste op prospecti worden gedrukt 
en behoeft de koper, die prijzen wi l 
weten, niet te worden verwezen naar 
gestencilde bijlagen, die elke maand 
veranderen. Het enige, wat men dan 
nog extra moet weten, is de omge-
keerde waarde van de index van het al-
gemene prijspeil, dat is dus de nationale 
multiplicator, waarmede men de prijs 
in guldens van 1969 moet vermenig-
vuldigen om te weten, wat men beta-
len moet. 

Minister Lubbers: Zullen wi j dan voor 
iedere burgereen klein handcompu-
tertje erbij leveren? 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Neen, dat 
is helemaal niet moeilijk. Als de Minis-
ter door een winkel in Baarle-Hertog 
rondwandelt, dan hoeft hij alleen maar 
de f rankenprijzen met 0,07 te verme-
nigvuldigen om te weten, hoeveel gul-
dens iets kost. Dat systeem van die 
multiplicator is al meer toegepast. 

De heer De Ruiter (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! De memorie van toelich-
t ing bij deze begroting van Economi-
sche Zaken spreekt over de lagere prio-
riteit, die nu reeds zou zijn toegekend 
aan de traditionele doelstellingen van 
economisch beleid en over het steeds 
nadrukkelijkere accent, dat de selectie-
ve groei in ons land heeft gekregen. In 
de uit te brengen nota inzake de eco-
nomische structuur zal ook dit aspect 
van beleid worden behandeld. Het 
wordt t i jd, mijnheer de Voorzitter! Tot 
dusverre is namelijk van een bijstelling 
van de traditionele doelstellingen van 
het economisch beleid in de regerings-
politiek weinig gebleken. Dat valt wat 
tegen van een regeringsploeg, die een 
aantal auteurs bevat van het rapport 
van de commissie van Zes, de zoge-
naamde commissie-Mansholt. Er is tot 
dusverre weinig te merken geweest 
van enige operationalisering van idee-
en in het rapport. 
Ook in de praktijk van het regeringsbe-
leid is van de nieuwe inzichten weinig te 
merken. 
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De Ruiter 
Mijn collega Van Gorkum 
heeft hierop gewezen ti jdens de be-
handeling van het dekkingsplan. Ik kan 
voor een groot deel meegaan met zijn 
analyse. Mijn fractie verbindt daaraan 
echter wel andere beleidsconclusies 
dan de zijne. We zijn de afgelopen ja-
ren in het voetspoor van de Club van 
Rome vertrouwd geraakt met het be-
grip 'nieuwe schaarste'. Dat slaat dan 
op een tekort - nu en vooral in de toe-
komst - van grondstoffen, energie-
bronnen, voedingsmiddelen, natuur-
lijk mi l ieu. Het laatste jaar heeft dat be-
grip voor steeds meer Nederlanders 
een nieuwe dimensie gekregen: de 
nieuwe schaarste der werkgelegen-
heid. Naar de mening van mijn frac-
tie moet het beleid van de Regering 
gericht zijn op terugdringing van de 
werkloosheid. Dat dit beleid ook in het 
buitenland waardering ondervindt, is 
deze week gebleken ti jdens de Europe-
se topconferentie. 
Evenzo is onze fractie van oordeel dat 
het struisvogelpolitiek zou zijn om te 
doen alsof werkgelegenheid well icht 
niet op den duur structureel een schaar-
ser goed zal worden. Ook in het bege-
leiden van deze laatste ontwikkeling 
ligt een belangrijke taak voor de over-
heid. Laten wi j ons namelijk geen il lu-
sies maken, mijnheer de Voorzitter. AI-
le borrelpraat over vr i jwi l l ig werklozen 
ten spijt: werkgelegenheid wordt in 
een zeker tempo structureel schaarser, 
maar het arbeidsethos verdwijnt nog 
veel langzamer, of, anders en minder 
moeizaam geformuleerd: pleidooien 
voor een selectief groei beleid klinken 
vals, als de lasten daarvan in feite wor-
den afgewenteld op tienduizenden on-
vri jwi l l ig werklozen. 
Pleidooien voor een zo eerlijk mogeli j-
ke verdeling van die nieuwe schaarste 
door bij voorbeeld werkti jdverkorting 
en in het algemeen door een zo eerlijk 
mogelijke verdeling over de gehele be-
roepsbevolking van het totaal aan 
werkgelegenheid doen het erg goed. 
Meteen in de praktijk te brengen en dus 
een middel om de werkloosheid nu 
te bestrijden - dat is hetgeen een ver-
antwoordelijke Regering heeft te doen 
- zijn die pleidooien natuurlijk echter 
niet. 
Dat is het di lemma, mijnheer de Voor-
zitter, waar wi j voor staan. Aan dit di-
lemma wi l len wi j ons niet onttrekken. 
Mijn collega Wierenga zal hierop 
straks nader ingaan. Het is in zoverre 
een di lemma, dat duidelijk de moge-
lijkheid bestaat dat een beleid, gericht 
op het opvangen van de nieuwe 
schaarste in al haar componenten, op 

gespannen voet kan komen te staan 
met het op dit ogenblik noodzakelijke 
beleid tot terugdringing van de werk-
loosheid. Ik hoop dat de uit te brengen 
structuurnota dit di lemma niet uit de 
weg zal gaan en dat een beleidsinstru-
mentarium ontvouwd zal worden dat 
de tegenstell ing zo niet tot een schijn-
bare, dan in ieder geval toch tot een 
overbrugbare zal maken. 
Bij deze algemene opmerkingen over 
dit probleem wi l ik het laten, mijnheer 
de Voorzitter. Ik heb goede hoop dat 
de structuurnota een handvat zal bie-
den voor wederzijdse toetsing van de 
opvattingen van de Regering en fractie 
van de Partij van de Arbeid en andere 
fracties uiteraard ook over een meer 
concrete aanpak van het geschetste di-
lemma. 
Na deze inleiding zal ik ingaan op en-
kele onderdelen van de begrot ing, te 
weten het prijsbeleid, het consumen-
tenbeleid, het midden- en kleinbedrijf, 
het toerisme en de buitenlandse eco-
nomische betrekkingen. 
Wij hebben gemengde gevoelens over 
het prijsbeleid, mijnheer de Voorzitter. 
De inflatie hebben wi j nog niet vol-
doende kunnen terugdringen, dat wi l 
zeggen niet absoluut. Relatief slaan wi j 
echter in vergelijking met vele andere 
landen een goed figuur. De laatst be-
kende cijfers zijn evenwel weer aan de 
sombere kant. Het prijsbeleid is niette-
min geleidelijk versoepeld, laatstelijk 
nog voor de slagers. In die versoepe-
ling zit veel zinnigs, maar of dit laatste 
wel zo nodig was, waag ik te betwijfe-
len. Opgrond van mijn informatie zijn 
de voorlopige bed ri jfsuitkomsten over 
het eerste halfjaar in deze sector van 
de slagers bepaald aan de gunstige 
kant. 
In dat verband vraag ik mij ook meer in 
het algemeen af of, waar de memorie 
van toelichting tot de conclusie komt 
dat het prijsbeleid-1974 in de detail-
handel geen belemmering meer vormt 
voor de inkomensontwikkel ing, het 
niet nodig is om het beleid wat minder 
globaal te maken en wat meer te diffe-
rentiëren, bij voorbeeld richten op die 
sectoren waar de concurrentie onvol-
doende is. Die concurrentie is namelijk 
vaak onvoldoende, dikwij ls niet zozeer 
in de laatste schakel van de bedrijfsko-
lom - de detailhandel - want daar is de 
concurrentie dikwijls juist moordend, 
maar meer in eerdere schakels. Is bij 
voorbeeld de broodpri jssti jging van 
meer dan 25% in een jaar ti jds niet een 
voorbeeld ervan dat het prijsbeleid 
meer op de produktiesfeer dient te 
worden gericht? 
De echte boosdoeners gaan vaak vrij-
uit - de kleintjes - ook omdat 

daar de controle meestal gemakkelij-
ker is - moeten dikwij ls in onevenredi-
ge mate de last van die controle dra-
gen. Is het mogeli jk, het prijsbeleid in-
derdaad wat gedifferentieerder te ma-
ken, horizontaal en verticaal? Moeten 
ook prijsverlagingen niet energieker 
worden doorgegeven? Vooral in de* 
sfeer van de eerste levensbehoeften 
moet een krachtig prijsbeleid worden 
gevoerd. 
Nogmaals wi l ik in dit verband de aan-
dacht van de Minister vragen voor de 
tarieven van de vrije beroepsbeoefe-
naren. Mijn collega Kolthoff heeft vier 
maanden geleden vragen gesteld over 
de apothekerstarieven. De meeste van 
die vragen zijn nog niet beantwoord. Ik 
vind het merkwaardig, overigens niet 
het feit dat die vragen nog niet beant-
woord zijn, want wi j weten allemaal 
dat dit wel vaker voorkomt, maar wel 
het feit dat door het departement aan 
de margeverruiming in deze sector 
geen beletselen in de weg zijn gelegd. 
Als Economische Zaken een verrui-
ming in deze branche accepteert, mag 
men toch verwachten dat dit gebeurt 
op grond van behoorlijk onderzoek? 
Dan moet het echter ook mogelijk zijn 
voor de Minister, naar de beweegrede-
nen gevraagd, om daarop snel te ant-
woorden. Blijkbaar, zo is mijn voorlo-
pige conclusie - ik wacht op het ant-
woord van de Minister op dit punt - is 
toch een verruiming toegestaan zon-
der een behoorli jk onderzoek vooraf. Ik 
acht dat onjuist, zeker voor deze be-
slist niet onwelvarende groep. In dit 
verband wi l ik nog een opmerking ma-
ken. Juist omdat de Prijzenwet helaas 
het enige instrument is ter sturing van 
de inkomensontwikkel ingen in diverse 
sectoren van de vrije beroepsbeoefe-
naren, vinden wi j dat de Prijzenwet, 
armzalig instrument als het in zijn 
eentje is, vanuit dat inkomenspolit ieke 
oogmerk ook moet worden gehan-
teerd. 
Voorts wi l ik een opmerking maken 
over de economische controledienst. 
Het antwoord op onze ti jdens de be-
grotingsvoorbereiding gestelde 
schriftelijke vraag over de personeels-
bezetting van deze dienst doet ons af-
vragen, of juist in een meer gedifferen-
tieerd prijsbeleid deze bezetting vol-
doende zal kunnen zijn. Wij hebben 
onze twijfels daarover. Een ook qua 
mankracht, goed geoutilleerde econo-
mische controledienst is een belangrij-
ke voorwaarde voor een krachtig, zij 
het genuanceerd, prijsbeleid. 
Mijnheer de Voorzitter! Over het me-
dedingingsbeleid zult u onzerzijds van-
daag niets horen. Dat komt te zijner 
t i jd wel bij de behandeling van de aan-
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De Ruiter 
gekondigde wetsontwerpen. Ik zou 
wel alvast een voorschotje willen ne-
men op hetgeen mogelijk het komen-
de voorjaar meer in detail aan de orde 
zal kunnen komen in de vorm van een 
openbare commissievergadering, na-
melijk het consumentenbeleid van de 
Regering. Dit beleid heeft nog weinig 
om het lijf. Het volgende onderwerp, 
zou men dan ter wille van een efficiën-
te tijdsbesteding kunnen zeggen, maar 
ik voel mij wel verplicht die stelling 
toch nog even nader toe te lichten. 
Wij zijn erkentelijk voor de eerste door 
de Regering uitgebrachte afzonderlijke 
nota over het consumentenbeleid, zo 
ook over het feit dat de Minister van 
Economische Zaken is aangewezen als 
coördinerend bewindsman voor con-
sumentenaangelegenheden en dat er 
een interdepartementale commissie 
voor consumentenzaken is ingesteld, 
maar, om met de consument te spre-
ken: Wat koop je daar nu precies voor? 
Mijns inziens niet zoveel, als men 
moet constateren dat de nota toch wel 
erg vrijblijvend is, ontzettend veel in-
ventariseert - toegegeven, het is op 
zichzelf wel eens plezierig alle zaken 
weer eens op een rijtje te hebben -
maar nauwelijks beleidsconclusies of 
voornemens bevat. Het vorige jaar vie-
len er althans nog enige concrete aan-
zetten tot beleid te bespeuren. Nu is 
zelfs dat niet het geval. Er wordt erg 
veel gezegd over marktdoorzichtig-
heid. De onevenredigheid qua volume 
en geld tussen reclame enerzijds en 
objectieve consumentenvoorlichting 
anderzijds blijft. Daar kan het nu gevo-
teerde bedrag van ruim 5 min. weinig 
aan verhelpen. Het zou plezierig zijn 
als wat nader zou worden gespecifi-
ceerd, wat met dit bedrag gaat gebeu-
ren. In dit verband de vraag: Kan nu 
iets meer worden gezegd over de re-
sultaten van het overleg met betrek-
king tot aan de consument te verschaf-
fen voorlichting? 
Erg plezierig is het natuurlijk, in de no-
ta de erkenning te vinden van het feit 
dat de overheid een zekere verant-
woordelijkheid draagt voor beïnvloe-
ding van het consumentengedrag, ten 
gevolge van de gevaren van onbeperk-
te toename van de materiële con-
sumptie, getuige bij voorbeeld de zin-
snede in de memorie van toelichting, 
dat het consumentenbeleid niet ten 
doel kan hebben de consument in ab-
solute vrijheid zijn consumptiepatroon 
te laten bepalen. Maar aan deze princi-
pieel toch niet onbelangrijke constate-
ring worden echter geen concrete be-
leidsconclusies verbonden, zelfs geen 
suggesties. 

Onveranderd blijft toch nog altijd de 
zwakke rechtspositie van de consu-
ment. Men zou kunnen zeggen dat die 
als het ware wordt weerspiegeld in de 
geringe omvang van de staf voor con-
sumentenzaken op het departement. 
Onlangs vond in Rome het wereld-
voedselcongres plaats. Daarbij is ge-
bleken dat onze samenleving enige, 
zeker vanuit een mondiaal standpunt 
met betrekking tot de voedselschaar-
ste bezien, verkeerde voedingsge-
woonten bezit. Die zijn er ook vanuit 
een volksgezondheidsoogpunt in de 
meer enge zin van het woord, want het 
is eigenlijk krankzinnig - het is nog 
krankzinniger dat wij dat niet dagelijks 
beseffen - dat men op de televisie na 
spotjes over vet vreten - anders kan ik 
het niet noemen - en onverstandig 
snoepen ineens een OQ-spotje ziet 
over de cholestrolrisico's van dergelij-
ke eetgewoonten. Met andere woor-
den: wat betekent het een coördine-
rend bewindsman voor consumen-
tenaangelegenheden te zijn als die 
beeldbuis zo duidelijk de afwezigheid 
van enige coördinatie opdat punt be-
wijst? 
In dat verband wil ik een zeer actuele 
vraag stellen. Zojuist is de Stichting ln-
formatieve Etikettering ontploft. De 
Minister spreekt in de memorie van 
toelichting over de noodzaak van rele-
vante produkt-informatie, die integraal 
zou moeten worden toegepast. Hij 
heeft bovendien vorig jaar aangege-
ven dat wettelijke maatregelen onont-
koombaar zouden kunnen zijn. Mag ik 
aannemen dat - na het ontploffen van 
de stichting - aan dergelijke maatre-
gelen nu gewerkt gaat worden en 
daarmee haast zal worden gemaakt? 
Ik kom nu toe aan het hoofdstuk bui-
tenlandse economische betrekkingen. 
In het afgelopen jaar, mijnheer de 
Voorzitter, heb ik enkele van Hare Ma-
jesteits vertegenwoordigingen in het 
buitenland leren kennen. Het spijt mij, 
dat ik het zeggen moet, maar kwaliteit 
en kwantiteit van het daar aanwezige 
economische kader vallen niet altijd 
mee. Er is sprake van een merkwaardi-
ge tegenstelling. Er zijn namelijk nog 
maar weinig zaken op militair en land-
bouwgebied, die niet multilateraal 
worden geregeld, maar onze ambas-
sades hebben grote staven aan militai-
re en landbouwattaché's. In de soci-
aal-economische sector daarentegen 
is er nog veel bilateraal te regelen, 
merkwaardig genoeg moet die afde-
ling op de ambassades vaak op een 
koopje werken. Ik vraag mij af, of dit 
niet illustratief is voor de overleefde 
normen, die onze buitenlandse dienst 
vaak hanteert ten aanzien van de be-
zetting van die vertegenwoordigingen. 

Zijn recrutering en opleiding voor deze 
dienst te veel gericht op diplomatieke 
betrekkingen in engere zin? Waarom 
hebben de Ministers van Landbouw en 
Visserij en van Defensie wel een me-
de-benoemingsrecht en die van Eco-
nomische Zaken niet? Maakt de Minis-
ter van Economische Zaken wel vol-
doende gebruik van het recht, dat hij 
wel heeft, namelijk om mede te beslis-
sen over de opleiding en recrutering 
van economische attaché's? 
Ik zeg dit niet om op te komen voor het 
eigen standje, maar omdat ik vind, dat 
de opleiding, de recrutering en de sa-
menstelling van ambassadestaven na-
ijlen op de maatschappelijke ontwikke-
ling, waaronder te rekenen de toege-
nomen internationale economische en 
sociale vervlechtingen, en omdat voor 
een klein land als het onze- met zijn 
relatief zeer grote internationale han-
del - juist de buitenlandse vertegen-
woordigingen zo'n belangrijk econo-
misch intermediair zijn. 
De zeer geringe economische staven, 
die er zijn - laat ik geen verkeerde in-
druk wekken - doen vaak zeer goed 
werk. Veel waardering heb ik bij voor-
beeld voor de economische staf te 
Washington. Roeiend met de beperkte 
riemen, die men heeft, moeten Harer 
Majesteits vertegenwoordigingen zich 
echter vaak beperken tot het strikt 
noodzakelijke, hetgeen vaak neerkomt 
op bemiddeling in de strikt particuliere 
handels- en commerciële sfeer. Bui-
tenlandse posten zouden echter ook 
een kanaal moeten zijn voor informa-
tie over economische en handelspoli-
tiek van het gastland alsmede - een 
suggestie van de vakbeweging - over 
arbeidsvoorwaarden en sociaal kli-
maat in dat land. 
Mijnheer de Voorzitter! Een ander on-
derwerp, dat internationale aspecten 
heeft, is de aangekondigde nota inzake 
de economische structuur als resultaat 
van de gevoelde noodzaak, te komen 
tot een geïntegreerde conceptie, waar 
wij met de oriëntatie van het economi-
sche gebeuren - de internationale ont-
wikkeling in aanmerking nemend -
heen moeten. Ik citeer hierbij de me-
morie van toelichting, mijnheer de 
Voorzitter. 
Het lijkt mij een goede zaak, dat bin-
nenlandse economische structuurpoli-
tiek èn beleid ter zake van de ontwikke-
lingssamenwerking aldus worden ge-
koppeld. Wij zien dan ook vol belang-
stelling naar deze nota uit. Wij hebben 
overigens wèl de indruk, dat het ver-
schijnen daarvan nog wel enige tijd op 
zich zal laten wachten en dat ook in-
houdelijk deze nota nog niet bepaald 
in de eindfase is gekomen. Daarom 
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heb ik de vraag, of het juist is, nu al in 
de vorm van een bedrag van 35 min. 
op de begroting, genaamd 'herstructu-
reringsmaatregel in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking' - als het 
ware een voorschot te nemen op het 
nog nader te ontvouwen beleid. Er 
wordt öf een exact - en vrij hoog - be-
drag opgevoerd en de Minister kan dit 
concreet inhoud geven, öf hij is daar-
toe nog niet in staat en hij zou dan ei-
genlijk met een voorzichtige pro me-
moriepost moeten volstaan. 
Een derde en laatste punt, de buiten-
landse economische betrekkingen be-
treffende, is het volgende. Er vindt bin-
nen de Verenigde Naties een soort 
proliferatieproces plaats. Steeds meer 
zaken, die bij dochterorganisaties of 
andere internationale instellingen 
thuishoren, wi l men plenair in de Ver-
enigde Naties bespreken. Bij voor-
beeld de zesde Speciale Zitt ing in 
april/mei 1974 over'Grondstoffen en 
Ontwikkeling'. Of zo'n séance tot iets 
leidt, hangt volstrekt af van wat er met 
betrekking tot de grondstoffen gebeurt 
in het kader van de UNCTAD en van 
wat er met betrekking tot de handels-
belemmeringen gebeurt in het GATT. 
Daar moeten toch de zaken gedaan 
worden. Daar moet de Minister van 
Economische Zaken initiatieven ne-
men, rechtstreeks of via de EG. 
Er blijkt vaak weinig van. De buiten-
landse economische betrekkingen zijn, 
met alle waardering voor de inzet van 
de Minister op zijn andere terreinen 
van beleid, wel eens het stiefkindje in 
de aandachtssfeer van de Minister, is 
onze indruk. De Minister komt - zo ge-
z e g d - in uitwedstrijden te weinig 'aan 
de bal'. Wim, Max, Jan en Fons verto-
nen dan meer inzet en komen vaker.. 
aan de bal. 
Dan kom ik aan het onderdeel midden-
en kleinbedrijf en toerisme. Tijdens de 
openbare commissievergadering heb 
ik een motie ingediend. De Staats-
secretaris zei dat hij mogelijk iets ach-
ter de motie moest zoeken wat ik, Piet 
de Ruiter, niet bedoeld zou hebben. 
Daarom wi l ik nog een toelichting ge-
ven, die ook dient ter informatie van 
collega De Boer, die gisteren zo vrien-
delijk was, enige passages te wijden 
aan hetgeen hij zag als de socialisti-
sche visie op wat men zou kunnen 
noemen: het probleem klein-groot. 
Bij vorige gelegenheden hebben wi j al 
gezegd, dat wi j in het algemeen geluk-
kig zijn met het beleid van het kabinet-
Den Uyl ten aanzien van het midden-
en kleinbedrijf. De heren Kruisinga, 
Scholten en Van der Mei zijn zo vrien-
delijk geweest, de Minister-President 

en de Staatssecretaris in de gelegen-
heid te stellen, nog eens cijfermatig 
aan te tonen hoeveel meer dit kabinet 
in de afgelopen anderhalf jaar voor het 
midden- en kleinbedrijf heeft gedaan 
dan in de vele daaraan voorafgaande 
jaren is geschied. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): U erkent 
natuurlijk ook wel hoe deze opstell ing 
geheel voorbij gaat aan de werkelijk-
heid. Zo is er bij voorbeeld al het feit 
dat uitwerkingen van structurele be-
slissingen van vorige kabinetten wor-
den voorgesteld als structurele maat-
regelen van dit kabinet. 

De heer De Ruiter (P.v.d.A.): Ik heb 
zelfs het antwoord gezien op vragen 
die er overheen zijn gekomen, maar 
zelfs die vragen kunnen niet wegne-
men dat zo niet voor het t ienvoudige, 
dan toch in ieder geval erg veel meer 
is gebeurd dan in de voorafgaande ja-
ren. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Dat is 
niet juist! 

De heer De Ruiter (P.v.d.A.): Dat moet 
u dan op uw beurt nog maar eens cij-
fermatig aantonen. Daartoe nodig ik u 
bij deze graag uit. 
Wij zijn echter van oordeel dat in het 
midden- en kleinbedrijfbeleid van deze 
Regering, juist van deze Regering, een 
accentverschuiving zou moeten 
plaatsvinden. Hoe belangrijk ook de 
vele fiscale en sociale maatregelen 
zijn, de laatste vooral, die in werking 
zijn getreden respectievelijk nog zullen 
treden en in voorbereiding zijn, hun 
werking is vooral van globale aard en 
vaak ook van een repressief karakter, 
bedoeld om de bestaande noden op te 
vangen. Belangrijker naar onze me-
ning is echter een goed structuurbe-
leid om ook op langere termijn voor-
waarden voor een gezond midden- en 
kleinbedrijf te scheppen. In dat struc-
tuurbeleid moet echter in het uitge-
breide conglomeraat van het midden-
en kleinbedrijf vooral de kleine onder-
neming centraal staan. Ter wi l le van 
de belangrijke leefbaarheidsfunctie van 
het kleine bedrijf, met name in de de-
tailhandel - ik heb er verleden jaar uit-
voerig over gesproken - en van de mo-
gelijkheid van individuele ontwikke-
lingskansen, en vooral ook als bijdrage 
tot het beleid van deze Regering, ge-
richt op effectieve spreiding van 
macht, kennis, bezit en inkomen, -
m.k.b.i. korten wi j tegenwoordig af -
zijn wi j van mening dat in dat struc-
tuurbeleid het vooral de concurrentie-
positie van met name de kleine onder-
neming is die meer bli jvend versterkt 
moet worden. Want, mijnheer de 

Voorzitter, alle Indianenverhalen ten 
spijt, naast de door de memorie van 
toelichting genoemde oorzaken in de 
laatste paar jaren (als teruglopen con-
sumptieve bestedingen, structurele 
wijzigingen in het bestedingspatroon, 
de energiecrisis) is het vooral de con-
currentie van het grootbedrijf, de eco-
nomische machtssamenball ing bij de 
grote bedri jven, die de kille sanering 
en grote uittocht in dat kleinbedrijf 
hebben veroorzaakt. In dat licht ook 
zullen wi j straks de toegezegde wets-
ontwerpen met betrekking tot het me-
dedingingsbeleid beoordelen. In dat 
licht ook dient onze motie te worden 
bekeken. 
Het tweede punt is een actueel punt. In 
de brief van de Regering van 16 no-
vember wordt gesproken over gerich-
te steunmaatregelen aan industrie 
en midden- en kleinbedrijf, mede ten 
behoeve van de regionale ontwikke-
ling, van 250 min. Even verder in die 
brief heet het dat in dat bedrag de mo-
gelijkheid is opgenomen om bij speci-
fieke moeil i jkheden, met name ook in 
het midden- en kleinbedrijf, geëigende 
maatregelen te kunnen nemen. Welnu, 
een voor de hand liggende vraag: Aan 
welke specifieke moeili jkheden denkt 
de Staatssecretaris dan en wat voor 
maatregelen zouden er in dit kader ter 
wille van het midden- en kleinbedrijf 
kunnen worden genomen? 
Ik mag in dat verband herinneren aan 
een discussie ti jdens de openbare 
commissievergadering tussen de 
Staatssecretaris en mijn fractiegenote, 
mevrouw Salomons. Gesproken is 
toen onder andere over schadevergoe-
dingsregelingen in het kader van het 
stadsvernieuwingsbeleid. Wij hebben 
toen van de Staatssecretaris begrepen 
dat in de Wet op de Stadsvernieuwing 
een schadevergoedingsregeling komt 
voor saneringsgebieden. Twee opmer-
kingen hierover. Allereerst treedt de 
Wet op de stadsvernieuwing op zijn 
vroegst pas in 1977 in werking. Ten 
tweede is het begrip saneringsgebie-
den beperkt; dat betekent alleen scha-
devergoeding in het geval van sloop 
en dergelijke. Rehabilitatie" en renova-
tiewijken lijden echter ook tijdelijk 
schade ten gevolge van een dergelijk, 
overigens rechtmatig, overheidsingrij-
pen. Dat kan vaak jaren voortduren. 
Vooruit lopend op de Wet op de stads-
vernieuwing zullen ook financiële 
maatregelen in de woonruimtesfeer 
worden getroffen. 
Mede daarom wil len wij vragen of er 
ook reeds een financieel voorschotje 
op deze wet ten behoeve van bedrijfs-
ruimten kan worden genomen. Zou niet 
bij voorbeeld iets uit die pot van 250 
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min. kunnen worden geput voor een 
schadevergoedingsregeling en voor fi-
nancieringsfaciliteiten in geval van 
hervestiging? Het antwoord op dit ver-
zoek is hopelijk zodanig, dat ik hier-
over geen uitspraak van de Kamer be-
hoef te vragen. 
De Staatssecretaris heeft toen ook toe-
gezegd, met zijn collega van CRM te 
gaan praten over de mogelijkheid, in 
het kader van de Rijksgroepsregeling 
zelfstandigen iets aanvullends te doen 
voor zelfstandigen die nog slechts en-
kele jaren van de pensioengerechtigde 
leeftijd zijn verwijderd en geconfron-
teerd worden met een reconstructie-
periode, die tot voorbij die leeftijd 
reikt. Graag wil ik informatie hebben 
over dit contact en over de vraag wat 
het heeft opgeleverd. 
Mijnheer de Voorzitter! Over de mini-
mummelkprijs wil ik nog een enkele 
vraag stellen. Tijdens de openbare 
commissievergadering heeft de 
Staatssecretaris mededelingen ge-
daan over een gesprek, dat hij nog met 
de drie partijen in kwestie zou hebben 
over de doorlichting van de bedrijfs-
tak, onder andere over een door mij 
opgeworpen punt van een prijsrege-
lingssysteem aan de inkoopkant, met 
name voor wat betreft het kortingen-
systeem. Ik wil graag horen hoe dit is 
afgelopen. 
Mijnheer de Voorzitter! Tot slot wil ik 
een tweetal opmerkingen maken over 
het toerisme. 
Het verschijnsel paracommercialisme 
wordt doorgaans verbonden aan op 
zich zelf onschuldige kantineactivitei-
ten van sportverenigingen en buurt-
huizen. Er zijn echter ernstiger, oneer-
lijker vormen. Wagen en Minister en de 
Staatssecretaris wel eens een gokje? 
Er wordt geknikt achter de regeri ngsta-
fel. Spelen zij graag eens een keer bac-
carat, black jack of roulette? Ik zou de 
bewindslieden willen voorstellen, 
eens een avondje met mij mee te gaan. 
In enige honderden Nederlandse eta-
blissementen kunnen zij dat gokje wa-
gen. Het zijn geen illegale clubs in de 
huiskamer, driehoog-achter. Neen, al-
les binnen de regels van de wet in met 
naam en toenaam bekende, keurige ge 
legenheden. Ik heb foldertjes volop. 
Ja, maar dat zijn nu besloten vereni-
gingen, werpt u mij nu tegen. Welnu, 
het begrip beslotenheid wordt op zijn 
zachtst gezegd nogal rekkelijk geïnter-
preteerd. Als u vanavond met mij mee-
gaat naarzo'n c lub- gesteld, dat u tijd 
hebt - dan betaalt u een tientje contri-
butie. U kunt meteen spelen, des-
noods door het lidmaatschapsformu-
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lier te antedateren en als het een beetje 
meezit krijgt u over enige tijd zelfs dat 
tientje weer terug. Bovendien krijgt u 
voor de eerste honderd gulden 
meestal f 130 aan fiches, want zo'n ver-
eniging is best gezellig. Uiteraard zijn 
het leden van de vereniging die als 
croupier optreden. Zij worden uiter-
aard niet betaald, dat wil zeggen niet 
officieel. Zwart komen deze bekwame 
vaklieden echter gauw aan f 1000 de 
man per week. Eten en drinken is 
meestal gratis en muziek en entertain-
ment is er volop. 

De heer Krosse (K.V.P.): Spreekt u nu 
over dorpshuizen? 
De heer De Ruiter (P.v.d.A.): Die indruk 
heb ik niet. Vergunningen voor deze 
activiteiten zijn echter niet nodig, want 
het is immers 'besloten'? 
De bonafide horecabedrijven in de 
omgeving van deze zogenaamde be-
sloten verenigingen zijn niet gelukkig 
met deze vorm van paracommerciële 
activiteiten, om het maar voorzichtig 
uit te drukken. Zij moeten wèl aan alle 
wettelijke vereisten voldoen en zij 
moeten vergunningen hebben, die 
veel geld kosten. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp best, 
dat de organisatie, opzet en reglemen-
tering van het legale casino, dat gaat 
komen, de nodige tijd vergt en ik be-
grijp ook best dat vele mensen daar-
mee moeite hebben. Mijn fractie was 
er blijkens haar stemgedrag destijds 
ook niet onverdeeld gelukkig mee. 
Maar nu wij eenmaal besloten hebben 
tot verruiming van de kansspelmoge-
lijkheden, laten wij er dan ook voor 
zorgen dat de technische voorberei-
ding in een zo snel mogelijktempo 
haar beslag krijgt, onder andere ter wil-
le van de horeca. 
Mijnheer de Voorzitter! Onze toeris-
tenbalans verslechtert. De terugloop 
van het vreemdelingenverkeer wordt 
in de memorie van toelichting ge-
noemd als een van de redenen van de 
geringe omzetstijging in het midden-
en kleinbedrijf. De Oosterscheldewer-
ken vormen een belangrijke mijlpaal, 
niet alleen in het deltaplan, maar in de 
gehele eeuwenoude strijd tussen 
droog en nat Nederland. 
Wij hebben in Nederland enige toeris-
tische attractiepunten, die behalve een 
recreatieve ook een belangrijke educa-
tieve waarde hebben. Ik denk aan het 
Openluchtmuseum en aan de Flevo-
hof. 
Maar wat een groots toeristisch en 
educatief project zou niet een perma-
nente expositie kunnen zijn, waarin 
belangrijke momenten in die eeuwen-
oude strijd tegen het water aan-
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schouwelijk worden gemaakt, ook uit 
een oogpunt van industriële archeolo-
gie. Wat een unieke installaties en ma-
chines zijn immers niet de jaren door in 
die strijd ingezet, die zo niet in werke-
lijkheid dan toch op kleinere schaal 
voor zo'n expositie zouden kunnen 
worden gebruikt. Niet alleen voor toe-
risten zou dit een attractiepuntvan we-
reldformaat kunnen zijn. De educatie-
ve waarde ervan is ook zeer belangrijk 
voor de opgroeiende jeugd. Ik denk nu 
aan de mogelijkheid van schoolreisjes 
en dergelijke. Om met een variant op 
naar ik meen Multatuli te spreken: 
'Educatie is een schone zaak en ver-
schaft het mensdom veel vermaak.' 
Ik hoop, dat de beide bewindslieden in 
hun antwoord meer dan alleen ver-
maak zullen verschaffen. 

De heer Wierenga (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ons maatschappelijk le-
ven heeft het zwaarte verduren. Pro-
blemen stormen op ons af - sommige 
waren min of meer te voorzien, andere 
niet - en de oplossingen liggen alles-
behalve panklaar in onze sociaal-eco-
nomische provisiekast. Laten wij de 
voornaamste nog eens op een rijtje 
trachten te zetten. 
1. Het tijdperk van de goedkope ener-
giepolitiek is voorbij. In 1970 waren de 
reële olieprijzen meer dan gehalveerd 
vergeleken met 1948, maar binnen 4 
jaar heeft een verviervoudiging van de 
olieprijzen plaatsgevonden. Dezeont-
wikkeling heeft en zal grote invloed 
hebben op het economisch leven van 
de rijke landen. Vooral - doch niet al-
leen - in onze industrialisatiepolitiek 
zullen wij hiermede rekening moeten 
houden. 
2. De Wereldbank heeft berekend dat 
ongeveer 300 min. inwoners van ont-
wikkelingslanden van de hoge olieprij-
zen profiteren, maar dat 800 min. -
met een inkomen van minder dan $ 
200 per hoofd per jaar - er ernstig on-
der lijden. Het maakt verhoging van de 
ontwikkelingshulp en een betere inter-
nationale arbeidsverdeling ten behoe-
ve van de Derde Wereld urgenter. Het 
laatste zal ons vele industriële arbeids-
plaatsen kosten. 
3. De tijd van ongebreidelde economi-
sche groei en industriële expansie is 
voorbij. 
De maatschappelijke en economische 
fricties van vandaag zijn de voorteke-
nen van een afbuigende groeicurve 
naar de selectieve groei of wellicht 
naar het evenwicht. Zodra het tempo 
van de produktiegroei in de nijverheid 
en landbouw begint te vertragen 
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neemt de groei van de werkgelegen-
heid in de zgn. 'overhead-sector' af. De 
structurele werkloosheid begint de 
kop op te steken. 
4. De wereldwijde inflatie en de daar-
mede verband houdende forse stijging 
van de rente en loonkosten versterken 
de neiging tot diepte-investeringen en 
hebben een negatieve invloed op de 
werkgelegenheid. Inflatiebestrijding 
en werkloosheidsbestrijding zijn onder 
de huidige omstandigheden twee kan-
ten van één medaille. Wie de inflatie 
niet wil bestrijden of in het verleden 
onvoldoende bestreden heeft, kan de 
werkloosheid niet bestrijden of heeft 
in het verleden een forse stoot gege-
ven aan het ontstaan van de structure-
le werkloosheid in de afgelopen jaren. 
5. De vraag dringt zich ook op of w i j 
naast de structurele en conjuncturele 
werkloosheid niet te maken hebben 
met een forse verborgen werkloos-
heid, in de zin van gebrek aan zinvolle 
arbeid. In onze reusachtige schijnwe-
reld van wegwerpartikelen en produk-
ten met ingebouwde korte levensduur 
is dit eigenlijk een duidelijke zaak. Het 
lage deelnemingspercentage aan het 
arbeidsproces van de gehuwde vrouw 
is well icht ook een symptoom van ver-
borgen werkloosheid, van gebrek aan 
zinvolle arbeid. Het doorschuiven van 
veel werknemers naar de WAO is een 
ander punt. 
Mijnheer de Voorzitter! De bestrijding 
van de structurele, conjuncturele en 
verborgen werkloosheid moet plaats-
vinden in een ti jd van hoge wereldin-
flatie en afnemende economische 
groei. Op zich zelf is dit al geen een-
voudige zaak. Zeker als men daarbij de 
relatieve schaarste aan grondstoffen, 
energie, etc en de doelstellingen van 
verhoging van de ontwikkelingshulp, 
een betere internationale arbeidsver-
deling, de selectieve groei en het mi-
l ieubehoud betrekt, dreigt het pro-
bleem bijna onoplosbaar te worden. 
Een voorstel werd door het NEI en het 
VNO aangedragen. Verhoog de inves-
teringen en rendementen en de oplos-
sing is nabij. Zeer eenvoudig, eenvou-
diger kan het niet, zou je bijna zeggen. 
De investeringsquote: Een toeneming 
van het investeringsvolume met 1 % 
zou leiden tot de creatie van circa 3200 
arbeidsplaatsen. De achterliggende 
gedachte is dat bij herstel van de in-
vesteringsquote de breedte-investe-
ringen weer het eerst op peil worden 
gebracht. Een statistische toetsing van 
deze gedachte heeft echter niet plaats-
gevonden omdat statistisch geen on-
derscheid gemaakt kan worden tussen 

breedte- en diepte-investeringen. Bo-
vendien is het niet juist - zoals het 
VNO doet - een investeringsbedrag 
van 1 min . in 1949 in z'n effecten gelijk 
te stellen aan een investeringsbedrag 
op dit moment van 1 min. plus prijs-
stijging in de periode 1949-1974. Daar-
mee wordt immers de invloed van de 
technologische ontwikkeling en de 
produktiviteitsontwikkeling in die peri-
ode geheel buiten beschouwing gela-
ten. Geen wonder dat het Centraal 
Planbureau zowel in het Centraal Eco-
nomisch Plan 1974 als in de MEV tot 
andere getallen komt. Uit beide stuk-
ken blijkt het werkgelegenheidseffect 
van 1 % extra investeringsvolume, als 
gevolg van vergroting van de investe-
ringsaftrek, slechts op 1000 a 1500 
manjaren uit te komen. Wel iets an-
ders dan de 3200 van het VNO. 
Het VNO heeft ook gesproken over de 
rendementen en ik citeer: 
'In prijzen van 1974 zou een rende-
mentsverbetering van 0,5% per mil-
joen gulden bruto-investeringen de 
schepping van 1,6 arbeidsplaatsen in-
houden. Bij de feitelijke investerings-
omvang in 1974 is dat bijna 40000 ar-
beidsplaatsen.'. 
Tegen deze uitkomst gelden soortgelij-
ke bezwaren als hiervoor gemeld. Bo-
vendien is de praktijk vaak anders dan 
de theorie. Ik wil een voorbeeld noe-
men. Het Franse zakenblad 'L'Expansi-
on ' organiseerde een onderzoek naar 
de rentabiliteit van Europese bedrij-
ven. Aan het onderzoek deden 250 be-
drijven uit elf Europese landen mee. 
De bedrijven waren werkzaam in twin-
tig sectoren van het bedrijfsleven. Ge-
meten werd de rentabiliteit van de be-
trokken onderneming. Daarbij ging 
men uit van de verhouding tussen ge-
maakte winst en het eigen vermogen. 
De conclusie luidde als volgt en ik ci-
teer wederom: 
'De rentabiliteit van Engelse bedrijven 
is beter dan die van Franse en ligt een 
stuk boven de rentabiliteit van Duitse 
bedrijven.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is ons niet 
bekend dat het investeringsniveau in 
Engeland een stuk boven dat van onze 
oosterburen ligt. Blijkbaar is de sa-
menhang tussen rendement, investe-
ringen en werkgelegenheid iets genu-
anceerder dan de Nederlandse onder-
nemers veronderstellen. 
Bovendien moet men de vraag stellen 
of de Regering er wel - in onze open 
economie met een felle internationale 
en nationale concurrentie - zo maar 
even voor kan zorgen dat de rende-
menten, laten wi j zeggen met zo'n 
0,5% stijgen. De heer Langman -
oud-minister en lid van de V.V.D. -

stelde laatst nog eens uitdrukkelijk, dat 
'het onder druk staan van de winsten 
een verschijnsel is dat zich - ongeacht 
de politieke kleur van de regeringen -
in geheel West-Europa aftekent'. Iets 
om bij zulke redeneringen even voor 
ogen te houden. 
Ten slotte de investeringen in ons ei-
gen land. Investeringen in vaste activa 
in de nijverheid, in werkelijke prijzen -
het effect van prijsstijgingen is dus 
niet uitgeschakeld - in de jaren 1970 
t/m 1975. Deels dus gerealiseerd, 
deels gebaseerd op schattingen van 
één maand geleden. Dit zijn gegevens 
van het CBS. 
De ontwikkeling is als volgt: investe-
ringen 1970: 8,9 mld. ; 1971: 9,8 mld. ; 
1972: 9,2 mld. ; 1973: 9,2 mld. ; 1974: 
9,9 mld. en 1975: 11,1 mld. Degenen, 
die het kabinet-Biesheuvel met zoveel 
verve gesteund hebben zal het 
schaamrood wel op de wangen komen 
als men deze cijfers hoort en het VNO 
moet nog maar eens nadenken over 
de samenhang tussen het slechte on-
dernemingsklimaat, het kabinet-Den 
Uyl en de stijgende cijfers voor de in-
vesteringen in 1974 en 1975 in de nij-
verheid. 
Mijnheer de Voorzitter! In verband met 
de werkgelegenheid, de positie van 
onze betalingsbalans, de noodzakelij-
ke innovatie van met name ons indus-
triële apparaat en de noodzaak om bij 
te blijven met de technologische ont-
wikkeling is selectieve verhoging van 
de investeringen beslist noodzakelijk. 
Maar het gaat dan om gerichte inves-
teringen, die passen in ons beleid ge-
richt op grondstoffen- en energiebe-
sparing, een betere internationale ar-
beidsverdeling en mil ieubehoud. De 
verantwoordeli jkheid voor een derge-
lijk verfi jnd investeringsbeleid kan niet 
overgelaten worden aan de particulie-
re ondernemer alleen. De overheid zal 
hier - zoveel mogelijk in internationaal 
verband - een belangrijke stimuleren-
de en regelende taak moeten vervul-
len. De SIR is voor dit doel onvoldoen-
de, deze houdt slechts rekening met 
effecten op de arbeidsmarkt, het mi-
lieu en ruimtelijke-ordeningseffecten. 
Zij kan ongewenste investeringen 
slechts tegengaan, gewenste niet be-
vorderen hetgeen overigens niet bete-
kent, dat het vergunningenstelsel en 
de werkingssfeer van de SIR niet snel 
moeten worden uitgebreid. Wij moe-
ten verder gaan en komen tot de toet-
sing van investeringen op hun beteke-
nis voor de maatschappij als geheel. 
Planningsovereenkomsten zijn hiertoe 
onzes inziens een goed middel. Deze 
overeenkomsten dienen om een bete-
re coördinatie tot stand te brengen tus-
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sen de planning van het bedrijfsleven 
en de economische planning van de 
overheid. Het systeem - gedeeltelijk in 
Engeland ontwikkeld - berust op een 
reeks besprekingen tussen de Rege-
ring en de betreffende ondernemingen, 
die zullen moeten uitmonden in een 
overeenkomst over de investerings-
plannen voor bij voorbeeld de komen-
de drie jaar en die jaarlijks zal worden 
aangepast. Zij dienen te worden geslo-
ten met mult inat ionale ondernemingen, 
voor zover het hun Nederlandse vesti-
gingen betreft, met andere grote en 
'strategische' ondernemingen, met on-
dernemingen die betrokken zijn bij de 
fol low-up van een sector-structuuron-
derzoek en met alle ondernemingen, 
die op de een of andere manier f inan-
ciële overheidssteun krijgen. Wij achten 
het nodig dat de planningsovereen-
komsten in nauw overleg met de vakbe-
weging worden opgesteld, waardoor 
de investeringsplanning in de onderne-
mingen kan worden gedemocratiseerd. 
Onderwerpen van de onderhandelin-
gen en overeenkomsten zullen onder 
andere moeten zi jn: 
- waaren wanneer wordt er geïnves-
teerd; 
- wat zijn de effecten van de investe-
ringen op de werkgelegenheid, zowel 
kwantitatiei . i s kwalitatief, en in het 
bijzonder regionaal bezien; 
- passen de investeringen in een be-
leid gericht op energie- en grondstof-
fenbesparing; 
- passen de investeringen in een be-
leid gericht op een betere internationa-
le arbeidsverdeling? 
De Regering staat bij die onderhande-
lingen en bij de af te sluiten plannings-
overeenkomsten niet met lege han-
den. Door het verschaffen van risico-
dragend kapitaal, het verlenen van kre-
dieten met overheidsgarantie en sub-
sidies, het financieren van onderzoeken 
en adviezen, het bevorderen van sa-
menwerking met universitaire institu-
ten en door een na te streven grotere 
greep op de kapitaalmarkt (beleg-
gingsvoorschriften) kan zij de investe-
ringen sturen. Alleen op deze wijze 
wordt de te verwachten nota inzake de 
economische structuur van ons land, 
met de daarin opgenomen indicatieve 
planning - die altijd een te vri jbli jvend 
karakter heeft - operationeel gemaakt. 
Op deze wijze kan men werkelijk sec-
torstructuurpolitiek bedrijven, met na-
me als het gaat om de fol low-up, kan 
men onnodige verliezen van industrië-
le werkgelegenheid bij het herstructu-
reringsproces, in verband met een be-

tere internationale arbeidsverdeling, 
voorkomen, kan men nieuwe ontwik-
kelingen in het bedrijfsleven, die tot 
uitbreiding van het aantal arbeids-
plaatsen leiden (bij voorbeeld de pro-
duktie van investeringsgoederen, 
waarvan thans circa 80% geïmpor-
teerd moeten worden) krachtiger sti-
muleren en kan men werkelijk nieuwe 
produktiemethoden en produkties, 
noodzakelijk in verband met recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
energieproblematiek, van de grond-
stoffenpositie en de milieubescher-
ming een forse stoot in de goede rich-
t ing geven, samen met het Nederland-
se bedrijfsleven. 

De heer Schouten (A.R.P.): Ik heb deze 
fraaie conceptie vanmorgen ook in de 
krant kunnen lezen. Nu ik haar op-
nieuw hoor, doet zij mij aan iets den-
ken, namelijk datgene wat kort na de 
oorlog in Nederland is gebeurd. Be-
doelt de heer Wierenga dit of ligt iets 
anders in zijn woorden besloten? 

De heer Wierenga (P.v.d.A.): Waarop 
doelt u? 

De heer Schouten (A.R.P.): Ik doel op 
de maatregelen, die erop gericht wa-
ren, de wederopbouw tot stand te 
brengen in gezamenlijk overleg van 
overheid en bedrijfsleven, via plan-
ningsprocedures die indicatief dien-
den te zijn. Als de heer Wierenga iets 
anders bedoelt, hoor ik dat graag. 

De heer Wierenga (P.v.d.A.): Ik meen 
dat het ongeveer in dezelfde lijn ligt. Ik 
was toen echter te jong om het precies 
te kunnen weten. Ik zal het nog eens 
nazien! 

De heer Schouten (A.R.P.): De heer 
Weisglas heeft het zeer uitvoerig be-
schreven in 'Nederlands Economisch 
Herstel'. Ik kan u lezing van het boek 
aanbevelen. 

De heer Wierenga (P.v.d.A.): Dank u. 
Mijnheer de Voorzitter! De plannings-
overeenkomsten, waarover ik sprak, 
zullen in het begin waarschijnlijk op 
basis van vri jwi l l igheid moeten wor-
den gesloten en later hun basis in een 
wettelijke regeling moeten vinden - t e 
denken is hierbij aan een uitbouw van 
de SIR - eventueel met sancties: het 
onthouden van financiële steun of ver-
bodsbepalingen. 
De financiële middelen tot een aanzet 
van dit nieuwe beleid zijn in deze be-
groting te v inden: reactivering van het 
Industrieel Garantiefonds, ontwikke-
lingsmaatschappijen, versterking van 
de NEHEM, nieuwe begrotingsposten 
voor versterking van de structuur van 
het bedrijfsleven, voor bevordering 

van hoogwaardige industrie en voor 
grote technologische ontwikkelings-
projecten, herstructureringsmaatrege-
len in het kader van de ontwikkelings-
samenwerking etc. Zij hebben onze in-
stemming. Meer invloed van de over-
heid op de investeringen is nodig voor 
een betere coördinatie tussen de plan-
ning van het bedrijfsleven en de eco-
nomische planning van de overheid. 
Bovendien is deze invloed volstrekt 
gerechtvaardigd, omdat allerlei vor-
men van financiële steunverlening aan 
het bedrijfsleven in 1975 het grote be-
drag van 1 mld. dicht naderen. 
Ik heb al het één en ander gezegd over 
het sector-structuurbeleid. Dat beleid 
is gericht op herstructurering en even-
tueel zelfs afbouw van bedrijven of be-
drijfstakken, op het behouden van wat 
behouden kan en moet worden, op de 
vergroting van de concurrentiekracht 
van die bedrijven, op het ontwikkelen 
van nieuwe produktieprocessen, het 
op de markt brengen van nieuwe pro-
dukten en op verbetering van het ma-
nagement en van het sociale klimaat. 
De problemen in de confectie zijn wei-
licht het meest urgent. De loonverede-
ling is de grootste kwaal van de con-
fectie-industrie. Grote hoeveelheden 
stof worden geconfectioneerd in 
Oost-Europa en in enkele Zuideurope-
se en Noordafrikaanse landen. De 
vakbeweging eist dat de overheid de 
loonveredeling aan banden legt en dat 
de hoeveelheid uit te besteden werk 
wordt gekoppeld aan de eigen produk-
tie. Men moet bij de overweging van 
deze eis goed bedenken dat genoem-
de loonveredeling alles te maken heeft 
met het kapitalistische marktmecha-
nisme en veelal weinig met ontwikke-
lingssamenwerking of een betere in-
ternationale arbeidsverdeling. 
Zeer lage lonen en grote overwinsten 
die verdwijnen in de zakken van de Ne-
derlandse ex-producenten en die niet 
in de ontwikkelingslanden worden ge-
herinvesteerd zijn aan de orde van de 
dag. Arbeidsplaatsen komen welis-
waar tot stand in Noord-Afrika, maar 
met echte ontwikkelingspolitiek heeft 
het weinig te maken. In bilateraal over-
leg moet deze zaak geregeld worden 
aan de hand van vastgelegde criteria 
en in nauw overleg met en ik dacht ook 
zelfs onder supervisie van de Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking. 
Verschuiving van de produktie via de 
loonveredeling binnen de EEG-landen 
is ook een zaak die niet alleen dient af 
te hangen van het marktmechanisme, 
doch moet opgelost worden in EEG-
verband. Gemeenschappelijke voor-
waarden moeten daarvoor worden ge-
formuleerd. 
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Eén van de voorstellen van de Stuur-
groep Confectie-industrie was de op-
richting van een stichting naar het mo-
del van de Stichting Herplaatsing 
Werknemers in de Groningse Confec-
tie-industrie. Deze laatste stichting is 
een succes geweest. Wij vragen de Mi-
nister stappen te ondernemen om te 
komen tot oprichting van soortgelijke 
stichtingen voor andere bedrijfstak-
ken. Te denken valt aan bij voorbeeld 
bepaalde sectoren van de metaalin-
dustrie, de grafische industrie, de tex-
tiel-, schoenen- en lederindustrie. 
Veel individuele bedrijven kampen ook 
met moeili jkheden. Bedrijfssluitingen 
en massa-ontslagen zijn het gevolg. 
Behoud van werkgelegenheid, zeker in 
een tijd van toenemende werkloosheid 
moet de hoogste prioriteit hebben. 
Het gaat hier vaak om bedrijven waar-
van, ook met inachtneming van een 
economische politiek gericht op een 
betere internationale arbeidsverde-
l ing, energie- en grondstoffenbespa-
ring en op mil ieubehoud e tc , instand-
houding uit het oogpunt van werkgele-
genheid dringend gewenst is. Oorza-
ken van de moeili jkheden zijn veelal: 
slecht management, slecht sociaal be-
leid, omschakelingsproblemen, te wei-
nig eigen vermogen, onvoldoende re-
search en marktonderzoek en concur-
rentievervalsing uit het buitenland. De 
vraag is: Hoe komen wi j de moeilijkhe-
den ti jdig op het spoor? 
De Minister heeft in een brief aan de 
banken gevraagd om er bij de directies 
van bedrijven in moeilijkheden op aan 
te dringen dat deze zich t i jdig tot zijn 
ministerie wenden. De banken geven 
zelf dus geen seintje en wi j zullen maar 
hopen dat de ondernemers het wel 
doen. Waarom al die voorzichtigheid? 
Ik citeer de brief: 

'Ervan afgezien dat de verantwoorde-
lijkheid voor het ondernemingsgebeu-
ren primair berust bij de bedrijfslei-
ding zou de bank door het doen van 
dergelijke mededelingen de vertrou-
wensrelatie met de onderneming 
schaden' . 
Kortom, het doen en vooral het laten 
van de ondernemer en het bankge-
heim zijn heilig en ondergeschikt aan 
het belang van de met ontslag be-
dreigde werknemers. Onbegrijpelijk! 
Een verplichte melding van kredietver-
lenende instanties indien een bepaal-
de verhouding tussen eigen en 
vreemd vermogen is bereikt, is nood-
zakelijk. 
Als een bedrijf in moeilijkheden zich 
meldt of is opgespoord en is vastge-
steld dat in het kader van onze nati-

onale economische planning al of niet 
tijdelijk behoud van het bedrijf met het 
oog op de werkgelegenheid nodig is, 
welke criteria voor de steunverlening 
moeten dan worden aangelegd? 
'Geen massa-ontslagen zonder vervan-
gende werkgelegenheid! ' moet dan, 
dacht ik, onze leidraad zijn. Het be-
dri j fsrendement of de kans op herstel 
daarvan speelt nog altijd een te grote 
rol bij steunverlening. Te weinig aan-
dacht wordt nog besteed aan de nega-
tieve maatschappelijke effecten zoals 
de sociale gevolgen voor de betrokken 
werknemers, de negatieve effecten 
voor het betrokken gebied en voor de 
gewenste ruimtelijke ordening. Deze 
negatieve maatschappelijke effecten 
moeten zwaarder wegen. 
Een dergelijke kosten-baten analyse is 
nog niet operationeel. Toch moeten 
wi j eraan gaan werken ten einde het 
bij het Ministerie van Economische Za-
ken nog redelijk intact zijnde heilige 
huis van 'het rendement' op zijn 
grondvesten te doen schudden. 
Indien op grond van het voorgaande 
ter wil le van de werkgelegenheid rui-
me steunverlening plaatsvindt, zijn de 
instrumenten bekend: het verschaffen 
van risico-dragend kapitaal, kredieten 
met overheidsgarantie, normale kre-
dieten, subsidies, adviezen en bemid-
deling bij overname van het bedrijf. 
Planningsovereenkomsten en door de 
overheid benoemde commissarissen 
moeten de garantie geven dat de over-
heid kan controleren of de steun op de 
juiste wijze wordt gebruikt. Nog twee 
punten in verband met deze steunver-
lening. 

Waarom worden soms zulke grote kre-
dieten gegeven (Danion, Emmen 18 
min.) en wordt niet vaker met deelne-
mingen gewerkt? Wij krijgen meer 
zeggenschap en de gemeenschap kan 
er dan ook nog eens financieel voor-
deel bij hebben en we voorkomen dat 
bij voorbeeld de heer C. Verolme, 
dankzij overheidskrediet er persoonlijk 
vele miljoenen beter van wordt. 
Voorts vragen wi j waarom, als de 
moeil i jkheden veroorzaakt worden 
door een tekort aan orders, de over-
heid zgn. capaciteitspooling niet be-
vordert - een soort binnenlands ver-
edelingsverkeer zoals de confectie 
kent - en of Economische Zaken niet 
beter moet coördineren bij de plaat-
sing van overheidsorders. De LTM in 
Almelo zou het dan minder moeilijk 
hebben gehad. 
Indien sluiting of massa-ontslag on-
ontkoombaar is, dient de volgende ge-
dragslijn gevolgd te worden. Aller-
eerst dient nagegaan te worden of 
voortzetting van het bedrijf of onder-

delen daarvan via een ontwikkelings-
maatschappij (bij voorbeeld de NOM) 
of via een bestaand of nieuw op te 
richten overheidsbedrijf mogelijk is. 
Ook kan gedacht worden aan produk-
tiecoöperaties van de betrokken werk-
nemers met overheidskredieten en 
-subsidies. Hoe denkt de Minister over 
deze suggesties en kan hij in dit ver-
band nog nieuwe inlichtingen geven 
over de gang van zaken bij Singer en 
Gero? Indien ontslagen onontkoom-
baar zijn, dienen zich nog twee tussen-
oplossingen aan. In de eerste plaats 
de zogenaamde methode Berghaus 
(Amsterdam), waarbij de 450 werkne-
mers niet ontslagen werden, met 
steun van de overheid maximaal een 
jaar in dienst bli jven, via loonopdrach-
ten blijven werken, omgeschoold wor-
den en vanuit het bedrijf bemiddeld 
worden naar ander werk. Is de Minis-
ter ook van mening dat dit experiment 
geen uitzondering mag blijven? Ver-
volgens dienen zgn. 'Stichtingen her-
plaatsing werknemers' ook ad hoc op-
gericht te worden bij omvangrijke be-
drijfssluitingen in streken met hoge 
werkloosheid. Wederom denken wi j 
aan Singer in Nijmegen en vernemen 
graag of de Minister dat ook doet. 
Voorts het regionaal beleid, mijnheer 
de Voorzitter! Bij de planningsover-
eenkomsten heb ik reeds gesproken 
over het belang dat de overheid erbij 
heeft om meer invloed te verkrijgen op 
het vraagstuk waar geïnvesteerd 
wordt en wat de effecten van investe-
ringen zijn op de werkgelegenheid, 
vooral regionaal bezien. Zeker in een 
tijd waarin wi j ons moeten gaan afvra-
gen of het eigenlijke vraagstuk niet be-
staat in de algemene schaarste aan 
maatschappelijk zinvolle arbeid, is de 
regionale verdel ing van de arbeids-
plaatsen urgenter dan ooit. Alleen 
hieruit blijkt al dat een goede regio-
naal-economische politiek slechts 
mogelijk is als het gehele land betrok-
ken wordt in het beleid en slechts goed 
kan functioneren in nauwe samen-
hang met ons gehele economische be-
leid. Er zijn overigens moeilijkheden 
genoeg op dit punt. Wij kennen het 
probleem van de stagnerende stad. 
Wij onderschrijven de analyse van 
prof. dr. J.G. Lambooy en ook zijn con-
clusie uitgesproken op 5 november j l . 
Ik citeer: 

'Is de concentratie van bevolking en 
bedrijvigheid op een beperkt gebied 
zowel economisch alsook sociaal nog 
steeds een bron van dynamiek, deze 
concentratie behoeft niet meer plaats 
te vinden in één fysiek beperkte stad. 
De stad in zijn nieuwe gedaante heeft 
een ruimtelijk diffuse vorm. Voor de 
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oude steden en de stadsgewesten 
daar omheen is er een regionale poli-
tiek nodig. Deze dient meer dan in het 
andere type van regionale politiek 
(voor de randprovincies) gericht te zijn 
op ruimtelijke ordening, milieubeheer 
en stadsvernieuwing.'. 
Dit zijn de woorden van de grote pro-
motor van de grote steden, Lambooy. 
Daar moet men goed naar luisteren in 
het kabinet, want hij heeft in deze rede 
heel verstandige dingen gezegd. 
In de overige delen van ons land zijn 
ook problemen te over. Limburg met 
zijn versluierde werkloosheid - door 
vervroegde pensionering en pendel -
en met zijn vele in moeilijkheden ver-
kerende bedrijven; Noord-Brabant 
verkeert deels in een moeilijke situ-
atie omdat de snelle expansie in het 
Rijnmondgebied eruit is, omdat het 
aantal arbeidsplaatsen in de nijverheid 
er relatief snel afneemt en het aanbod 
van arbeidskrachten er net als in Lim-
burg de eerste jaren relatief groot is; 
het Oosten waar de werkloosheid snel 
stijgt, de werkgelegenheid in de 
dienstsector duidelijk achterblijft en de 
herstructurering van bepaalde bedrijf s-
takken niet meer zoals in het verleden 
kan worden opgevangen op eigen 
kracht. 
In dit verband wil ik, in aansluiting op 
de heer Keuning, herinneren aan de 
plannen van het pensioenfonds van de 
spoorwegen om het pensioenfonds en 
het architectenbureau van de NS te 
vestigen in De Bilt, waar zij niet wei-
kom zijn. Waarom kan het ABP wel ge-
vestigd zijn in Heerlen en het pensi-
oenfonds van de NS niet in, bij voor-
beeld, Twente? 
In datzelfde debat in de Haagse ge-
meenteraad is ook gesproken over een 
nieuwe vestiging van het rijksinstituut 
voor de volksgezondheid in De Bilt. 
'Het RIV' - ik citeer de pers - 'dat net als 
alle andere bedrijven heeft vernomen 
dat er voor zijn personeel geen woon-
ruimte zal zijn, heeft medegedeeld dat 
de 500 personeelsleden die in de ko-
mende 25 jaar in de nieuwbouw gaan 
werken, elders blijven wonen.' 
Ik vraag mij dan ook af of dit niet een in-
stituut is dat voor de spreiding in aan-
merking komt. 
Ten slotte is er dan nog het Noorden, 
waar de problemen wel geïnventari-
seerd zijn, maar nog niet zijn opgelost. 
Kortheidshalve sluit ik mij graag aan 
bij de vragen en opmerkingen van de 
heer Schouten over de Eemshaven en 
de pijpleiding en bij de opmerkingen 
en vragen van de heer Van Aardenne 
over de korting op het aardgas in het 
Noorden. 

Wij verheugen ons over de noodzake-
lijke aanvulling van de bestaande pre-
mieregeling, maar hebben toch ook 
ernstige kritiek. 
1. De combinatie van rentesubsidiere-
geling en investeringspremieregeling, 
die dateert van 1967 (doch nog nim-
mer was toegepast!) wordt omgezet in 
een minder voordelige nieuwe facili-
teit. Argumentatie? Onbekend! Ik vind 
dat niet aanvaardbaar. De oude facili-
teit dient toegepast te worden. Aan 
een nieuwe, als die ten minste minder 
goed is hebben wij geen enkele be-
hoefte. 
Bij de tegemoetkoming in de verkoop-
prijs van grond en de selectieve toe-
passing van de premieregelingen voor 
investeringen (buiten het Noorden en 
Zuid-Limburg) wordt vooral gedacht 
aan de gebieden die tot 1971 onder de 
stimuleringsgebieden vielen. Wij vin-
den dat ongewenst. Sedert 1971 is e r -
bij voorbeeld in Twente en Nijmegen -
nogal wat in negatieve zin veranderd. 
Wij verwachten vóór 1 januari van de 
Minister- aan de hand van criteria: zo-
als het werkloosheidsniveau, te ver-
wachten herstructureringsproblemen, 
onevenwichtige opbouw van de ar-
beidsmarkt etc. - aanwijzing van de 
desbetreffende industrieterreinen. 
3. Waarom is het plafond bij de inves-
teringspremieregeling van 1,8 min. en 
3 min.) vastgesteld in 1967 niet aange-
past aan de inflatie? Wil de Minister dit 
alsnog doen zodat het effect van de in-
vesteringspremieregeling wordt ver-
groot? 
4. Is de Minister bereid de suggestie 
van zijn voorganger op te volgen om 
ondernemers die in het Noorden en 
Zuid-Limburg willen investeren, een 
bedrag per werkloze die zij in dienst 
nemen toe te kennen, dat bedrag dan 
uit te keren een jaar na indiensttreding 
van die werkloze, mits hij op dat mo-
ment nog in dienst is? 
Waardering hebben wij voor de eerste 
aanzet bij de planmatige aanpak re-
constructie Oostelijke Mijnstreek, voor 
de opzet van de industriebank LIOF in 
Limburg (een ontwikkelingsmaat-
schappij overeenkomstig het ORI-mo-
del, die om politieke redenen niet zo 
mocht heten), hoewel de foto van de 
bestuurders wel een foto uit voorbije 
tijden lijkt en ons erg bekend voor-
kwam. Bovendien achten wij het onge-
wenst dat de acquisitie in het buiten-
land in Den Haag wordt geconcen-
treerd zonder dat er daar een apparaat 
voor is. Zorgen maken wij ons ook 
over de kwaliteit van de te verwachten 
Limburgse Perspectievennota. Uit-
drukkelijk willen wij stellen dat de aan-
pak in die nota even diepgaand en om-

vattend dient te zijn als bij het ISP voor 
het Noorden. 
Tenslotte een opmerking over ontwik-
kelingsmaatschappijen. De OOM heeft 
onze sympathie, maar wij zijn niet te-
vreden. In een volwaardige ontwikke-
lingsmaatschappij participeert de 
overheid krachtig. Onze indruk is dat 
dat hier nog niet is gebeurd. Wij vra-
gen daar om. Alleen al vanuit het oog-
punt van coördinatie is dat gewenst. 
Daarom moet bij de door ons gewen-
ste Brabantse ontwikkelingsmaat-
schappij anders gestart worden dan in 
Overijssel. 
Hoe staat het overigens met het onder-
zoek van de NOM naar de mogelijkhe-
den welke er zijn voor het zelf oprich-
ten van bedrijven? 
Mijnheer de Voorzitter! Het beïnvloe-
den van investeringen, stimulerend in 
een bepaalde richting en afremmend 
waar nodig, onder andere door middel 
van planningsovereenkomsten, een 
actief sector-structuurbeleid, een ver-
antwoord steunbeleid aan bepaalde 
bedrijven en een totale regionale eco-
nomische politiek kan de werkgele-
genheid bevorderen, behouden en op 
een hoger plan brengen zonder dat wij 
op gespannen voet komen te staan 
met de selectieve groei en een betere 
internationale arbeidsverdeling. Wij 
hebben getracht hier vandaag voor 
een dergelijke politiek een aantal 
bouwstenen aan te dragen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Met het oog op de 
zeer beperkte spreektijd die mij ten 
dienste staat, kan ik slechts enkele 
punten aanroeren. 
Bij het debat over de Kernenergienota 
van enige tijd geleden hebben wij al 
gezegd dat wij ons ten aanzien van 
Kalkar achter de eisen van de actieco-
mité's stellen dat Nederland zich terug 
moet trekken, dat het hele project 
moet worden gestopt en dat de Wet fi-
nanciering Fondsontwikkeling snelle-
kweekreactor moet worden ingetrok-
ken. 
De Minister heeft in stuk nr. 4 bij de be-
groting van het Fonds ontwikkeling 
snelle kweekreactor (13 100K) een no-
titie gegeven waaruit naar mijn idee 
niet zo erg duidelijk blijkt, dat er sprake 
is van een beleid dat vergeleken met 
dat van het vorige kabinet erg veran-
derd is. Het gaat alleen om een blokke-
ring. Ik wil hem nu om meer duidelijk-
heid in dezen vragen. Het zal evident 
zijn dat wij de eisen blijven steunen. Ik 
sluit mij aan bij de woorden van de 
heer Bakker gisteravond hierover. 
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Van der Spek 
Ik wi l verder alleen spreken over 
hoofdstuk II van de memorie van toe-
lichting. Bij de behandeling van de no-
ta inzake maatregelen op grond van de 
nieuwe gegevens omtrent de ontwikke-
ling van de economie met de Minister 
van Financiën onlangs heb ik de vraag 
gesteld, waarom eigenlijk in die nota 
niets over het prijsbeleid wordt ver-
meld. Mijn stelling is, dat het geheel 
staat of valt met een stringent prijsbe-
leid. De Ministervan Financiën heeft 
hierop toen niet gereageerd. De Minis-
ter van Economische Zaken was mis-
schien ook meer de aangewezen f iguur 
daarvoor, maar hij was er toen niet. 
Misschien wi l hij bij deze gelegenheid 
op mijn vraag en stelling reageren. 
Ik vind overigens, dat in de memorie 
van toelichting toch wel wat al te over-
tuigd, zij het dat er een enkele slag om 
de arm wordt gehouden, door de Mi-
nister gerept wordt van het eigen suc-
ces op het gebied van het voeren van 
het prijsbeleid. Ik heb er nog enkele 
vragen over. 
Hoe is eigenlijk de situatie ten aanzien 
van het niet of niet voldoende doorge-
ven van de daling van de inkoopprij-
zen bij vlees en vleeswaren, waarover 
op blz. 18 van de memorie van toelich-
t ing een opmerking wordt gemaakt? 
Hoever is men gevorderd met de af-
spraken met de vrije-beroepsbeoefe-
naren? In de memorie van toelichting 
is alleen sprake van de registeraccoun-
tants en dierenartsen, twee betrekke-
lijk kleine groepen. Er komen enkele 
veel grotere en interessantere groepen 
ook voor in aanmerking. Misschien 
kan er nu iets over worden gezegd. 
Over het mededingingsbeleid wordt 
de teleurstellende opmerking gemaakt 
in de memorie van toelichting dat het 
departement zich beperkt tot dr ieon-
derwerpen: horizontale prijsregelin-
gen, verticale prijsbinding en de invoe-
ring van een openbaar kartelregister. 
Dit gebeurt omdat de mankracht voor 
het werk aan de nieuwe wetgeving op 
dit gebied zo beperkt is. In het kader 
van de op het ogenblik in uitvoering 
zijnde injectie van 3,5 mld. zou ik wi l -
len vragen, of hierin niet juist een aar-
dige aanwending voor een deel van 
die middelen zou kunnen worden ge-
vonden. Naar mijn idee zou die aan-
wending in haar uitwerking in vele op-
zichten uiterst nuttig kunnen zijn. 
Op blz. 20 van de memorie van toelich-
t ing staat 'dat een zekere mate van 
economische macht voorwaarde kan 
zijn om bij voorbeeld in samenwerking 
nuttige economische prestaties te kun-
nen leveren'. Dit wordt gesteld in het 
kader van het betoog van de Minister 

dat men die economische macht toch 
niet over de hele linie zal kunnen aan-
pakken. Het merkwaardige is, dat in 
diezelfde passage wordt gesteld, dat 
een reden om die economische macht 
te handhaven zou kunnen zijn gelegen 
in het feit, dat er economische macht 
bij partners in het economische ver-
keer aanwezig is. Dat is eigenlijk een cir-
kelredenering. Men zegt: ik pak hem 
niet aan, omdat die macht elders ook 
zit. Men kan ook zeggen: Ik ga hem el-
ders ook aanpakken. Ik begrijp best, 
dat de Minister dan ook aan internatio-
nale zaken denkt, maar ook die spe-
len zich natuurlijk niet helemaal los 
van de Nederlandse politiek af. 
Mijnheer de Voorzitter! Dan wi l ik en-
kele vragen stellen over de plannen op 
het gebied van de horizontale prijsre-
gelingen. Op blz. 22 wordt in dit ver-
band een overzichtje gegeven, waarbij 
tot mijn spijt ook uitzonderingen wor-
den ingevoerd. In overeenstemming 
met het SER-advies worden daar 5 uit-
zonderingen genoemd. 
Wat is bij de eerste uitzondering pre-
cies de betekenis van de woorden 'het 
voortbestaan van efficiënte onderne-
mingen'? Op grond van de nog altijd 
overwegend aangehangen klassieke 
economische theorie zou men kunnen 
zeggen, dat het onzin is. Het zal zich 
zelf dan wel saneren en het is ook 
goed, dat het zich zelf dan saneert. Dat 
is overigens niet mijn standpunt, maar 
wel de teneur van de stukken. Ik zou 
hierop graag een toelichting ontvan-
gen. 

Wat is precies de betekenis van de 
tweede uitzondering, namelijk ' . . . om 
de voorwaarden voor de verwezenlij-
king van een sanering of een struc-
tuurverbetering in het betrokken deel 
van het bedrijfsleven te verbeteren'? 
Idem, van het vierde punt - een erg 
onduidelijk punt - namelijk ' . . . op een 
markt voor goederen of diensten waar 
de goederen of diensten op welke de 
prijsregeling betrekking heeft, door de 
bij deze regeling betrokken onderne-
mingen worden afgezet of afgenomen, 
is sprake van een economische machts-
positie . . .' Ik zou hierop graag een 
nadere toelichting ontvangen. 
Ter zake van de derde uitzondering 
wordt gezegd, 'mits de voordelen wel-
ke uit de samenwerking voortvloeien, 
mede aan afnemers ten goede ko-
men.' Waarom wordt dit hier zo expli-
ciet genoemd en bij de punten twee en 
vier niet? 
Ten aanzien van de verticale prijsbin-
ding begrijp ik niet, waarom men zich 
voorstelt om een algemene uitzonde-
ring toe te laten - naast een principieel 
verbod - waarbij aan wederverkopers 

de verplichting wordt opgelegd niet 
beneden de inkoopprijs te verkopen. 
Dan wi l ik enkele opmerkingen maken 
over het kartelbeleid. Ik vind het wel 
wat mager, dat de gedachten alleen 
gaan in de richting van een openbare 
registratie, een soort controle ach-
teraf en dat er niet - zoals ik mij dat 
voorstel - sprake is van een verbod. 
Op het punt van de registratie worden 
bovendien uitzonderingen toege-
staan; er wordt met name gezegd, dat 
een uitzondering kan worden gege-
ven, wanneer door de openbaarma-
king vertrouwelijke gegevens betref-
fende een bepaalde onderneming zou-
den worden onthuld. Wie bepaalt dit? 
Wie bepaalt of inderdaad sprake is van 
vertrouweli jke gegevens en of die van 
voldoende belang zijn om een uitzon-
dering te mogen toestaan? Waarom 
wordt er niet gesproken over een be-
roepsmogeli jkheid tegen het toestaan 
van het niet openbaar maken van de 
kartelvorming? Er wordt wel in geval-
len, dat kartelvorming openbaar moet 
worden gemaakt, een beroepsmoge-
lijkheid voorzien voor de betrokken on-
dernemingen, maar ingeval zij op hun 
verzoek worden uitgezonderd van de 
voorschriften wordt niet aan enige in-
stantie - ik zou daarbij in de eerste 
plaats aan consumentenorganisaties 
denken - een beroepsmogelijkheid in 
het vooruitzicht gesteld tegen de uit-
zondering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind de pa-
ragraaf over consumentenzaken een 
erg goed stuk. Er wordt een bijzonder 
goede uiteenzetting gegeven over de 
wijziging in het consumentenpatroon, 
vergeleken met vroeger. Ik heb nog 
wel een enkele vraag over het daarbij 
behorende rapport van de interdepar-
tementale commissie Consumenten-
zaken. Ik v ind, dat op allerhande pun-
ten niet duidelijk wordt aangegeven, 
wat nu de conclusies zijn, die de Re-
gering trekt of gaat trekken uit het rap-
port. Waarom wordt ter zake van een 
nieuwe wetgeving op het gebied van 
het cadeaustelsel - de gedachten in 
het rapport vind ik teleurstellend - niet 
gedacht aan een absoluut verbod van 
het cadeaustelsel? 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal alleen 
over het onderwerp Kalkar spreken. 
Wij zijn bijzonder blij met de brief die 
de Minister na afloop van het debat 
over de kernenergienota heeft gezon-
den. Veel onduideli jkheden die er toen 
nog waren, zijn daardoor wel opge-
lost. Wi j zijn er bijzonder mee ingeno-
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men dat er een plafonnering in de kos-
ten is gekomen. Naar onze mening 
mogen de researchkosten voor de vol-
gende fase niet uit dit fonds betaald 
worden. De Minister heeft het post-
SNR-bedrag wel geblokkeerd, maar ik 
wi l hem vragen of hij ook niet van me-
ning is dat dit bedrag eigenlijk afge-
voerd dient te worden. Voor het ko-
mende jaar betreft dit één vierde deel 
van de totale research- en ontwikke-
lingskosten. Wat is er echter ingecal-
culeerd voor de volgende jaren? Welk 
deel van de 250 min. aan researchkos-
ten is bedoeld als post-researchkosten? 
Er is al lang en veel gesproken over 
Kalkar, mijnheer de Voorzitter. De on-
gerustheid over de veiligheids- en de 
milieuaspecten bestaat nog steeds. De 
veiligheid wordt nu wel sterk opge-
voerd - en terecht overigens - maar de 
kostenontwikkeling is er dan ook naar. 
Deze kostenontwikkeling is zeer moei-
lijk voorspelbaar en is tot nu toe ook 
steeds sterk tegengevallen. Alles te-
gen elkaar afwegende - met het oog 
op de tijd kan ik er nu niet uitvoerig op 
ingaan - meen ik dat wi j nu moeten 
besluiten, niet mee te doen aan de vol-
gende fase. De heer Bakker heeft al ge-
zegd dat het goed zou zijn als een uit-
spraak van de Kamer zou worden ge-
vraagd over het Kalkarproject. Ik sluit 
mij bij die opmerking graag aan. 
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
nog iets over de motie-Drees. Toen de 
Wet financiering snelle kweekreactor 
aangenomen moest worden, was be-
kend, ook aan DS'70, dat deze een be-
paalde ti jdsduur had. De fractie van 
DS'70 heeft toen wel voorgestemd, 
ook al was zij het niet eens met de wi j -
ze van financiering. De heer De Brauw 
heeft bij de behandeling van de kern-
energienota wel gezegd dat hij nu een 
andere dekking aan zou geven; de 
heer Keuning heb ik dat nog niet horen 
zeggen, maar dat komt misschien nog 
wel. Ik meen dat DS'70 duidelijk dient 
te maken, waarom men het geld nu uit 
de algemene middelen wi l halen. De 
vraag of het al dan niet een goede f i-
nanciering is, ligt immers nu nog pre-
cies gelijk met inderti jd. 
Er is wel één zaak veranderd; de Minis-
ter heeft namelijk gezegd dat eind 
1977 de betaling beëindigd kan wor-
den. Wanneer hij de post-researchkos-
ten ervan aftrekt, zal dit nog eerder 
kunnen naar mijn mening. Ik kan niet 
uitrekenen wanneer dit dan precies zal 
zijn, maar de Minister wi l dat waar-
schijnlijk wel voor mij doen. Mijns in-
ziens is hiervoor overigens wél een 
wetswijziging nodig. Bij de behande-

ling van de kernenergienota heeft de 
Minister gesteld dat dit niet nodig was, 
maar ik begrijp dit eenvoudig niet, om-
dat naar mijn mening niet met het ont-
heffingsartikel gewerkt kan worden, 
omdat dit over bijzondere gevallen en 
op verzoek gaat. 
Er zijn nu twee mogeli jkheden: öf nu al 
bepalen dat de wet eindigt op een eer-
der ti jdstip, öf ermee wachten tot het 
zover is, namelijk in 1977. Wij prefere-
ren dat reeds nu met een wetswijzi-
ging wordt gekomen. Ik meen dat dit 
ook een onderstreping van de goede 
bedoelingen van deze Regering zou 
zijn. 

Deheer lmkamp(D'66) : Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal in mijn bijdrage wat 
kanttekeningen plaatsen over: de eco-
nomische ordening in het algemeen; 
het door de Minister uitgestippelde in-
dustriebeleid, enigszins nationaal en 
internationaal bekeken. 
Het in evenwicht brengen van de eco-
nomische doelstellingen - de volledi-
ge werkgelegenheid, sluitende beta-
lingsbalans en een stabiel prijsniveau 
- was in de na-oorlogse fase al een he-
le heksentoer. Kon in die periode over 
de werkgelegenheids- en betalingsba-
lanscijfers hoog worden opgegeven, 
het bereiken van een stabiel prijsni-
veau gaf ook in die periode al wat min-
der reden tot juichen. Ja, ook in die pe-
riode, toen het licht regeren was voor 
bestuurders, het produceren en han-
delen voor ondernemers van een lei-
en dakje liep en de eensgezindheid over 
de economische beleidsdoelstellingen 
nog vri jwel geen barsten vertoonden, 
wisten de bedrijvers van de economi-
sche politiek in die magische driehoek 
het evenwichtspunt niet te bereiken. 
Na 1955 leek het er even op of desteen 
der wijzen was gevonden. Het woord 
was in de Westelijke wereld aan de 
groeifi losofie. In het EEG-verdrag, in 
Nederland en ook elders in de Westelij-
ke wereld stond de groei centraal. Te-
vens werd wat meer de nadruk gelegd 
op een billijke inkomensverdeling. 
Vooral de achtste industrialisatienota 
van 1963 ademt een ongebreideld ver-
trouwen uit in de economische groei. 
De maker van dit werkstuk, drs. De 
Pous, vond dat structurele werkloos-
heid en structurele tekorten op de be-
talingsbalans tot het verleden behoor-
den. 
Nog energieker en haastiger zou Ne-
derland de groei moeten bevorderen, 
waren de gedachten in 1966. In de no-
ta inzake groei en structuur van de Ne-

derlandse economie van drs. Den Uyl 
heet het: 
'Terughoudendheid is geboden met 
het invoeren van maatregelen die aan 
de groei afbreuk doen.'. 
Het tijdperk van de magische vijfhoek 
was aangebroken. Anno 1974 moeten 
volgens het rapport 'Structuur van de 
Nederlandse economie', opgesteld 
door de voorlopige wetenschappelijke 
raad voor het regeringsbeleid dd. ja-
nuari 1974, de economische activitei-
ten tevens nog worden bekeken vanuit 
zeven nieuwe gebieden, te weten: re-
gionale spreiding, milieubeheer, be-
schikbaarheid van grondstoffen, tech-
nologische ontwikkeling, Europese in-
tegratie, mondiale taakverdeling en 
kwalitatieve verbetering van de werk-
gelegenheid. 
Het is een magische veelpuntige ster 
geworden. Getuigt het van wijsheid 
van de ontwerpers van dit rapport dat 
de meest netelige en wellicht meest 
waardevolle toetssteen voor economi-
sche activiteiten en wel het maat-
schappelijk nut niet is vermeld? 
Hoe kunnen wi j nu komen tot een 
structureel industriebeleid in deze 
smeltkroes van economische doelstel-
l ingen, maatschappelijke wensen en 
begrenzingen? Sinds enige jaren 
houdt de selectieve groei de geesten in 
de ban. Het waren de gedachten over 
selectieve groei die stuwend waren 
voor het tot stand komen van de Wet 
op de selectieve investeringsregeling. 
Ik kan mij echter niet aan de indruk 
onttrekken dat de rekbaarheid uit de 
selectieve groei is. 
Wat moet de Minister anno 1975 over 
selectieve groei erkennen. Op blz. 3 
van de memorie van toelichting lezen 
w i j : 
'Weliswaar is het denken over de aan 
dit begrip te geven inhoud nog lang 
niet voltooid.' . 
Verder verwijst op deze pagina de Mi-
nister naar de energienota om aan te 
tonen, hoezeer wi j in Nederland met 
de noodzaak van meer selectieve ont-
wikkeling vertrouwd zijn geraakt. Daar 
blijft het dan zowat bij. 
Het invoegen echter van de selectieve 
groei in de Energienota is van een 
nogal eenzijdige allure en wel geba-
seerd op economische desiderata. Op 
blz. 48 van de nota valt te lezen dat een 
ruimere plaats moet worden inge-
ruimd voor energiezuinige bedrijfstak-
ken om de relatieve positie van ener-
gie-intensieve sectoren te beperken. 
Mijnheer de Voorzitter! Deze selectie-
ve groei berust louter op economische 
overwegingen van een zuinig energie-
gebruik en het verkleinen van de eco-
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nomische afhankelijkheid ten gevolge 
van mogelijke haperingen in de energie-
toevoer. Toch lag deze economische 
ratio in wezen niet ten grondslag aan 
het oorspronkelijk denken over selec-
tieve groei. Deze oorspronkelijke ge-
dachten vinden wi j terug in de kloeke-
re taal in de memorie van toelichting 
op de begroting voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. Daar heet het: 
'Selectieve groei leidt in de eerste 
plaats tot een herwaardering van de 
economische activiteiten op basis van 
hun maatschappelijk nut - dit maat-
schappelijk nut vinden wi j hierin dus 
weer wel terug - dat behalve door de 
toegevoegde waarde van de betrokken 
produktie wordt bepaald door factoren 
als onder meer de omvang en aard van 
gecreëerde werkgelegenheid, het 
energieverbruik, de verkeerscongestie, 
de mil ieuverontreiniging, het be-
slag op de ruimte etc ' . 
Zo werd het ons ook verteld in de stuk-
ken die wi j in handen kregen ter voor-
bereiding van het wetsontwerp Selec-
tieve Investeringsregeling. 
Hieromtrent wil ik enige vragen aan de 
Ministerstel len. 
Zijn deze gedachten uit de memorie 
van toelichting van het Departement 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne de zijne? 
Zijn deze opvattingen in samenspraak 
mede met het Departement van Eco-
nomische Zaken tot stand gekomen? 
Denkt de Minister niet, dat wi j met on-
ze selectieve groei in de herfst-tijd zijn 
geraakt, sinds wi j in de Westerse we-
reld worden belaagd door het spook 
van de structurele werkloosheid? Is de 
Minister ook niet van mening dat, ge-
let op de vele miljoenen werklozen, die 
op de arbeidsmarkt zullen komen in de 
Westerse wereld, de economische 
doelstelling om de structurele werk-
loosheid te voorkomen of te genezen, 
in de komende jaren centraal zal staan 
bij de economische politiek in de gene-
Ie Westerse wereld? Zo stond in de 
na-oorlogse periode de oplossing van 
de structurele werkloosheid centraal; 
zo lijkt deze periode weer te zijn aange-
broken. 
Ver is de voormalige voorzitter van 
de Royal Economie Society, de heer 
Phelps, er niet naast wanneer hij in 
een toespraak stelt, dat de meest op-
zienbare ontwikkelingen van de eco-
nomie in de laatste kwarteeuw slechts 
een geringe bijdrage hebben geleverd 
tot de oplossing van de meest drin-
gende problemen van deze t i jd. 
Kan de Minister zich ook verenigen 
met de volgende gedachten uit de me-

morie van toelichting van de begroting 
voor Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne: 
'Belangrijker is, dat op langere termijn 
het beleid gericht is op het bereiken 
van een ecologisch inpasbare produk-
tie- en consumptie-structuur, waarvan 
mag worden verondersteld, dat deze 
over het geheel genomen arbeidsin-
tensiever zal zijn dan de economische 
structuur, waarbij de verontreiniging 
hoofdzakelijk door bestrijdingstech-
nieken wordt tegengegaan.'. 
Hierover kan men nogal wat vragen. 
Hoe komt men aan deze vooronder-
stelling? Op basis van welke studies is 
deze gedachte ontwikkeld? Zijn dit ook 
de opvattingen van deze Minister? Hoe 
worden deze opvattingen in het beleid 
van de Minister vertaald? Ik moet be-
kennen, mijnheer de Voorzitter, dat mij 
dit niet geheel duidelijk is geworden 
uit de memorie van toelichting. Wij 
hadden hierover een motie wil len in-
dienen in eerste termijn, maar wi j zul-
len het antwoord van de Minister af-
wachten. 
Het volgende punt, mijnheer de Voor-
zitter, is het industriebeleid. Wat het 
sectoriale beleid betreft, onderscheidt 
de Minister globaal het midden-en 
kleinbedrijf aan de ene kant en de gro-
tere bedrijven aan de andere kant. 
Wat de categorie midden- en kleinbe-
drijf betreft, is het beleid defensief. 
Redden wat er te redden valt, zo luidt 
het wachtwoord, want terecht stelt de 
Minister dat deze groep in zijn econo-
mische functie in het algemeen wordt 
bedreigd. De medogenlozedoorvoe-
ring van de arbeidsverdeling, schaal-
economie en concurrentie, ondoor-
zichtige en snel wisselende afzetmark-
ten, valutaschommelingen, liquidi-
teitsmoeilijkheden en loonsverhogin-
gen zijn te veel voor deze bedrijven; Zij 
kunnen er niet meer tegenop. 
De werkgelegenheid in deze sectoren 
moet gered worden door een hogere 
produktiviteit met financiële over-
heidssteun, technische innovatie, be-
tere organisatie en sanering. Het 
vraagstuk diepte- of breedte-investe-
ring berust van uit de werkgelegen-
heidsoptiek op een politiek-maat-
schappelijke keuze. 
Diepte-investering geeft een forse, ab-
rupte uitstoot van arbeid uit bedrijven. 
Het biedt echter kans op behoud van 
werkgelegenheid op langer zicht op 
een lager peil. Voor een kabinet en een 
Kamer is deze operatie nauwelijks aan-
trekkelijk te noemen. Breedte-investe-
ring echter vertraagt op korte termijn 
het uitstootproces, maar is wellicht op 
langer zicht meer funest. Deze investe-
ring is immers minder doelmatig en 

eerder zal een dergelijk bedrijf onder 
druk van de concurrentie uit de markt 
moeten verdwijnen. Met andere woor-
den: Er bestaat een aardige kans dat 
de werkgelegenheid in volle omvang 
in zo'n bedrijf verdwijnt op wat langer 
zicht. 
Wil de Minister zijn eigen denkbeelden 
hieromtrent nader geven, ook de ge-
ruchtmakende rede van de Minister-
President. 
Vindt de Minister verder mèt mij , dat 
voor deze bedrijven een achterhoede-
gevecht wordt geleverd om de elimi-
natie van kleinere bedrijven te vertra-
gen? 
Naar aanleiding van een interview met 
de heer Forrestal in de 'NRC' van 7 de-
cember 1974 wil ik de Minister de vol-
gende vraag stellen. 
In het kader van het scheppen van 
werkgelegenheid is er een soort zoe-
ken ontstaan naar meer arbeidsplaat-
sen in de overheidssector, c.q. de dien-
stensector in ruime zin. Forrestal zegt 
in dit interview, dat de tekenen erop 
wijzen, dat de mensen uit overheids-
diensten moeten verhuizen naar de di-
rect-produktieve sectoren. Wij doen 
juist het tegenovergestelde. Vindt de 
Minister dat deze theorie ook voor Ne-
derland moet opgaan? Dus minder 
mikken op de werkgelegenheidsver-
ruiming in de overheidssectoren maar 
het beleid omkeren, zodat er naar ver-
houding meer werkgelegenheid komt 
in de echt-produktieve sectoren. 
De Minister geeft ook een schets van 
het toekomstige industriële Nederland 
en van de aard van de werkgelegen-
heid die de toekomst aan de mensen 
moet bieden. Op blz. 47 van de memo-
rie van toelichting volgt zijn visie. 
'Het zal voor een aanzienlijk deel moe-
ten worden gevonden in het ter hand 
nemen van nieuwe activiteiten van 
een hoog kwalitatief niveau, derhalve 
het entameren van de produktie van 
nieuwe, zeer geavanceerde goederen, 
met toepassing van nieuwe, eveneens 
zeer geavanceerde produktieproces-
sen in de bestaande industrie. 
Dit streven naar kennisintensieve pro-
duktieprocessen en produkten zal bo-
vendien beter aansluiting geven met 
het hoger ontwikkelde arbeidsaanbod 
in ons land'. 
De Minister noemt in dezen meer spe-
cifieke projecten op het gebied van de 
ruimtevaart, de kernenergie, de com-
puters, de vliegtuigindustrie en het mi-
lieu. 
Milieu en kernenergie komen regelma-
tig aan bod in deze Kamer. Wat betreft 
het ANS-project heb ik persoonlijk in 
1968 en 1969 de nodige bezwaren ge-
opperd. Deze bezwaren zijn nu nog 
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toegenomen. Daar blijf ik bij, maar ik 
zal er verder niet op ingaan. 
Wel hoor ik gaarne van de Minister 
waarom eigenlijk de computerindus-
triezo milieuvriendelijk zou moeten 
zijn. Waarom is zij energie-extensief 
en grondstoffen-extensief? Ik heb dat 
niet begrepen. Dat ligt uiteraard aan 
mij. 
Aangezien ik mijn twijfels heb over het 
industriebeleid dat de Minister voor 
ogen staat, wil ik wat nader ingaan op 
een der door hem genoemde sectoren, 
namelijk de vliegtuigindustrie. De 
luchtvaartmaatschappijen zitten in de 
knel: een drievoudig vermeerderde 
energieprijs, een teruglopend vervoers-
aanbod, etc, leidt alleen al voor de 
Europese luchtvaartmaatschappijen 
tot een geschat verlies ten bedrage 
van 650 min. in 1974. De filosofie van 
Europa, dat met tweestralige jet-vlieg-
tuigen in de tachtiger jaren speciale 
markten zouden kunnen worden ver-
overd en dat het Amerikaans monopo-
lie in de civiele luchtvaart zou kunnen 
worden gebroken is wel wreed ver-
stoord. Nog in 1972 verenigden zich 
West-Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Nederland op basis van een nota van 
de EEG-Commissieom vijf typen van 
de grootste ondernemingen van de 
EEG met openbare middelen te ver-
sterken. Het ging om het Brits-Franse 
supersone vliegtuig de Concorde, de 
Duits-Frans-Nederlandse jumbo-air-
bus A-300-B voor korte afstanden, het 
Franse vliegtuig Mercure, de Neder-
landse Fokker F28 en de Duits-Neder-
landse VWF614. Alles bij elkaar lijkt 
het een grote mislukking te worden. 
Fenomenale bedragen lijken verkeerd 
geïnvesteerd te zijn. 
Van de supersone Concorde bleef, na-
dat de Amerikaanse regering in 1971 
de ontwikkeling van supersone vlieg-
tuigen had stopgezet, weinig meer 
over. In plaats van de 250 Concorde-
vliegtuigen die men verwachtte te ver-
kopen zullen er nu nog slechts 16 wor-
den gebouwd. Circa 9 mld. aan ontwik-
kelingskosten zijn weg, een half mil-
jard per Concorde. Werkgelegenheid 
van 40000 mensen in Engeland en 
Frankrijk staat op het spel. 
Er was 400 min. verlies voor de vlieg-
tuigfabriek Dassault-Bréguet met de 
Mercure. VWF Fokker bleef op 95 ver-
kochte exemplaren van de F-28 Fel-
lowship steken. Eerst als 300 vliegtui-
gen verkocht zijn zit er een verdienste 
in. Van de VWF 615 zullen er het ko-
mende jaar 24 in Bremen worden ge-
bouwd. Om er wat aan te verdienen 
zouden er 250 moeten worden ge-
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bouwd. Twee exemplaren zijn naar 
Denemarken verkocht en op 24 stuks is 
een optie genomen. 
Nu in Duitsland een halt is toegeroe-
pen aan de uitbouw van regionale 
vlieghavens lijken ook daar de kansen 
uitzichtloos. Misschien dat er geleverd 
zal kunnen worden aan Roemenië. 
Welke zijn de vooruitzichten van het 
technisch snufje de airbus A-400-B? 
Spanje heeft het wat betreft de bestel-
de vier stuks laten afweten. De Luft-
hansa is ook niet erg toeschietelijk. 
Van de 16 exemplaren die het volgend 
jaar uit de fabriekshallen te Toulouse 
rollen zijn er pas 13 verkocht. Voorfi-
nanciering met staatsgarantie is echter 
al geschied voor 52 exemplaren. Aan 
ontwikkelingskosten is reeds 2,7 mld. 
besteed. Wil de fabricage van de air-
bus rendabel zijn, dan moeten er 360 
stuks worden gebouwd. Dat betekent 
werkgelegenheid voor 20000 mensen. 
Is het een wonder dat met verkorte 
werktijd rekening wordt gehouden in 
de fabriekshallen in Hamburg en Bre-
men? In Toulouse, waar delen van de 
Concorde en de airbus worden gepro-
duceerd, is het zelfs tot een bezetting 
van de directeurbureaus gekomen in 
verband met dreigende ontslagen. 
Slechts de Engelse projecten HF 146, 
HS125en HS748 schijnen wat beter in 
de marktte liggen. 
Wat de civiele vliegtuigindustrie be-
treft, wil ik de Minister de volgende 
vragen stellen. Denkt de Minister dat 
er nog toekomst is voor deze industrie, 
indien het de Europese luchtvaart-
maatschappijen zo bar slecht gaat en 
er rekening mee moet worden gehou-
den, gezien de protectionistische poli-
tiek die Amerika meer en meer gaat 
voeren in bedreigde gebieden, dat de 
Amerikaanse markt niet voor Europe-
se vliegtuigen zal worden geopend? 
Ten slotte produceert in Amerika Lock-
heed zijn Tri Star, Boeing de 727-200 
en Douglas de DC 10. 
Deelt de Minister verder de gedachte, 
vervat in 'Le Monde', dat er alleen toe-
komst zou kunnen bestaan vooreen 
Europese vliegtuigindustrie als men 
deze richt op de produktie van militaire 
vliegtuigen? Wanneer de civiele lucht-
vaart er zo slecht voor staat, ben ik 
bang dat opnieuw een aanzet wordt 
gegeven aan het militair-industriële 
complex op een geweldige schaal. 
Onze houding ten aanzien van de arti-
kelen 36, 37, 41 en 42 in de begroting 
zal met name bepaald worden door 
het antwoord van de Minister op deze 
vragen. 
In het algemeen wil ik nog de volgen-
de kanttekeningen maken bij het uitge-
stippelde industriebeleid, hopende dat 
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het de Minister enigszins zal begelei-
den bij de uitwerking van zijn nota. 
1. De industrieën, waar de Minister op 
mikt zijn doorgaans mammoetcon-
cerns met alle kenmerken: kapitaal-in-
tensief, arbeids-extensief, grondstof-
fenverslindend, energieslurpend en 
dus fors milieuvervuilend. De Minister 
schudt nu zijn hoofd, maar dat horen 
wij dan nog wel. 
Moet deze trend nu wel bevorderd 
worden? Al is de Minister nogal lief 
voor onze multinationals, toch valt niet 
te ontkennen dat multinationals met 
hun beleid de economische, financiële 
en monetaire politiek van een regering 
kunnen doorkruisen. Simonet, vice-
voorzitter van de Europese Commis-
sie, heeft hieraan behartigenswaardi-
ge woorden gewijd. 
Het gevaar lijkt niet denkbeeldig, dat 
wij in een vertraagd tempo het pad 
van vele arme landen op gaan, waar 
multinationals in de beginfase wat 
werkgelegenheid hebben geschapen, 
maar meer werk vernietigd hebben, de 
samenlevingspatronen uiterst labiel 
hebben gemaakt en zodoende daar de 
werkloosheid tot een blijvend maat-
schappelijk verschijnsel hebben ge-
maakt. 
2. Marx parafraserend valt de vraag te 
stellen of de Minister niet mikt op een 
produktie door nuttige mensen van 
onnutte dingen. 
3. Geavanceerde industriële proces-
sen zijn zo kapitaalintensief en geauto-
matiseerd, dat zij nauwelijks waarde-
volle bijdragen aan het oplossen van 
het werkloosheidsprobleem zullen le-
veren. Immers, de structuur in deze 
bedrijven is wezenlijk gericht op een 
zo groot mogelijke eliminatie van de 
factor arbeid. 
4. De Minister spreekt overeen hoger 
ontwikkeld arbeidsaanbod. Nu valt de 
kwaliteitvan de arbeid buiten de 
economische grootheden, die op zijn 
departement worden behandeld. Hoe 
valt dit 'hoger' te definiëren? Denkt de 
Minister nu werkelijk dat doodgewone 
mensen, die moeiteloos logaritmenta-
fels opdreunen, differentiaalrekenin-
gen feilloos uitvoeren en de definities 
van Coulomb, Volt en Neutron onder 
de knie hebben, zo vol zijn van hun 
hoogwaardige arbeid? Een filosofie van 
de arbeid ontbreekt toch geheel en al 
in onze maatschappij? 
5. De werkzaamheden van de Noord-
zee-eilandengroep, die plannen uit-
werkt om een eiland van minimaal 
1500 en maximaal 3000 ha te 
gaan aanleggen op de Noordzee op 
een afstand van 30 tot 50 kilometer 
voor de kust van Hoek van Holland be-
zorgt mij enige kriebels. Vloeibaar 
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aardgas in tankers zou daar ontvangen 
kunnen worden. Ook voor nucleaire 
centrales zou daar een plek kunnen 
worden gevonden. Verder is er sprake 
van een uitbouw van raffinaderijcapa-
citeit en verder transport, van opslag 
en overslag van gevaarlijke stoffen. 
Waarom dit alles op zee? Omdat in-
dustriële en andere activiteiten op het 
vaste land in dichtbevolkte gebieden 
grote milieuproblemen veroorzaken. 
Het verplaatsen van deze milieupro-
blemen betekent echter geen oplos-
sing van deze problemen, doch slechts 
het minder zichtbaar maken voor de 
eerste tijd. De kriebels krijg je als uit de 
studie, ingesteld door het Rijksinsti-
tuut voor Visserij-onderzoek in Umui-
den, blijkt, dat vis uit het kustwater in 
sterke mate besmet is. Welke risico's 
gaan wij met de vervuiling van de zee 
lopen wanneer dergelijke projecten op 
grote schaal zullen worden uitgevoerd 
in de Noordzee? Vertegenwoordigers 
van de Ministeries van Economische 
Zaken, Verkeer en Waterstaat en van 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne 
zijn al in de werkgroep opgenomen. 
Wil de Minister wat meer omstandig 
ingaan op dit project en zijn visie op 
deze plannen geven? 
6. In mondiaal verband lijkt er een 
zeer intensieve concurrentie te zijn in-
gezet" ook in Europees kader- om te 
komen tot de produktie van dergelijke 
technisch geavanceerde snufjes. Mijn 
vraag aan de Minister is: Ligt Neder-
land al niet aardig achter? 
In de 'NRC' kon men in voormeld arti-
kel het volgende lezen: 'Wij zullen de 
kans op een maatschappelijke ineen-
storting verhogen, wanneer wij ons in-
spannen om een nieuwe technologie 
toe te passen met het doel de groei te 
continueren.'. 
In het tweede rapport van de Club van 
Rome gaat het ook aardig die richting 
uit. 
7. Denkt de Minister ook niet, dat de 
Arabische landen met hun fabelachti-
ge rijkdommen onze oorspronkelijke 
gedachte van een internationale ar-
beidsverdeling, waarbij de armere lan-
den het zouden moeten stellen met 
technisch weinig geavanceerde indus-
trie en werk biedend aan veel arbei-
ders - scheepswerven, textiel en der-
gelijke - en waarbij de technisch hoog 
geëvolueerde naties in het Westen zich 
zouden gaan toeleggen op meer ge-
avanceerde produkten, tot de verleden 
tijd doen behoren? Koeweit onder an-
dere koopt een flink pakket aandelen in 
Mercedes-Benz en talloze andere 
voorbeelden van deze soort wijzen er 
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meer dan voldoende op dat ook deze 
landen willen behoren tot de hoog 
geïndustrialiseerde naties. Gezien de 
druk die zij met hun fenominale mone-
taire reserves kunnen uitoefenen, lijkt 
het dat zij ons een bepaalde vorm van 
internationale arbeidsverdeling gaan 
opdringen en dat niet wij het meer zijn, 
die in staat zijn vanuit onze hoogheid 
een bepaald concept van internationa-
le arbeidsverdeling in zekere zin aan 
hen op te dringen. Zo was het vroeger! 
Eindigend zou ik de Minister in over-
weging willen geven de woorden van 
Huxley, die suggereert dat wij in de 
richting moeten gaan van de situatie, 
waarin het het erkende doel van uitvin-
ders en ingenieurs wordt om gewone 
mensen te voorzien van de middelen 
om winstgevend en intrinsiek zinvol 
werk te doen. 
Tot slot wil ik, zoals bij alle fabels een 
moraal geven. Waarom leven wij eco-
nomisch in de knoei? Ons aller Key-
nes, die in 1930 in het middelpunt van 
de depressie zocht naar de economi-
sche mogelijkheden voor zijn kleinkin-
deren, zegt het volgende: 
'Nog minstens honderd jaar moeten 
wij ons zelf en iedereen wijs maken, 
dat eerlijk gemeen is en gemeen eer-
lijk, want gemeen is nuttig en eerlijk 
niet. Hebzucht, woeker en voorzorg 
moeten nog een tijdlang onze goden 
zijn, want zij alleen kunnen ons uit de 
tunnel van economische nood naar 
het daglicht leiden.'. 
Dit is dezelfde Keynes van begrotings-
overschotten en dezelfde Keynes als 
goede speculant. Wellicht heeft hij met 
deze woorden meer de kern van de 
problemen getroffen, waarin wij nu zit-
ten, dan in zijn financiële sprookjeswe-
reld, waarin hij ons heeft gebracht. Ik 
wil graag ook over deze passage het 
oordeel van de Minister vernemen. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
Mijnheer de Voorzitter! Velen, die de 
memorie van toelichting en de begro-
ting van Economische Zaken met een 
kritisch oog hebben gelezen - en dat 
hebben wij uiteraard ook gedaan -
ontkomen niet aan de indruk dat wij 
binnen niet al te lange tijd naar een 
economisch systeem dreigen af te glij-
den, dat een treffende gelijkenis gaat 
weerspiegelen met dat van sommige 
landen, waar het ondernemersschap 
uitsluitend een staatsmonopolie is. 
Het achteruitgaan van onze economie 
wordt verdoezeld door de rijke aard-
gasbaten. Onze export en de cijfers 
van de werkloosheid worden daarbij 
voor een groot deel gecamoufleerd, 

Rijksbegroting 

doordat er steeds meer mensen in de 
overheidssector gaan werken in plaats 
van in het bedrijfsleven. Of zij daar dan 
nuttig werk verrichten of niet, dat doet 
niets ter zake. Het is dan ook geen 
wonder dat een groot deel van het Ne-
derlandse volk nog maar weinig ver-
trouwen in dit kabinet heeft dan wel 
zich daarbij neerlegt vanuit de lood om 
oud ijzer gedachte. Daartoe hebben de 
beleidslijnen van de Minister-Presi-
dent en van andere Ministers ten aan-
zien van de aanpak van de energiecri-
sis belangrijk bijgedragen. Als de be-
windslieden de toen zo broodnodige 
rust hadden bewaard, zij niet in pa-
niekvoetbal vervallen waren en tevens 
vertrouwen hadden gehad in de vak-
mensen uit het bedrijfsleven, dan wa-
ren de energieprijzen minder geste-
gen. Hoe vreemder ook de capriolen 
van de bewindslieden, hoe sneller en 
gemakkelijker de Arabieren hun olie-
prijzen verhoogden. Daarna werd ons 
volk bij herhaling voorgehouden dat 
de werkloosheid heus nog wel mee-
viel, dat de betalingsbalanscijfers ui-
termate gunstig waren en dat het eco-
nomische klimaat zich in de naaste 
toekomst heus wel zou verbeteren. De 
bittere werkelijkheid is het publiek ech-
ter wel duidelijk geworden en men laat 
zich niet meer voor de gek houden. 
Vooral ook in deze begroting valt het 
op dat enorme bedragen worden uit-
gegeven aan ambtelijke zorg voor het 
bedrijfsleven, aan voorlichting, aan 
het ontwikkelings- en saneringsfonds, 
aan de prijscontrole, aan de verscher-
ping van het mededingingsbeleid, aan 
een scherpe controle op fusies, aan 
een progressief consumentenbeleid en 
aan het spreidingsbeleid. 
De investeringen in het westen moe-
ten beboet en zodoende afgeremd 
worden, alhoewel de krasse maatrege-
len, die op stapel stonden, kennelijk 
door de loop der zaken gelukkig min-
der scherp zijn geworden. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de Minis-
ter van Economische Zaken vragen of 
hij werkelijk nu nog het idee heeft dat 
door al dergelijke extra belastingen en 
maatregelen de ondernemers staan te 
dringen om in Nederland te gaan on-
dernemen dan wel buitenlandse on-
dernemingen de lust hebben om zich 
hier te gaan vestigen. Wij zijn al zelfs 
zo ver gevorderd dat grote bedrijven 
zich vlak over onze grens in België ves-
tigen en de Minister heeft al moeten 
toegeven dat Nederland totaal niet ten 
aanzien van een eventuele vestiging al-
daar ook is geraadpleegd door dat be-
paalde bedrijf. Wij hebben toch ook in-
stanties die belast zijn met een wer-
vingsbeleid ten aanzien van buiten-
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landse bedrijven? Wisten die dan hele-
maal niets van de plannen ten aanzien 
van die bepaalde vestiging in België? 
Is het bedrijfsleven in het buitenland er 
langzamerhand te goed van doordron-
gen dat het economische klimaat in ons 
land dermate kil is en dat de mogelijk-
heden voor hen zo oninteressant zijn 
dat zij zich door onze wervingsinstan-
ties niet meer laten benaderen? 
Mijnheer de Voorzitter! De begroting 
maakt duidelijk dat de economie in 
ons land in 1975 belangrijk ongunsti-
ger zal uitvallen dan in 1974 en dat is 
geen wonder. Met strakke prijsbeheer-
sing en prijscontroles wordt immers 
voorkomen dat winsten worden ge-
maakt die de zelfstandige onderne-
mingen zo broodnodig hebben om te 
kunnen investeren en te kunnen voort-
bestaan. Voor de kleine ondernemer is 
winst zelfs een onbeschermd stuk 
loon. Het systeem van prijscontrole is 
al dermate dirigistisch dat wanneer er 
nu nog eventuele controleurs voor het 
'verbruik' bij zullen komen, wi j onge-
veer net zo ver zouden zijn als een be-
paald ander land in Europa waar op 56 
burgers 1 economische politie-agent 
werkzaam is. 

Door het mededingingsbeleid zal het 
overleg over prijzen voor degenen die 
klem raken in deze ontwikkeling wor-
den verboden. Een dergelijke maatregel 
die voor een groot land als de Verenig-
de Staten bruikbaar is, kan men toch 
moeilijk voor zo'n klein land als Neder-
land ook van toepassing achten. Toen 
er bovendien in de Verenigde Staten 
allang een verbod gold, was het hier 
zelfs nog mogelijk om mededingings-
regelen op te leggen aan diegenen die 
mee wilden doen. Nu zullen ze echter 
allemaal verboden worden en ook dit 
zal al weer tot de nodige bedrijfsslui-
tingen aanleiding geven. 
Ook het huidige fusiebeleid zal onher-
roepelijk daartoe leiden. Steeds duide-
lijker blijkt dat de eisen van de vakbon-
den bij een fusie zodanig hoog zijn, dat 
ontslagen die helaas noodzakelijk zijn 
om een groot deel van de werkgele-
genheid bij de fuserende bedrijven te 
kunnen handhaven, gedurende enkele 
jaren niet mogelijk zijn. 
In EEG-verband gezien zullen veel be-
drijven met elkaar aansluiting trachten 
te zoeken om op deze wijze juist als 
een krachtig en groot geheel de enor-
me concurrentie het hoofd te bieden. 
Voor minder sterke bedrijven kan zo'n 
fusie een redding betekenen, niet al-
leen van het bedrijf maar ook van een 
stuk werkgelegenheid en dat gaat he-
laas vaak gepaard met minder prettige 

ingrepen zoals dat ook geldt voor een 
patiënt die moet worden genezen. Dit 
nu wordt de laatste jaren praktisch on-
mogelijk gemaakt en het nog scherper 
maken van de fusiebepalingen zal er-
toe leiden dat er helemaal geen fusies 
meer komen, wat tevens betekent dat 
men minder sterke bedrijven maarfai l -
liet laat gaan. Ook zal men ook bedrij-
ven dwingen naar andere landen te 
vluchten waar blijkbaar nog wèl moge-
lijkheden te vinden zijn om te kunnen 
voortbestaan. 
Mijnheer de Voorzitter! Vaak wi l men 
ons doen geloven dat het midden- en 
kleinbedrijf door dit kabinet met speci-
ale zorg en faciliteiten wordt omgeven. 
Men wijst dan op de bedrijfsbeëindi-
gingshulp en de rijksgroepsregeling. 
Maar wat is de werkelijkheid? Het mid-
de n- en kleinbedrijf krijgt een zo zwaar 
kostenpakket op de schouders, dat het 
beslist niet kan dragen. In het loon-
overleg wordt deze groep over één 
kam geschoren met de heel grote be-
dri jven. De jeugdlonen zijn voor het 
gemiddelde kleine bedrijf te hoog, 
daar deze jongeren in wezen nog in 
opleiding zijn en hun prestaties derhal-
ve de werkelijke kosten nog niet kun-
nen dekken. Dat is een kernpunt. 
Vaak kan de kleine middenstander, die 
zelf een min imumloon uit zijn bedrijfje 
haalt, het alleen niet aan, maar kan een 
naar verhouding tot het werk te dure 
kracht net niet betalen. Moet die man 
dan maar failliet gaan of ophouden? 
Moet hij dan maar een beroep doen op 
de gemeenschap? Dat geldt vooral als 
hij al boven de 40 is en als hij door zijn 
leeftijd geen werk meer kan vinden. 
Dat kost nog veel meer. Vrij-af wegens 
het volgen van vormingscursussen 
voor jeugdig personeel wordt vergoed 
met f 20 per dag. Maar heeft dat kleine 
middenstandertje daar wat aan? Wie 
vervangt die werkkracht? Moet die 
middenstander soms voor die f 20, en 
dan voor een of twee dagen, tijdelijk 
personeel zoeken? Dat is in de praktijk 
onmogeli jk. Als hij het, om welke re-
den dan ook, alleen niet meer aan kan, 
zal hij hierdoor gedwongen zijn, het 
bijltje erbij neer te leggen. Hij werkt 
zich immers toch al een ongeluk! Hij 
heeft lange werkdagen, weinig vrije 
dagen en vaak een minder innig ge-
zinsleven. Dit alles is niet erg bemoedi-
gend om de trots van het kleine onder-
nemerschap vol te houden. Het is dan 
ook beslist geen wonder dat juist van 
deze zijde - zeer terecht - wordt ge-
zegd, dat bij de overheden die een der-
gelijk beleid voeren geen of zeer wei-
nig mensen zijn, afkomstig uit de wer-
kelijke praktijk van het m idden- en 
kleinbedrijf, of die zelfs maar enige no-

tie hebben van deze vorm van onder-
nemerschap. Zou men de praktijk we-
zenlijk hebben ervaren of kennen, dan 
zou men ook de problemen in hun vol-
Ie omvang onderkennen en zou men 
geen onmogelijk te verwezenlijken 
maatregelen opleggen. Laat men niet 
vergeten, dat 300 middenstanders in 
ons land te zamen aan 1,4 miljoen 
mensen werk bieden. 
Dat men geen voeling met de praktijk 
heeft en dat men er kennelijk ook geen 
weet van heeft, kan men meer dan 
eens constateren uit de bepaald dwaze 
dingen, die soms worden uitgehaald 
op het gebied van de overheidsvoor-
l ichting. Op een gegeven dag wri j f t de 
winkelier zich in de handen omdat het 
Bedrijfschap voor pluimvee en eieren 
in de kranten een prachtige reclame 
maakt en het publiek aanspoort om 
meer eieren te eten, omdat zij zo voed-
zaam zijn. Dit kan dan dankzij een sub-
sidie van f 1 min. van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij. De volgen-
de dag wacht hem echter een grote te-
leurstelling, immers, dan volgt een 
even grote propaganda, gericht tot 
hetzelfde publiek, van het Voorlich-
tingsbureau voor de voeding, dat advi-
seert, op zeer waarschuwende toon, 
juist minder eieren te eten, omdat zij 
nu eenmaal cholesterol bevatten: u 
weet wel, slecht voor hart en bloedva-
ten! 
De klap op de vuurpij l hierbij is, dat 
deze propaganda eveneens door 
Landbouw en Visserij wordt gesubsi-
dieerd. Het resultaat is, ondanks alle 
adviezen vóór of tégen eieren eten en 
veel weggegooid geld, dat het publiek 
er geen ei meer of minder om eet en er 
geen cent wijzer van wordt. 
Het midden-en kleinbedrijf wordt 
eveneens opgezadeld met de waren-
wetkosten, waarmee de consument 
moet worden beschermd. Niet, dat wi j 
tegen deze voorlichting zijn, maar 
waarom wordt uitgerekend de winke-
lier weer extra hiermee belast? 
Er wordt ook steun aan de dagbladen 
gegeven, waardoor het echter juist de 
grote adverteerders mogelijk wordt ge-
maakt, te goedkoop te adverteren. 
In de centra en in de buitenwijken van 
steden en dorpen krijgt uitgerekend 
het grootwinkelbedrijf de beste plaat-
sen. 
De consumentenvoorl ichting, betaald 
door het ministerie van Economische 
Zaken, kan voorde middenstander 
vaak fnuikend zijn, als onvoldoende re-
kening wordt gehouden met de kwali-
teit van de produkten en met de ver-
koopservice. 
Wij vragen ook om bescherming van 
de horeca-sector tegen para-commer-
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ciële instellingen, die nota bene de 
sterkst groeiende omzet hebben. Dit 
para-commercialisme ten aanzien van 
de horeca wordt zelfs in bepaalde 
vorm in onseigen restaurant in de 
Tweede Kamer gevonden, waar ka-
merleden vaak nauwelijks een tafeltje 
kunnen bemachtigen, terwij het toch 
bedoeld is voor kamerleden en hun 
gasten, alsmede voor parlementaire 
journalisten. Meer dan eens blijkt het 
bezet te zijn door vogels van veelal an-
dere pluimage. 
Mijnheer de Voorzitter! Er wordt een 
verscherping aangekondigd voorde 
zogenaamde buitenlandse restau-
rants, maar van een versoepeling van 
het beleid voor diegenen, die een een-
voudig restaurant wil len beginnen, is 
geen sprake. 
De geweldige propaganda tegen het 
gebruik van de auto, met daarnaast 
een belangrijke subsidie voor het open-
baar vervoer, helpt de garagebedrij-
ven ook bepaald niet aan werk. Het 
particulier bedrijf betaalt het gelag, 
hetgeen ook minder werkgelegenheid 
oplevert. 
Het beroepsgoederenvervoer moet 
een zware en ongelijke concurrentie-
strijd uitvechten tegen de steeds meer 
verliesgevende NS. Voor de binnen-
vaart worden de toltarieven alweer ho-
ger, terwij l de uren waarop de brug-
gen niet kunnen worden gepasseerd 
steeds talrijker worden. Kortom, wi j 
zijn in meer dan één opzicht de Chine-
zen van Europa geworden. Als de 
aardgasbel op is, zullen wi j het even 
vet hebben als de meeste Chinezen in 
China. 
Het particulier initiatief wordt zwaar op 
de proef gesteld, omdat voor alles een 
vergunning nodig is, waarvoor dan 
weer speciale adviseurs in dienst moe-
ten worden genomen, om ervoor te 
zorgen dat aan allerlei bepalingen 
wordt voldaan; lukt dit niet, dan krijgt 
men te doen met de economische poli-
tie. 
Mijnheer de Voorzitter! Misschien zult 
u denken, dat ik een al te zwart beeld 
schets van de gang van zaken, maar 
het is helaas de bittere werkeli jkheid. 
Ik ben er zelfs van overtuigd, dat uit de 
praktijk nog veel meer bezwaren zou-
den zijn op te noemen, die kunnen 
aantonen hoe onvriendelijk het onder-
nemersklimaat hier al is. 
Het is voor mij dan ook volslagen on-
begrijpelijk, dat onze Minister van Eco-
nomische Zaken, die zelf uit het be-
drijfsleven heet te stammen, een der-
gelijke opvatting kan hebben over de te 
voeren economische politiek, die ge-

richt is op het verzachten van de gevol-
gen van de afbraak van de economie 
in plaats van op het ui tbouwen van de 
economie. 
Hoewel er al van verschillende zijden 
op is gehamerd, wi l de Boerenpartij 
niet nalaten op doeltreffende maatre-
gelen aan te dringen om onze econo-
mie weer in een goed spoor te bren-
gen. Een eerste stap in de goede rich-
ting zou al zijn, als de overheid zich 
niet te bemoeizuchtig opstelde tegen-
over het bedrijfsleven, want men kan 
zich toch heus wel afvragen of het gro-
te bureaucratische ambteli jke appa-
raat over de nodige, maar vooral prak-
tische ervaring en deskundigheid be-
schikt om over investeringskansen te 
oordelen of mee te beslissen over de 
investeringen zelf. Voorde economie 
immers is het uiterst belangrijk of be-
drijven of werkgelegenheidsprojecten 
ook voor de toekomst levensvatbaar 
zijn en bli jven. Anders is het uitslui-
tend maar verdere afbraak. 
De Minister moet ook niet de onderne-
mers waarschuwen, want het ligt eer-
der op de weg van de ondernemers 
om de Minister op het verkeerde be-
leid te wijzen, waarvan wi j nu allen de 
bittere vruchten plukken. De vlucht 
van ondernemers naar het buitenland 
heeft een duidelijke oorzaak. Daarover 
moet de Minister zich maar eens goed 
beraden. Dit kabinet heeft er duidelijk 
blijk van gegeven, weinig inzicht te 
hebben in het economisch wereldge-
beuren. Anders had het zich nooit zo 
dol-optimistisch kunnen opstellen in 
haar kijk op de toekomst. 
Toch staat het wel raar dat, als de 
meeste kleine ondernemers de bui al 
lang hebben zien aankomen, dit kabi-
net nog geen vuiltje aan de lucht zag. 
Het is te hopen, dat nu de t i jd gekomen 
is, dat dit kabinet begrijpt, dat men er 
niets aan heeft een beleid te voeren, 
dat gebouwd is op droombeelden, 
omdat de middelen om die droom-
beelden te verwezenlijken, domweg 
niet bestaan. Wij hebben uitsluitend 
met de harde werkeli jkheid te maken 
en die zal voor dit kabinet zonder meer 
richtlijn moeten zijn. Alleen dan zal er 
werkelijk aan een positieve opbouw 
kunnen worden begonnen. 
Geen wonder dat de middenstanders 
en de kleinere ondernemers in ons 
land het niet langer nemen en zich ein-
delijk in duidelijke protesten hebben 
laten horen. Het heeft lang geduurd, 
voordat het zo ver kwam, omdat deze 
keihard werkende mensen nu eenmaal 
geen tijd hebben om steeds weer te 
demonstreren, wat alleen mogelijk 
blijkt voor zeer weinig arbeidsintensie-
ve groepen. 

De houding van deze kleine onderne-
mers nu beklemtoont, hoe diep de 
middenstand en het midden- en klein-
bedrijf in de zorgen zitten. Jarenlang 
hebben de vertegenwoordigers van 
het midden- en kleinbedrijf en van de 
middenstanders achter de schermen 
gewerkt. Voorzichtig, soms een beetje 
angstig, behartigden zij hun belangen 
bij de overheid. Het succes was nim-
mer groot en in vergeli jking met de 
werknemers bleef de sociale en fiscale 
behandeling ongunstig. Na moeizaam 
overleg kregen de voorstanders van 
hardere acties in het midden- en klein-
bedrijf echter geleidelijk de overhand, 
want de maat was vol. 
De opstell ing van de organisaties je-
gens de overheid werd steeds scher-
per en de kritiek op de mil joenennota 
loog er niet om. Eind oktober werd 
voor het eerst een uitgebreide demon-
stratie naar Den Haag georganiseerd, 
die beslist een succes genoemd kan 
worden. 
Kort daarop torpedeerde het midden-
en kleinbedrijf de start van het loon-
overleg ondanks het feit, dat deze 
groep pas enkele jaren een zwak er-
kend rolletje meespeelt in het sociaal-
economisch overleg tussen werkge-
vers en werknemers, waarbi j de over-
heid als een uiterst bezorgde, maar 
machtige trainer langs de lijn staat. 
Of de hardere lijn tegenover de over-
heid en in het sociaal-economisch 
overleg doorgezet zal worden door het 
midden- en kleinbedrijf en de midden-
standsorganisaties, moet nog worden 
afgewacht, maar het lijkt er wel op en 
het is nodig. Het leeuwenaandeel van 
de aangekondigde plannen en maatre-
gelen van dit kabinet is erop gericht 
om met het midden- en kleinbedrijf al-
leen nog maar erger te voorkomen. Er 
is beslist onvoldoende sprake van, dat 
juist de zwakke groepen in deze sector 
uit hun problemen worden geholpen 
en hun sociale en fiscale achterstand is 
heel wezenlijk aanwezig. 
Het is ook bijzonder opvallend, hoe 
weinig in wezen bekend is v,an de pro-
blematiekvan het midden-en kleinbe-
drijf en hoe weinig daarop isgestu-
deerd, terwij l juist in deze t i jd deze sec-
tor kennelijk weer wordt herontdekt 
als de ruggegraat en de hoeksteen van 
de Nederlandse bedri jvigheid. Men 
komt tot de ontdekking dat deze sec-
tor, althans tot nog toe, borg blijkt te 
staan voor meer dan de helft van de in-
dustriële werkgelegenheid en dat 
maatregelen als de invoering van het 
wettelijk minimumjeugdloon en de op-
trekking van het min imumloon, forse 
klappen zijn voor die werkgelegen-
heid, juist waar het de jongeren be-
treft. 
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De inkomensposit ie van de werkne-
mers ging ondanks de crisissfeer tot 
nu toe niet werkelijk omlaag en kon 
telkens weer worden verbeterd, terwij l 
de inkomens van de zelfstandige on-
dernemers wel degelijk terugzakten. 
Alhoewel het kabinet beweert dat de in-
komensverbetering voor 1975 voor de 
zelfstandigen 4 a 5 % positief zou zijn, 
stelt het overlegorgaan van het mid-
den- en kleinbedrijf daartegenover, 
dat het zeker negatief zal zijn. Voor 
1975 wordt wel gesteld dat de werkne-
merser naar schatting 2,5 a 3% op 
vooruit zullen gaan. Of voor 1975 
Staatssecretaris Hazekamp gelijk krijgt 
met zijn uiterst optimistische voorspel-
ling dan wel het overlegorgaan, staat 
nog te bezien. Zelfs als de waarheid in 
het midden zou liggen - geen verbete-
ring en geen verslechtering - , zouden 
de middenstanders en de zelfstandi-
gen in doorsnee achterblijven bij de 
werknemers. Wil men voorkomen dat 
bij de middenstand de bedrijfssluitin-
gen en de werkloosheid stormender-
hand verder toenemen, dan is naast de 
noodzaak tot veel studie en research in 
deze sector een veel actiever en ook 
doelgerichter beleid noodzakelijk dan 
tot nog toe werd gevoerd. Gelukkig 
schijnt nu ook bij dit kabinet de waar-
dering voor de kleinere middenstan-
der en de kleine ondernemer te groei-
en, nu deze sector zo de aandacht 
opeist. Het is alleen maar te hopen dat 
deze aandacht niet te laat komt. Een 
zekere stap in de goede richting om de 
kleine onderneming daadwerkelijk 
hulp te bieden zou zijn, voor alle bran-
ches het afschaffen of althans het ver-
ruimen van het prijsbeleid. Is de Minis-
ter bereid hieraan op korte termijn uit-
voering te geven? Dit geldt te meer 
daar hierdoor tevens deze keihard 
werkende mensen verlost zullen wor-
den van de enorme administratieve 
rompslomp, die de prijsbeschikking 
met zich brengt en waar zij beslist 
geen t i jd voor hebben. De moordende 
concurentie maakt immers eveneens 
deze prijsbeschikking alreeds totaal 
overbodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van de brief van de Minister-President 
van 16 november j l . het navolgende. 
Als w i j de zaken zuiver nuchter en za-
kelijk bekijken, is de algemene proble-
matiek van de huidige t i jd terug te voe-
ren naar het feit, dat er in onze onder-
nemingen te weinig wordt geïnves-
teerd. Wat het gevaar nog groter 
maakt, is dat er in het buitenland juist 
wel veel in wordt geïnvesteerd. Voor 
de Nederlandse ondernemer is deze 

terughoudendheid duidelijk, omdat hij 
zich te veel geplaatst ziet voor een 
enorm groot aantal economische pro-
blemen, zoals prijsstijgingen van ener-
gie, pri jssti jging van grondstoffen en 
milieu-eisen. Daarnaast echter is de 
belangrijkste factor, dat in deze t i jd het 
ondernemingsklimaat nog eens extra 
slecht is en de stimuleringsmaatrege-
len beslist onvoldoende zijn. Wi j moe-
ten met de nodige werkelijkheidszin 
vaststelllen, welke industrieën wi j in 
Nederland hebben en wil len houden 
of eventueel verder wil len ontwikkelen 
en welke niet. Dat betekent dat de 
overheid werkeli jk op korte termi jn zal 
moeten meewerken aan een soort 
aanpassingsproces en dat zij een groot 
aantal projecten in de Nederlandse 
economie de nodige injecties zal moe-
ten geven. De aardgasbaten van zes 
mil jard per jaar zijn het aangewezen 
middel o m zo'n industriepolitiek te f i -
nancieren, maar dan zal het wel op 
grote schaal moeten gebeuren. Deze 
aardgasbaten kunnen toch veel beter 
daarvoor worden gebruikt dan voor 
het ti jdeli jk stoppen van gaten en een 
korte-termijnaanpak van situaties, die 
eigenlijk op lange termijn bepaald 
niet gewenst zijn. 
Ook wi l ik nog even op het ongunstige 
ondernemingsklimaat terugkomen. 
Natuurlijk kan men niet ontkennen - al 
doet het kabinet het wél - , dat tegen 
de achtergrond van een aantal interna-
tionale factoren in Nederland, overwe-
gend ook binnenlandse factoren een 
rol spelen, die rechtstreeks zijn terug 
te voeren op het beleid dat in Neder-
land wordt gevoerd en dat zeker in po-
litiek-economisch opzicht het klimaat 
voor de ondernemer heeft bedorven. 
Minister Duisenberg heeft onlangs in 
deze Kamer gezegd, dat hij eigenlijk 
niet goed weet wat met een ongunstig 
ondernemersklimaat wordt bedoeld. 
Minister Boersma heeft zelfs gezegd, 
dat hij alti jd geïrriteerd raakt als over 
een ongunstig ondernemersklimaat 
wordt gesproken. Voor mij is zonder 
meer heel duidelijk, waarom deze Mi-
nisters zo mank aan inzicht gaan in dit 
opzicht. 
Deze heren zijn zelf nog nimmer on-
dernemer geweest en zullen, voorzo-
ver ik hen kan taxeren, het ook nooit 
worden, noch zich daartoe geroepen 
voelen, want een dergelijke roeping 
past ten enenmale niet bij hun politieke 
visie. 
Derhalve zal bij hen altijd het waan-
idee blijven bestaan dat het grote be-
drijfsleven een onuitputteli jke bron 
van inkomsten is die niet kapot is te 
krijgen, een melkkoe van onbeperkte 
levensduur. 

Het is een dringende noodzaak te er-
kennen dat de Nederlandse economie 
voor ingrijpende heroriëntatie staat. 
Het teruglopen van de investeringen in 
de laatste jaren is hand in hand ge-
gaan met de daling van het rendement 
in het bedrijfsleven en de sti jging van 
de arbeidsinkomensquote. Dit kabinet 
geeft er echter nog steeds geen blijk 
van deze ontwikkeling werkelijk funda-
menteel te wil len keren. 
Het kabinet wi l wel de investeringen in 
1975 aanmoedigen, met name in de 
bouw, door daarop gerichte tegemoet-
komingen, maar het opent geen enkel 
uitzicht op een meer duurzame verlich-
t ing van de lasten voor het totale be-
drijfsleven. Integendeel, het geeft nog 
steeds te kennen dat na de adempauze 
van 1975, die al in de mil joenennota 
werd aangekondigd, weer verder ge-
gaan zal worden op de weg van de las-
tenverzwaring en van uitbreiding van 
de publieke sector. 
Alles gebeurt op korte termijn en het 
kabinet geeft ook niet te kennen er 
zelfs maar over te denken op langere 
termijn de koers te verleggen. Het pak-
ket maatregelen, op deze manier ge-
bracht, zal beslist een dreiging inhou-
den voor de aanwakkering van de kos-
ten-en prijzeninflatie. 
Het ligt in de lijn van de fractie van de 
Boerenpartij steeds maar weer een be-
roep te doen op het nuchtere en ge-
zonde verstand en wi j zullen steeds 
daarop blijven hameren. Ik ben echter 
bang dat de politieke droombeelden, 
die nu het beleid van dit kabinet in zijn 
algemeenheid bepalen, eerst wreed 
verstoord moeten worden, als de har-
de werkeli jkheid eindelijk tot hen door-
dringt. Hoeveel zal er dan reeds voor 
land en volk verloren zijn gegaan? 
Hoeveel bedrijven en hoeveel werkge-
legenheid zullen dan zijn opgeofferd 
aan politiek-ideologische overwegin-
gen. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt te 16.08 uur ge-
schorst en te 16.20 uur hervat. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de behan-
deling van het wetsontwerp Invoering 
van een plicht tot melding van huur-
verhogingen voor woonruimte en 
voor een bevoegdheid tot het instellen 
van een maximum daarvoor (Wet 
huurprijsontwikkeling woonruimte) 
(13 202) aan de agenda van donderdag 
19 december a.s. toe te voegen, 
mits de voorbereidi ng zal zijn vol-
tooid. 

Daartoe wordt besloten. 
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Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Bezwaar en beroep inza-
ke de invoerrechten en de accijnzen 
(13 036). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

De Voorzitter: Ik stel voor, bij deze al-
gemene beraadslaging tevens de arti-
kelen te betrekken. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik mag mijn opmer-
kingen behalve namens de fracties van 
de drie partijen behorende tot het 
C.D.A. ook maken namens de fractie 
van de S.G.P. in deze Kamer. 
Over het hoofdbestanddeel van dit 
wetsontwerp, de invoering van admi-
nistratieve rechtspraak ten aanzien 
van accijnzen kan ik heel kort zi jn: Wij 
juichen dit voorstel toe. Het vormt een 
verdere afbouw van het systeem van 
rechtspraak in fiscale zaken. Mede 
dank zij dit voorstel kan worden ge-
zegd dat wi j op het punt van de rechts-
bescherming in fiscale aangelegenhe-
den tot de koplopers in Europa zijn 
gaan behoren. De technische uitvoe-
ring geeft mij verder geen aanleiding 
tot commentaar. 
Ik wi l er wel bij de bewindslieden op 
aandringen, het door de Kamer in het 
voorlopig verslag gesignaleerde wat 
merkwaardig verschil in rechtsgang 
tussen de Wet inzake afvalstoffen en 
afgewerkte oliën en de Wet op de ac-
cijns van minerale oliën ten aanzien 
van smeerolie - welk verschil de be-
windslieden blijkens de memorie van 
antwoord ook als onwenselijk be-
schouwen - snel door een wettelijke 
maatregel op te heffen. 
Mijn interventie inzake dit wets-
ontwerp heeft in hoofdzaak betrekking 
op artikel VI waarin wordt voorgesteld 
de overgang van de rechtspraak inzake 
omzetbelasting van Tariefcommissie 
naar gerechtshoven met maar liefst 
vijf jaar uit te stellen nadat in de wet 
waarbij deze overgang is geregeld 
reeds een overgangsperiode van 
eveneens vijf jaren was voorzien. De 
factor was deze overgangsperiode iets 
korter omdat enige t i jd was verlopen 
tussen de indiening en de aanvaarding 
van het wetsontwerp. Tegen dit voor-
stel tot uitstel van vijf jaar hebben de 
fracties, namens welke ik mag spre-
ken, grote bezwaren. Voor een goed 
begrip van die bezwaren moet ik kort 
op de geschiedenis teruggri jpen. 

Bij de invoering van de omzetbelas-
t ing naar het stelsel van de toegevoeg-
de waarde is van verschillende kanten 
in deze Kamer gesteld dat toen het 
ogenblik was aangebroken om de 
rechtspraak inzake omzetbelasting on-
der te brengen bij dezelfde rechtspre-
kende instantie als is aangewezen 
voor de directe belastingen, te weten 
de belastingkamer van de gerechtsho-
ven. De toenmalige Staatssecretaris 
van Financiën Grapperhaus bevestig-
de in dat debat over de b.t.w. op 22 
mei 1968 dat met de nieuwe omzetbe-
lasting het verband met de douane-
wetgeving grotendeels werd verbro-
ken en dat de nieuwe omzetbelasting 
wat terminologie betreft nauw aansluit 
bij de directe belastingen. De Kamer 
heeft toen via een motie van mijn hand 
- ik kan mij niet meer herinneren of dat 
met algemene stemmen gebeurde 
maar zo dat niet het geval was, ge-
beurde het toch met grote meerder-
heid - uitgesproken dat deze overgang 
van Tariefcommissie naar gerechtsho-
ven gewenst was. 
Op 15 december 1969 diende het kabi-
net-De Jong via de bewindslieden Po-
lak en Grapperhaus wetsontwerp 
10 468 in, waarbij uitvoering werd ge-
geven aan de zoeven door mi j bedoel-
de motie. Aan dit wetsontwerp was 
kennelijk wel een uitvoerige discussie 
binnenskamers voorafgegaan. Ik wijs 
bij voorbeeld op de zinsnede op blz. 6, 
l inkerkolom, van de memorie van toe-
lichting waarin werd gerefereerd aan 
de ampele overwegingen die tot dit 
voorstel hadden geleid. De lange over-
gangstermijn in dit wetsvoorstel ver-
vat van 5 jaar, was kennelijk een on-
derdeel van het gesloten compromis. 
De Kamer heeft wetsontwerp 10 468 
zonder hoofdelijke stemming aan-
vaard, daarmede ten tweeden male uit-
sprekend, dat een overgang van recht-
spraak inzake de omzetbelasting van 
tariefcommissie naar de gerechtsho-
ven noodzakelijk was. Ik heb bij de be-
handeling van dat wetsontwerp op 3 
februari 1971 in deze Kamer onder 
meer gezegd: 
'Deze oplossing met een lange over-
gangsfase draagt duidelijk de sporen 
van het compromis. Zij heeft ook de 
bezwaren, welke aan elk compromis 
zijn verbonden. Wi j aanvaarden het als 
zodanig inclusief de daaraan verbon-
den nadelen.'. 
Het kabinet stelt thans voor, de vraag 
of een overgang naar de gerechtsho-
ven moet plaatsvinden, wederom aan 
een studie te onderwerpen, namelijk in 
het kader van de bij de indiening van 
dit wetsontwerp - en ik meen ook op 
dit moment - nog in te stellen staats 

commissie vooreen algehele herzie-
ning van de rechterlijke organisatie. Zij 
vraagt met het oog daarop de over-
gangstermijn van 5 jaar nog eens met 
5 jaar te verlengen. In wezen stellen de 
bewindslieden daarmede voor, de tot 
twee maal toe door deze Kamer ten 
principale genomen beslissing onge-
daan te maken. 
Als argumenten voor dit voorstel wor-
den twee zaken met name aange-
voerd. In de eerste plaats de instelling 
van die staatscommissie rechterlijke 
organisatie, die een novum zou zijn en 
het zou een inconsistent beleid zijn, 
hiermede geen rekening te houden. In 
de tweede plaats worden overwegin-
gen van praktische en organisatori-
sche aard naar voren gebracht. Bij bei-
de argumenten wi l ik enkele kantteke-
ningen maken. 
De plannen tot algehele hernieuwing 
van de rechterlijke organisatie en de 
voorbereiding daarvan door een 
staatscommissie mogen zijn ontstaan 
na de behandeling van wetsontwerp 
10 468 in februari 1971 in deze Kamer, 
toch snijdt dit argument geen hout. 
Het is namelijk geen novum, dat voor 
de essentie van de - ik herhaal het -
tot twee maal toe door deze Kamer ge-
nomen beslissing van belang is. De es-
sentie van de beslissing is namelijk, 
dat de rechtspraak inzake omzetbelas-
t ing in dezelfde handen moet liggen 
als thans het geval is ten aanzien van 
de directe belastingen. Dat omvat te-
vens de beslissing niet te gaan in de 
richting van één gerechtshof, belast 
met omzetbelastingzaken, waarover 
wi j uitvoerig hebben gesproken, zowel 
in 1968 als in 1971. Ik verwijs kort-
heidshalve naar hetgeen ik over dat 
punt op 3 februari 1971 heb gezegd. 
Ik wi l de argumenten, die ten grond-
slag hebben gelegen, zowel aan mijn 
motie als aan onze standpuntbepaling 
ten aanzien van dat wetsontwerp, her-
halen. 
A. Voor de verdere ontwikkeling van 
de belastingwetenschap is integratie 
van de fiscale rechtspraak zeer belang-
rijk. 
B. De nieuwe wetgeving op het stuk 
van de omzetbelasting sluit zeer nauw 
aan bij de directe belastingen, ook in 
de terminologie. Zie de uitspraak-
Grapperhaus, letterlijk door mi j geci-
teerd. 
C. De banden met de Douanewetge-
ving zijn grotendeels verbroken. 
Voor deze goed geargumenteerde be-
ginselbeslissing door deze Kamer ge-
nomen en door het vorige kabinet in 
een wetsontwerp neergelegd, is de in-
stelling van een staatscommissie rech-
terlijke organisatie niet van belang. 
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W. Scholten 

Want hoe deze commissie ook zou wi l -
len schuiven en reorganiseren met 
rechterlijke organen, het is naar mi jn 
oordeel uitgesloten, dat de ondubbel-
zinnig door deze Kamer genomen be-
slissing om één college inzake fiscale 
aangelegenheden van directe belastin-
gen en omzetbelasting met rechtspraak 
te belasten weer ter zijde zou worden 
geschoven. Komt de staatscommissie 
te zijner t i jd met een andere rechterli j-
ke organisatie en bij voorbeeld met 
een voorstel om de belastingkamers bij 
de gerechtshoven te wijzigen, welaan, 
dan kan die wi jz iging gelden voor alle 
belastingen. Het is alleen maar een no-
vum, wanneer men in beginsel achter-
af de genomen beslissing wi l corrige-
ren. 
Het zal de Kamer duidelijk zijn - ik 
hoop, dat de meerderheid van de Ka-
mer mij daarin wi l volgen - dat ik te-
gen een zodanig achteraf corrigeren 
van genomen beslissingen grote be-
zwaren heb. Ik moet ook zeggen dat 
het mij niet zo plezierig aandoet, waar 
wetsontwerp nr. 10 468 reeds duideli jk 
een compromis was, dat w i j nu voor 
de derde keer in deze Kamer hiervoor 
op de barricaden moeten gaan. 
De bewindslieden zullen het mij niet 
euvel duiden dat ik ook wat moeite 
had om een gl imlach weg te drukken 
toen ik in de memorie van antwoord 
las dat het gevaar van inconsistentie 
aanwezig zou zijn indien de wet van 
1971 thans onverwi j ld zou worden in-
gevoerd. Met een overgangsperiode 
van vijf jaar vind ik dat woord 'onver-
wi j ld ' wel wat overtrokken. Overigens 
is er natuurlijk geen enkele zekerheid 
dat de studie welke de bewindsman 
van Justitie thans voornemens is te 
verrichten, plus de beslissingen van 
dit of een volgend kabinet over die be-
slissingen, plus het maken van de wets-
ontwerpen en ten slotte nog de parle-
mentaire behandeling van die wets-
ontwerpen in vijf jaar zullen zijn vol-
tooid. 
Ik kom thans tot de praktisch-organisa-
torische bezwaren, mijnheer de Voor-
zitter. Helaas moet ik constateren dat 
de overgang per 1 januari a.s. zoals 
wettelijk op dit ogenblik nog vastligt, 
praktisch niet meer tot de mogeli jkhe-
den behoort. Ik heb enige twijfels over 
de voortvarendheid waarmee deze 
zaak is aangepakt. Voor mi j was het 
ten minste een novum dat op dit ogen-
blik de voorbereidingen nog niet in 
een definitief afgerond stadium waren 
gekomen Het laatste echter dat de 
fracties namens welke ik spreek, wen-
sen, is chaos bij de rechtspraak inzake 

belastingen. Wi j wensen handhaving 
van de principe-beslissing, maar wi j 
wensen geen chaos. Daarom heb ik 
een amendement ingediend om niet 
de overgang met vi j f jaar uit te stellen, 
maar met één jaar. Ik heb mi j daar in 
zekere zin bij laten leiden - ik mag dat 
zeker tot deze bewindslieden zeggen -
door de gelijkenis van de v i jgeboom 
uit het Nieuwe Testament. Aan de bei-
de bewindslieden is dit ongetwij feld 
bekend. Ik wi l hun bijna aanraden, al-
vorens zij antwoorden, om hierover 
nog eens zeer goed na te denken. 
Mijnheer de Voorzitter! Het niet heb-
ben kunnen benoemen van een lid van 
het hof Leeuwarden in de tariefcom-
missie wordt naar mijn mening in de 
memorie van antwoord zeer sterk op-
geklopt. In het totaal is dit natuurlijk 
een miniprobleem. Bovendien vraag ik 
mij af, waarom dat probleem niet is 
opgelost door de benoeming van een 
raadsheer-plaatsvervanger. 
Ik bestrijd overigens ten stelligste dat 
bij doorvoering van wetsontwerp nr. 
10 468 op 1 januari 1976, zoals wi j 
thans beogen, in de eerste jaren van 
werkelijk collegiale rechtspraak geen 
sprake zou kunnen zijn. Om als jurist 
op het niveau van raadsheer mede te 
beslissen in een college over fiscale 
zaken, behoeft men geen superspeci-
alist op alle onderwerpen te zijn. Bo-
vendien: Zouden de bewindslieden 
werkelijk staande wil len houden dat 
thans alle leden van alle belastingka-
mers deskundig zijn op het terrein van 
alle belastingen waarover zij moeten 
oordelen, bij voorbeeld de loonbelas-
ting? Dat zal niemand staande kunnen 
en wil len houden. Dan vind ik het ook 
onjuist om dit argument nu ten aan-
zien van de omzetbelasting wél in het 
geding te brengen. 
De tariefcommissie die in het verleden 
zeer goed werk heeft verricht, kampt 
op dit ogenblik met een grote achter-
stand, mede omdat alle zaken vooraf 
onderzocht worden door het secretari-
aat. Ik vraag mij in gemoede af, of de 
overgang naar de gerechtshoven op 
dit punt niet tot een verbetering zal lei-
den, omdat een stuk automatisme ten 
aanzien van de voorbereidende rap-
porten daarmee zal vervallen. 
Tariefcommissie en gerechtshoven 
hebben zich met het onderhavige 
wetsontwerp akkoord verklaard. Dat is 
natuurlijk niet verwonderl i jk. De ene 
partij, de tariefcommissie, raakt im-
mers met dit wetsontwerp een belang-
rijk stuk van haar werk kwijt. Ik kan bij-
zonder goed inzien dat deze commis-
s ievoorzo 'n beslissing niet warm 
loopt en daarom ook een advies heeft 
uitgebracht om akkoord te gaan met 

het wetsontwerp. Hoe menselijk is het 
voorts ook niet dat gerechtshoven die 
met méér werkzaamheden worden ge-
confronteerd, ten aanzien van die 
werkvermeerdering een bepaald ad-
vies uitbrengen, zoals zij dat hebben 
gedaan? Was het ook de juiste weg om 
ten aanzien van dit punt deze voor dit 
probleem naar mijn gevoel niet objec-
tieve adviseurs te raadplegen? Zij zijn 
volstrekt objectief ten aanzien van hun 
hoofdtaak van rechtspraak - daarover 
wi l ik geen misverstand laten bestaan 
- maar ik geloof dat zij voor wat deze 
problematiek betreft toch niet de eerst-
geroepen adviseurs waren. 
Het zal de Kamer duidelijk zijn dat ik zal 
proberen via mijn amendement vast te 
doen houden aan de twee maal door 
de Kamer genomen beslissing en dat 
ik alleen noodgedwongen, omdat ik 
niet wi l dat er wanorde komt, akkoord 
ga met een uitstel voor nog één jaar. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): 
Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
meent dat de uitbreiding van bezwaar 
en beroep inzake de invoerrechten en 
accijnzen een goede zaak is. De terug-
gaaf van i nvoerrecht of accijns werd i n 
het verleden als gunst aangemerkt, nu 
wordt het een recht op teruggaaf. Met 
dit deel van het wetsontwerp hebben 
wi j dan ook geen enkele moeite. 
Anders ligt het met het uitstel van de 
overgang van de rechtspraak inzake 
de omzetbelasting naar de gerechtsho-
ven. 
Tot zover volgen wi j de heer Scholten, 
die ook hierin moeilijkheden zag. Er is 
geen goede reden waarom voor de 
omzetbelasting een andere rechts-
gang zou moeten blijven bestaan dan 
voor andere belastingen, zoals inkom-
stenbelasting, vennootschapsbelas-
t ing en dergelijke. De Regering, en niet 
alleen het huidige kabinet, is zelf nala-
tig geweest door slechts vier raadshe-
ren uit de belastingkamers van de ge-
rechtshoven in de Tariefcommissie te 
benoemen, zodat slechts vier zich in 
de materie van de omzetbelasting heb-
ben kunnen inwerken. 

Minister Van Agt: Beseft de geachte 
afgevaardigde wel, dat de Regering 
niet méér raadsheren in de Tariefconv 
missie kan benoemen dan er benoemd 
wil len worden? 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): 
Ik kan niet beoordelen waarom er niet 
iemand van het gerechtshof te Leeu-
warden is benoemd. De reden zal dan 
zijn dat daar niemand benoemd wilde 
worden, wat ik op zich zelf een zeer on-
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Epema-Brugman 

plezierige zaak vind. Wat houdt dat 
voor het verdere verloop in? 

MinisterVan Agt: Dat is wat anders 
dan dat de Regering zou zijn te kort ge-
schoten. Daarop reageerde ik. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): 
Ik zie niet dat de aanpak van de achter-
standen door overgang naar de ge-
rechtshoven zal worden vertraagd, ze-
ker niet als het secretariaat van de Ta-
riefcommissie in de eerste t i jd als 
voorbereidende instantie zou kunnen 
blijven fungeren, omdat er dan in feite 
toch geen verlenging van de commu-
nicatielijn is. Het gaat er niet om of de 
Tariefcommissie wel of niet in kwalita-
tief opzicht voldoet. Daaraan twijfelen 
wi j niet. Het gaat erom dat de zaak 
naar de gewone belastingrechter over-
gaat. 
Er is één punt uit de memorie van ant-
woord dat mij wel aanspreekt name-
lijk, o m nu niet te beslissen dat op kor-
te termijn het naar vijf hoven zou moe-
ten gaan. Dat is het punt van de speci-
alisatie. Dit zal dan niet alleen voor de 
omzetbelasting, maar ook voor de an-
dere belastingen moeten gelden. Het 
heeft well icht voordelen dat op dit in-
gewikkelde gebied niet alle hoven met 
de rechtspraak zullen worden belast. 
De bewindslieden wil len de hele zaak 
vijf jaren uitstellen. Is het zeker dat wi j 
er dan uit zijn en dat zij dan weten wat 
er moet gebeuren? Die zekerheid heb-
ben wi j niet. De staatscommissie is, 
voor zover ik weet, nog niet ingesteld. 
Ik zou graag van de Minister wi l len we-
ten, of hij ervan overtuigd is dat w i j 
dan de hele zaak rond hebben. 
Ten slotte wi l ik nog iets opmerken 
over de diversiteit van de beroeps-
gang bij de mil ieuheffingen. Ik ben blij 
dat men zich nader zal beraden over 
de wijze waarop hieraan een einde kan 
worden gemaakt. Er moet mijns in-
ziens wel vaart achter worden gezet. 
Wanneer kunnen wi j het resultaat van 
dat beraad verwachten? 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is sprake van een opval-
lende eensgezindheid in dit huis ten 
aanzien van dit wetsontwerp. Er is in-
stemming met de grondgedachte en 
kritiek op de regeling ten aanzien van 
de beroepsgang bij de omzetbelasting. 
Ik sluit mij aan bij hetgeen beide vori-
ge sprekers hebben gesteld. Ik doe een 
beroep op de Regering, het amende-
ment van de heer Scholten c.s. over te 
nemen. 

Dit zou voor mij onvoldoende reden 
zijn geweest, het woord te voeren, 
aangezien ik mij had kunnen aanslui-
ten bij wat de vorige sprekers zeiden. 
Ik wi l het wetsontwerp echter in een 
wat breder kader plaatsen. Ik consta-
teer, dat met dit wetsontwerp - tot wet 
verheven - de gehele rechtsgang 
voorzover het heffingen betreft, waar-
bij de oplegging en invordering is on-
derworpen aan de diensten van de 
rijksbelastingdienst, een moderne be-
roepsgang kent. Een dergelijke modei-
ne beroepsgang is ook aanwezig met 
betrekking tot een aantal para-fiscale 
heff ingen; ik weet niet uit mijn hoofd, 
of dit voor alle heffingen het geval is. 
De regeling geldt ook voor de heffin-
gen, die door gemeenten worden op-
gelegd. Ook daarbij zijn bezwaar en 
beroep mogeli jk, beroep op de belas-
tingkamers van de gerechtshoven en 
uiteindelijk cassatie bij de Hoge Raad. 
Ik wi l de Regering in herinnering bren-
gen, dat er nog een ruim terrein open 
ligt ten aanzien van de waterschapshef-
f ingen. Ik wijs er daarbij op, dat op 15 
november 1973 in deze Kamer twee 
conclusies van de Commissie voor de 
Verzoekschriften werden aangeno-
men, namelijk die welke te vinden zijn 
op de stukken 11 519, nr. 87b, en 12 624, 
nr. 1. Uit onderdeel b van het laat-
ste stuk citeer ik: 
'de Regering uit te nodigen, een wets-
wijziging voor te bereiden, waarbi j een 
beroep, bijvoorbeeld op de belasting-
kamers van de gerechtshoven, ten 
aanzien van aanslagen in de water-
schapslasten wordt mogelijk ge-
maakt.'. 
Deze uitspraak van de Kamer, die er nu 
meer dan een jaar ligt, waarvan u, 
mijnheer de Voorzitter, op 28 noverrv 
bervan het vorige jaar kennisgat aan 
de heer Minister-President, zou ik bij 
deze opnieuw in de aandacht van de 
Regering wil len aanbevelen. 

De vergadering wordt te 16.42 uur ge-
schorst en te 16.50 uur hervat. 

Staatssecretaris Van Rooijen: Mijn-
heer de Voorzitter! Evenals de spre-
kers in eerste termijn ben ik blij dat wi j 
kunnen constateren, dat dit wets-
ontwerp in de Kamer instemming 
vindt. 
Hieraan voeg ik alleen toe, dat ik in 
antwoord op de door mevrouw Epema 
gestelde vraag omtrent de milieuhef-
fingen nog eens wi l herhalen, dat het 
gewenst is, een diversiteit te voorko-
men. Wi j zullen ons uiterste best doen 
om het reeds toegezegde nader be-

raad op de meest korte termijn tot 
stand te brengen. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): 
Kan de Staatssecretaris niet een da-
tum noemen? 'De meest korte termi jn ' 
vind ik altijd zo'n rekbaar begrip. 

Staatssecretaris Van Rooijen: Ik moet 
ook mede namens de andere onderte-
kenaar spreken. Wij zullen de termijn 
moeten vaststellen in overleg met de 
collega van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het zou mij dierbaar zijn wanneer 
mijn aandeel even sober kon zijn als 
dat van de eerste ondertekenaar. Dat 
zal echter niet helemaal lukken. 
Het belangrijkste onderwerp is voor 
mij het volgende. Wanneer het voor-
stel om de overgang van de admini-
stratieve rechtspraak inzake de omzet-
belasting van de Tariefcommissie naar 
de vijf gerechtshoven uit te stellen in 
deze Kamer geen applaus krijgt, maar 
alom wordt bestreden, kan men zich 
afvragen of het dan zo'n dwaas voor-
stel is. Driewerf neen! 

De heer Koning (V.V.D.): Dat zou ik ook 
niet verwachten. 

Minister Van Agt: Als wij de heer 
Scholten beluisteren, maakt diens be-
toog de indruk dat de Regering onwil-
lig is, zich eigenlijk niet wi l schikken 
naar uitspraken van de Kamer en nog 
altijd probeert onder een beslissing 
die de Kamer in voorgaande jaren ken-
baar heeft gemaakt uit te komen. Zo is 
het niet. A propos, de heer Scholten 
benadrukte een- en andermaal, dat de 
Kamer i n deze zaak tot tweemaal toe 
zich heeft uitgesproken. Formeel is dat 
waar. Materieel is het niet waar. De Ka-
mer heeft zich uitgesproken voor een 
motie-Scholten. De Regering heeft op 
die motie geantwoord door de indie-
ning van een wetsontwerp tot uitvoe-
ring daarvan. Dat wetsontwerp is in fe-
bruari 1971 tot stand gekomen. Toen 
sprak de Kamer zich natuurlijk voor dat 
wetsontwerp uit. Materieel is dat één 
uitspraak. Het ging om een motie en 
om een wetsontwerp ter uitvoering 
daarvan. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Mijn-
heer de Voorzitter! Dat is niet juist. 
Formeel geeft de Minister mi j al gelijk, 
maar ook materieel is dat zo. Het wets-
ontwerp wordt niet een pure uitwer-
king van de motie-Scholten. De Minis-
ter kan er de Handelingen op nalezen. 
Het wetsontwerp droeg duidelijk de 
sporen van een compromis. Dat is ook 
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Minister Van Agt 
in alle toonaarden gezongen, bijvoor-
beeld met nadruk door de woordvoer-
der namens de Partij van de Arbeid. 
Het tweede voorstel had een compro-
miskarakter, maar het voornaamste 
kenmerk was de overgang. De Kamer 
heeft wederom gezegd: Het moet ge-
beuren. Daarom houd ik staande dat 
het tweemaal is gebeurd, formeel en 
materieel. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Daar twisten wi j verder niet over. 
Het is mij begonnen om het volgende. 
Nadat in februari 1971 de wet tot stand 
is gekomen, zijn de voornemens om te 
komen tot een algehele herziening van 
de rechterlijke organisatie boven de 
horizon gekomen. Dat is van na die ti jd. 
Ik voel mij een beetje het slachtoffer 
van de compart imentering die zich in 
deze Kamer voordoet. De financiële 
sector verlangt dat op dit voor hem zo 
aangelegen punt wordt voortgewerkt 
op de lijn die in de jaren 1969-1971 
werd getrokken. 
Een ander deel van de Kamer - in het 
bijzonder de vaste Commissie voor 
Justitie - verlangt van mi j , dat ik de al-
gehele reorganisatie van de rechtsbe-
deling zo spoedig mogeli jk ter hand 
neem en het mijne doe om te voorko-
men dat, vooruit lopend op de uitkom-
sten van de daarop betrekking heb-
bende studie, voorzieningen worden 
getroffen die daaraan prejudiciëren. 
Omdat na het wetsontwerp van 1971 
het plan ontstond om de rechterlijke 
macht te onderwerpen aan een alge-
hele reorganisatie dorsten wi j met dit 
voorstel te komen. De werkgroep-
Wiersma, die de algehele reorganisa-
tie heeft voorbereid en die de voorlo-
per is van de daarvoor op te richten 
staatscommissie, heeft in haar voor-
studie gezegd, dat ernstig rekening 
moet worden gehouden met de moge-
lijkheid van samenvoeging van de ad-
ministratief rechterlijke macht met de 
gewone rechterlijke macht. Daarbij 
kan men bij voorbeeld denken aan een 
integratie van instituten als de Centra-
Ie Raad van Beroep, het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven of de 
Tariefcommissie met één of meer ge-
rechtshoven. Volgens de werkgroep-
Wiersma kan dus de uitkomst van de 
totale reorganisatie zeer wel deze zijn, 
dat over een aantal jaren de Tarief-
commissie wordt samengevoegd met 
één van de vijf gerechtshoven. De uit-
komst kan ook zijn, dat de recht-
spraak-omzetbelasting wordt overge-
bracht naar alle vijf gerechtshoven. In 
afwachting van de studie van de 
staatscommissie zou ik dat willen 

openhouden. Ik wi l daarop ook niet 
vooruit lopen om de volgende reden. Ik 
weet niet of alle leden de gelegenheid 
hebben gevonden het oranje boek te 
bestuderen, dat de werkgroep-Wiers-
ma heeft uitgebracht, maar wie dat ge-
daan heeft zal het niet zijn ontgaan dat 
dat werkstuk bol staat van wensen - in 
vele hearings naar voren gebracht -
van concentratie en specialisatie. 
Het bestaan van de Tariefcommissie 
houdt een nu reeds aanwezige con-
centratie en specialisatie in. Een over-
gang van de rechtspraak-omzetbelas-
t ing naar de vijf gerechtshoven zou 
een teniet doen van bestaande con-
centratie en specialisatie betekenen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij stellen 
voor de overgang van de rechtspraak 
vijf jaar op te schorten omdat dan - zo 
verwachten wi j - inmiddels klaarheid 
zal ontstaan over de vraag hoe de toe-
komstige reorganisatie er zal uitzien. 
De hoofdstructuur ervan zal dan be-
kend zijn en daarnaar zullen wij ons 
dan kunnen richten. Mevrouw Epe-
ma-Brugman heeft gevraagd naar die 
vijf jaar. Wi j zijn ervan overtuigd, dat 
wij na afloop van die periode zullen 
weten hoe het grondpatroon van de 
nieuwe rechterlijke organisatie er uit 
zal zien. De staatscommissie is er nog 
niet; deze had er volgens eerdere plan-
nen zullen zijn, ware het eerder moge-
lijk geweest het door de vaste Com-
missie voor Justit ie verlangde voor-
overleg over de samenstell ing en de 
taakomschri jving daarvan te voeren. 
De veelheid van de incidenten van de 
afgelopen maanden heeft dat echter 
telkens onmogeli jk gemaakt. Ik ver-
wacht echter toch dat wi j deze staats-
commissie over enkele maanden van 
de grond hebben en dat moet ook. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit was het 
principiële argument om te pleiten 
voor uitstel van de overgang. Wil niet 
vooruit lopen op de algehele reorgani-
satie, waartoe pas na 1971 is besloten. 
Daaraan werden in de memorie van 
antwoord enkele praktische punten 
toegevoegd. Een daarvan is dat de le-
den van de belastingkamers van de vijf 
Hoven nog niet voldoende zijn inge-
schoten op deze naar de meest des-
kundigen onder hen zeggen uiterst 
moeili jke materie. Ik spreek hen na: ik 
weet dit niet uit eigen wetenschap. Zij 
zijn daarop nu nog niet voldoende in-
geschoten. De memorie van antwoord 
vermeldt dat er van de vijf Hoven vier 
zijn, die een raadsheer in de Tarief-
commissie hebben. De vijfde heeft de-
ze in het geheel niet. Ook van de an-
dere vier Hoven is in de Tariefcommis-
sieeen raadsheer aanwezig, die ter za-
ke een zekere deskundigheid heeft op-

gebouwd. Dat is naar onze mening 
echter nog niet voldoende gemeen-
goed voor deze belastingkamers ge-
worden. 
Een ander praktisch punt is het volgen-
de. De heer Scholten is hierop teruge-
komen. Ik doel op de achterstand bij 
de Tariefcommissie. Deze achterstand 
hopen wi j zo spoedig mogelijk weg te 
werken dooreen aanzienlijke verster-
king van het secretariaat. Wij delen 
niet het opt imisme van de heer Schol-
ten dat het met de achterstand beter 
zou gaan, wanneer de voorraad van 
achterstallige zaken nu zou worden ge-
splitst over de belastingkamers van de 
Hoven, die - ik zei dit reeds - hier nog 
niet goed raad mee weten. Wij vrezen 
veeleer dat dit een snelle afdoening 
van de zaken zal bemoeil i jken, dat de 
afdoening van de achterstand daar-
door eerder zal worden vertraagd en 
dat deze extra belasting zelfs zijn nega-
tieve invloed kan hebben op de pro-
duktie van de belastingkamers van de 
Hoven in andere fiscale zaken, waar-
mee met name het Hof van Amster-
dam en nog meer dat van Den Haag 
reeds overbelast zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Schol-
ten heeft er sterk voor gepleit— ik be-
grijp dit ook; op zichzelf is dit een vala-
bel a rgumen t - de rechtspraak inzake 
de omzetbelasting en inzake de directe 
belastingen bij elkaar te brengen. Ik wi l 
in dit verband niet onuitgesproken la-
ten, dat eenheid van rechtspraak in 
laatste aanleg al verzekerd is omdat, 
anders dan vroeger, van uitspraken 
van de Tariefcommissie cassatie bij de 
Hoge Raad open staat, zoals er ook 
cassatie mogelijk is van uitspraken van 
de belastingkamers in zaken van direc-
te belasting. 
Mijnheer de Voorzitter! Het laatste dat 
de memorie van antwoord aanvoerde 
was de mededeling, - die hier blijk-
baar niet de indruk heeft gemaakt, die 
ik meende te mogen verwachten - dat 
ons voorstel niet is voortgekomen uit 
departementale onwi l , maar dat het 
zich baseert op de unanieme adviezen 
én van de vijf gerechtshoven én van de 
Tariefcommissie. Dat is niet niks. Nu 
zegt de heer Scholten: Ja, maar dat 
zijn geen objectieve adviseurs. Hij 
lichtte de kwalificatie 'niet objectief' op 
een bepaalde wijze toe. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nooit de 
indruk gekregen dat de Tariefcommis-
sie zich als een terriër zou wil len vast-
bijten in de zaken van de omzetbelas-
t ing. De belastinghoven hoeven ander-
zijds niet bevreesd te zijn voor ver-
meerdering van werk omdat volgens 
de normen die het departement han-
teert - dat zijn de normen van de com-
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Minister Van Agt 
missie-Hollander - de Hoven worden 
bemand en uitgebreid naar rato van de 
werkdruk, met inbegrip van de omzet-
belastingzaken. Voor de Hoven is er 
dus geen reden om uit vrees voor toe-
neming van werk negatief te advise-
ren. Ik v ind dat aan het gegeven dat de 
vijf Hoven en de Tariefcommissie bij 
unanimiteit adviseren om dat uitstel te 
realiseren, wel wat achteloos wordt 
voorbi jgegaan. 
Er ligt nu een amendement op tafel om 
de overgang tot één jaar te beperken. 
Daar kunnen wi j nauwelijks mee uit de 
voeten. Dat ene jaar is in ieder geval te 
weinig - dat zal duidelijk zijn - om een 
globaal inzicht te krijgen over de toe-
komstige rechterlijke organisatie. Hoe 
voortvarend de nieuwe staatscommis-
sie ook zal zijn, over een jaar is dat in-
zicht natuurlijk nog niet bekend. Mis-
schien zou dat over 3 jaar wel mogelijk 
zijn, zeker wanneer aan de staatscorrv 
missie een interimadvies wordt ge-
vraagd - waartoe ik bereid zal zijn - op 
dit deelterrein. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mijn be-
toog met het volgende af. Er is de prin-
cipiële reden: wi l niet nodeloos voor-
uit lopen op de algehele reorganisatie 
van de rechterlijke macht, waartoe na 
1971 pas het besluit is genomen. Er 
zijn ook praktische redenen; de belas-
tingkamers zijn nog niet voldoende in-
geschoten op de materie. Er is al over-
belasting bij een aantal belastingho-
ven. De betrokkenen adviseren zelf met 
eenparigheid van stemmen om het 
uitstel te realiseren. Ik wi l dus aan de 
Kamer vragen: Wil er nog eens over 
denken en wi l met name nog eens 
denken over de suggestie die ik doe 
om het uitstel niet tot 5 jaar, maar tot 3 
jaar te beperken, omdat het dan moge-
lijk is om van de staatscommissie een 
interimadvies te verkrijgen over het 
deelterrein waarover de discussie nu 
loopt. 
Tenslotte wi l ik nog een tweetal con-
crete vragen beantwoorden, een van 
de heer Scholten en een van de heer 
Koning. De vraag van de heer Scholten 
heeft betrekking op het verschil in pro-
cesgang tussen een tweetal in de me-
morie van antwoord genoemde wet-
ten, de wet inzake afvalstoffen en afge-
werkte oliën en de wet op de accijns 
van minerale oliën. De memorie van 
antwoord zegt zelf al dat het verschil in 
procesgang tussen die beide wetten 
ongewenst is en dat dit verschil weg-
gewerkt zal worden. Daarvan kan de 
heer Scholten zich verzekerd houden. 
Ik kan minder stellig antwoorden op de 
vraag van de geachte afgevaardigde 

de heer Koning over het beroep tegen 
waterschapslasten. Deze kwestie is in 
de schriftelijke stukken van het wets-
ontwerp geheel niet ter sprake geko-
men. Het is een volkomen nieuw punt 

De heer Koning (V.V.D.): Ik heb ook 
niet gevraagd om een antwoord, ik 
heb het in uw aandacht aanbevolen. 

Minister Van Agt: Die aandacht heeft 
het dan. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik meen dat de Mi-
nister zich ten onrechte het slachtoffer 
voelt van compart imenter ing in deze 
Kamer. Dit is althans niet het geval wat 
deze spreker betreft. De Minister weet 
dat beide departementen de grote 
aandacht van deze spreker hebben. Ik 
meen overigens ook dat dit argument 
onjuist is ten aanzien van deze zaak. 
Ik kom hiermee tot de kwintessens. Ik 
meen dat de Minister en ik van mening 
verschillen over het karakter van het 
uitstel, vervat in wetsontwerp 10 468. 
Dit uitstel is enkel en alleen gegeven -
en door deze Kamer aanvaard - om 
het kabinet in de gelegenheid te stel-
len, gedurende een periode van 3,5 
jaar alle noodzakelijke maatregelen te 
nemen. 
Dit was bepaald een heel ruime peri-
ode, mijnheer de Voorzitter. Boven-
dien: de problemen waarover de Mi-
nister spreekt zijn niet dit jaar gerezen. 
Vanaf het voorjaar van 1971 weten zo-
wel het Departement van Justit ie als 
alle rechtsprekende organen in Neder-
land, dat de beslissing is genomen, dat 
er een overgang zal zijn van tariefcom-
missie naar gerechtshoven. 
Ik heb in de uiteenzetting van de Minis-
ter een volledig overzicht gemist van 
de t i jdst ippen, waarop het departe-
ment met maatregelen is begonnen, 
en van het hierbij gehanteerde sche-
ma. 
De Minister zegt: daarna is het idee 
ontstaan om een staatscommissie in 
te stellen. Ik meen dat hij hiermee een 
geheel onjuist verband legt met het ka-
rakter van de termi jn, want wi j gaan 
deze staatscommissie toch ook niet in-
schakelen om op dit moment de belas-
tingkamers van de gerechtshoven van 
een deel van hun taak te gaan ontlas-
ten of wat dan ook, omdat dit wel eens 
beter zou kunnen passen in het oranje 
boek, dat is ontworpen? Dit houden 
wij ook geheel in stand. Ten aanzien 
hiervan is ook een beslissing geno-
men. Ik meen, dat de Minister in wezen 
deze beslissing als minder definitief 
heeft aanvaard dan zij - naar mi jn ge-

voelen - is. Daarom meen ik, dat het 
niet waar is, dat wi j met een termijn 
van één jaar - het zou overigens veel 
beter zijn geweest, wanneer het per 1 
januari zou geschieden — vooruit lo-
pen op een studie. Wij doen dit net zo 
veel of net zo weinig ten aanzien van 
alle andere onderdelen van de rechter-
lijke organisatie. 
Komt de staatscommissie tot een oor-
deel ten aanzien van de belastingka-
mers, dan verwerken wij dit op dat 
moment, mijnheer de Voorzitter. Ook 
de Minister weet, dat dit nog vele jaren 
zal duren. Zeker op een termijn van 
drie jaar - maar ook op een termijn 
van vijf jaar - kan op dit punt niet tot 
een definitieve beslissing worden ge-
komen, ook niet wanneer een inte-
rimadvies wordt gevraagd. 
Bovendien gaat de Minister dan toch 
weer iets discutabel stellen wat beslist 
een feit is. Het punt van één gerechts-
hof ten aanzien van de omzetbelasting 
is,heel uitvoerig in de discussie ge-
weest. Dit punt is door de Kamer ver-
worpen, op grond van overwegingen 
die uitvoerig in de stukken staan. 
De Minister zegt in wezen, dat hij terug 
wil komen op de genomen beslissin-
gen. Hij wi l dit doen in het kader van 
de staatscommissie. Daarom moet ik, 
ook na het antwoord van de Minister -
en ook naar aanleiding van de aan het 
slot door hem gedane suggestie - zeg-
gen, dat ik hierin geen aanleiding kan 
vinden, mi jn amendement terug te ne-
men en niet om een uitspraak aan de 
Kamer hierover te vragen. 
Mijnheer de Voorzitter! De overgang 
geeft praktische problemen. Wij heb-
ben dit vanaf de aanvang gezien. Wij 
hebben dan ook het kabinet - en eraan 
voorafgaande kabinetten - een termijn 
van 3'/2 jaar gegeven om de zaak te re-
gelen. 
Het merkwaardige is, dat nu allerlei ar-
gumenten over de moeili jkheid van de 
materie naar voren worden gebracht, 
alsof wi j dit niet in 1968, toen wi j het 
wetsontwerp behandelden, met open 
ogen hebben aanvaard. Wij wisten het 
ook in 1971. 
Wij weten ook - dit is anderzijds het ar-
gument - waarom wi j deze concentra-
tie wi l len, namelijk omdat de nieuwe 
wet op de omzetbelasting veel meer 
aansluit bij de directe belastingen dan 
in het verleden ooit het geval was. 
Juist daarom is er bijzonder veel voor 
te zeggen om - vanuit een oogpunt 
van belastingrecht en van belasting-
wetenschap, ook al zit er de Hoge Raad 
achter als cassatie-instantie, ook in 
eerste termijn de zaak in één hand te 
leggen. 
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W. Scholten 
Ik bestrijd ten enenmale dat ik achteloos 
voorbi j ben gegaan aan de adviezen, 
die zijn gegeven. Verre van dat. Als ik 
er achteloos aan voorbi j was gegaan, 
zou ik niet een amendement van één 
jaar hebben ingediend, maar van veel 
korter. Ik herhaal, dat de fracties na-
mens welke ik mag spreken geen cha-
os wensen. Zij wensen echter wel vast 
te houden aan een beslissing, die 
dacht ik heel wel overwogen door deze 
Kamer is genomen. 
Wanneer de Minister dan ten slotte 
zegt: Met dit amendement loopt gij 
door het oranje boek heen, waarin 
naar een zekere specialisatie in de 
rechtspraak wordt toegewerkt, dan wi l 
ik erop wijzen, dat wi j die specialisatie 
ten aanzien van de rechtspraak in be-
lastingzaken hebben, namelijk de be-
lastingkamers van de gerechtshoven. 
De Minister moet toch zien - aan dat 
punt is hij geheel voorbijgegaan - dat 
de tariefcommissie, hoe goed werk zij 
ook heeft gedaan, een instelling uit het 
verre verleden van de belastingrecht-
spraak in fiscale zaken is, waarvan de 
opbouw ook geheel verschilt van de 
normale rechterlijke organen. 
Ik meen dat de Minister ook dat punt 
heel goed moet overwegen bij zijn be-
oordeling. 
Kortom, het spijt mij dat ik met deze 
bewindsman op dit punt zo sterk van 
mening moet verschillen, maar ook na 
deze discussie hoop ik, dat de Kamer 
mijn amendement zal wil len steunen. 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij opgevallen, dat 
de Minister zegt dat de gerechtshoven 
niet overbelast zijn en als zij dat drei-
gen te worden, zullen worden uitge-
breid en dat hij anderzijds zegt, dat ze 
toch overbelast zijn. Nu is Sint Nico-
laas wel voorbi j , maar ik zou toch wi l -
len vragen hoe dat rijmt. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! De laatste vraag het eerst beant-
woordend, dat komt omdat de aanvul-
ling van de hoven op grond van de ge-
bleken werkdruk altijd achterloopt bij 
de toeneming van de werkdruk, omdat 
er met jaargemiddelden wordt ge-
werkt. Telkens wordt na verloop van 
ti jd een summing-up gemaakt van de 
toegenomen werkdruk. Het gaat bij de 
rechtbanken net zo. Dan blijkt bij toe-
passing van de normen op de aldus 
gesommeerde getallen, dat een uit-
breiding gewenst is. Die uitbreiding 

wordt opengesteld of desnoods meer 
uitbreidingen. Dan volgen de sollicita-
tieprocedures, die t i jd kosten. Er blijft 
dus altijd een time-lag tussen de verho-
ging van de werkdruk enerzijds en het 
reageren daarop met additionele be-
noemingen anderzijds. 
De heer Scholten heeft gezegd dat, als 
je het oog gefixeerd houdt op het 
werk, dat de staatscommissie nog zal 
hebben te doen, je er dan ook toe zou 
kunnen overgaan om de gerechtsho-
ven de taken die ze nu hebben, alsnog 
te ontnemen. Dat lijkt mij een vergelij-
king, die niet helemaal onweersproken 
mag blijven. Het maakt natuurlijk wel 
verschil of je enerzijds een bestaande 
taak bij een college weghaalt dan wel 
anderzijds alsnog verhoedt, dat taak-
verschuiving optreedt, zoals hier het 
geval zou zijn indien het wetsontwerp 
niet wordt aanvaard. 
Maar, zegt de heer Scholten, de Kamer 
heeft toch beslist, dat concentratie van 
deze omzetbelastingrechtspraak bij 
één hof niet de goede oplossing is. 'De 
Kamer heeft beslist' is op zich zelf iets, 
dat een diepe indruk op mij maakt, 
maar de Kamer heeft beslist in de con-
text van de omstandigheden van toen, 
wegende de overwegingen die toen 
gewogen konden worden. 
Wat ik tot een centraal punt van mijn 
uiteenzetting heb gemaakt, is er de 
aandacht voor te vragen dat na die be-
slissing van de Kamer is gekomen het 
voornemen van de Regering, door de 
Kamer gesteund, om de rechterlijke 
organisatie aan een algehele herzie-
ning te onderwerpen. Dat is gewoon 
een nieuwe factor, een novum, in het 
gehele beeld. En dan is het helemaal 
niet vreemd als de Kamer op grond 
daarvan een eerder genomen beslis-
sing zou bijstellen. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Mijn-
heer de Voorzitter! Er is ten aanzien 
van dit punt toch helemaal geen no-
vum. De Minister wi lde een staatscorrv 
missie instellen voor de totaliteit van 
de rechterlijke organisatie, maar de 
discussie over het al of niet overgaan 
van deze zaak heeft toch geen nieuwe 
punten opgeleverd? 

Minister Van Agt: De discussie, die in 
1971 heeft geleid tot een bepaalde op-
stelling van de Kamer welke tot uit-
drukking kwam in het wetsontwerp 
van toen, ging alleen over het onder-
deel belastingrechtspraak en daarbin-
nen nog over het onderdeel omzetbe-
lastingrechtspraak. Wat ik vraag is dat 
op zich zelf belangrijke onderdeel een 
plaats te geven binnen een veel brede-
re totaliteit van de rechtspraak in het 
algemeen. Ik doel op het totale beeld 
van de rechterlijke organisatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat ik 
na deze korte discussie de uitspraak 
van de Kamer in gelatenheid moet af-
wachten. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met dit wets-
ontwerp te doen houden morgen, na 
de lunchpauze. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De bijzondere commis-
sie voor de zogenaamde knelpunten-
nota heeft mij verzocht, haar openbare 
commissievergaderingen vast te stel-
len op de maandagen 3 februari en 3 
maart, telkens van 11.15uurtot 23.00 
uur. Ik heb overeenkomstig dit verzoek 
besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet op 
de motorrijtuigenbelasting 1966 en de 
Wet op het Rijkswegenfonds (13 050). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

De Voorzitter: Ik stel voor, bij deze alge-
mene beraadslaging tevens de artikelen 
te betrekken. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik merk nog op, dat het 
niet de bedoeling is dat de Regering 
vanavond nog antwoordt. Dat zal mor-
gen, in de loop van de dag, gebeuren. 

De heer Hermsen (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook al is dit wetsontwerp 
niet geheel los te zien van het dekkings 
plan voor de rijksbegroting - immers, 
het werd al aangekondigd, toen in de 
memorie van antwoord bij het dek-
kingsplan 1974 de Regering een bud-
gettair verlies nam van plusminus 40 
min. op de voorgestelde verhoging 
van het huurwaardeforfait - , het 
hoofddoel van het wetsontwerp blijft 
toch de verscherping van het tegen-
gaan van fraude. Die verscherping is 
noodzakelijk. Het beeld van de fraude, 
zoals dat in de memorie van toelich-
t ing, de memorie van antwoord en de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag tot ons komt, liegt er niet om. In 
1966 was het vastgesteld in 5% van de 
fotocontroles. In 1973 bleek het per-
centage te zijn gestegen tot 8, of wel 
tot circa 380 000 gevallen, afgezien 
van de stellig niet geringe aantallen 
die tussen de controles doorgeslipt 
zijn. 
Steekproeven tonen aan dat ongeveer 
13% van de stilstaande personenau-
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Hermsen 

to's op de openbare weg niet in de be-
lasting waren. Al werd met een zeker 
aantal van die stilstaande auto's niet 
gereden, ook deze steekproef duidt stel-
lig op een omvangrijke fraude. Die frau-
de dient krachtiger bestreden te wor-
den. 
Wij kunfien dan ook met dit wets-
ontwerp, waarmee een bijdrage wordt 
geleverd tot het inperken van diefrau-
de, stellig akkoord gaan, maar hebben 
er geen te hoge verwachtingen van. 
Wij verwachten meer van een vereen-
voudiging van zowel de heffing als de 
controle. 
Onzerzijds werd in de schriftelijke 
voorbereiding van deze behandeling 
de vraag opgeworpen of het niet mo-
gelijk zou zijn de bedrijfsauto's ten 
aanzien van de heffing onder te bren-
gen in een systeem gebaseerd op de 
boekhouding. De nota naar aanleiding 
van het eindverslag laat wel ruimte 
voor de gedachte bedrijven te ver-
plichten hun boekhouding geheel 
daarop af te stemmen, maar wijst erop 
- wij kunnen dit vooralsnog niet weer-
leggen - dat er onvoldoende mogelijk-
heden zijn die gegevens op hun waar-
de te controleren. 
Wel zouden de fracties van de K.V.P., 
de A.R.P. en deC.H.U., namens wie ik 
de eer heb hier te spreken, de Staats-
secretaris op dit punt wil len vragen of 
bij de overweging daarvan ook de wer-
king van de tachograaf, zoals die thans 
is aangebracht, dan wel een mogelijke 
toekomstige verbeterde uitgave ervan, 
is betrokken. 
Een zogenaamde 'houdersbelasting', 
een heffing waarbij het houden van 
een motorri j tuig op zich zelf reeds het 
belastbare feit zou vormen, gaat eerst 
tot de mogelijkheden behoren indien 
het kentekenregister optimaal be-
trouwbaar is en geïntegreerd is met 
het geautomatiseerde bestand van de 
motorri j tuigenbelasting. 
Het verheugt ons dat het denkbeeld 
hiertoe over te gaan opnieuw is opge-
nomen, nadat het in 1969 was losgela-
ten. Overigens betekent dat nog niet 
dat wi j zo'n houdersbelasting, waar-
aan dan wel grote voordelen verbon-
den lijken, maar die stellig ook een 
groot aantal problemen oproept - ik 
denk alleen al aan de consequenties 
die het met zich kan brengen dat het 
belastbare feit zich belangrijk verder 
zal gaan uitstrekken - reeds nu in be-
ginsel zouden accepteren. Wij zullen 
met grote belangstelling de resultaten 
van de studies van deze en andere hef-
fing- en controlesystemen tegemoet 
zien en ons eerst na het verschijnen 

daarvan een oordeel daarover vor-
men. 
Op onze vraag of de Kamer de resulta-
ten daarvan al in de loop van 1975 te-
gemoet kan zien, antwoorden de be-
windsl ieden, helaas, ontkennend. De 
verwijzing naar het kennelijk brede ter-
rein dat die studies omvatten, bevre-
digt ons toch niet helemaal. Wi j zou-
den met klem wil len vragen die stu-
dies met grote voortvarendheid voort 
te zetten. 
Is het, zo er in 1975 geen afgerond re-
sultaat verwacht mag worden, niet 
mogelijk dat de bewindslieden de Ka-
mer een interimrapport doen toeko-
men, bijvoorbeeld in het najaar van 
1975, zodat deze ons inziens toch zeer 
belangrijke zaak kan worden betrokken 
bij de behandeling van het desbetref-
fende begrotingshoofdstuk voor 1976? 
Wij erkennen dat de controle op het 
zichtbaar voeren van het derde deel 
van het kentekenbewijs in de praktijk 
niet uitvoerbaar is. Kan daarom een 
ietwat nadere aanduiding worden ge-
geven van het begrip 'andere controle-
systemen' waarop, blijkens het ant-
woord op vraag 1 in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag, de studies 
gericht zijn? 
Wi j verklaren ons akkoord met een 
heffing ook over stilstaande motorr i j -
tuigen. Wij hebben ons echter afge-
vraagd of ingeval van stilstand van het 
motorr i j tuig op de openbare weg een 
gelijke belastingdruk met rijdende 
voertuigen wel te billijken zou zijn. 
De bewindslieden hebben geantwoord 
dat zowel het stilstaan als het rijden 
onder steeds wisselende verkeersonv 
standigheden plaatsvindt. Toch me-
nen wi j nog wel enig verschil te zien in 
de in beide gevallen, stilstaan of rij-
den, veroorzaakte kosten. 
Wij moeten echter toegeven dat een 
gedifferentieerd tarief, op zich zelf mis-
schien nog wel samen te stellen, in 
verband met de controle daarop, qua 
uitvoering praktisch onmogeli jk is. Dat 
valt ook wel te accepteren, omdat de Re-
gering meedeelt dat slechts een betrek-
keiijk gering aantal automobil isten 
geen aangifte doet omdat gedurende 
een bepaalde periode niet wordt gere-
den. 
Beschikt men over cijfers die dat be-
grip 'betrekkelijk gering aantal' onder-
bouwen en hoe verhouden die zich tot 
het totaal aantal motorri jtuigen? 
Bevatten de onderzoeken, waaruit is 
gebleken dat het hier een betrekkelijk 
gering aantal betreft, ook aanwijzin-
gen dat het daarbij niet alleen gaat om 
' 't autootje' waarvoor de 'gewone 
man' zich veel, soms ook te veel ont-

zegt, maar ook om het 'luxe raspaard' 
en om bij voorbeeld de tweede auto? 
Wij hebben deze wijziging van de mo-
torri jtuigenbelasting aangegrepen om 
in de schriftelijke stukken te pleiten 
voor het invoeren van een halfmaan-
delijkse teruggaaf van deze belasting 
ten behoeve van bedrijfsauto's, auto-
bussen en vrachtwagens. Uit de me-
morie van antwoord kan namelijk wor-
den geconstateerd, dat de fraudes ge-
lijkmatig over de verschillende catego-
rieën verspreid zijn. Men zou hebben 
verwacht dat de bedrijfsauto's, de bus-
sen en vrachtwagens er in het fraude-
beeld wat gunstiger af zouden komen 
dan de andere categorieën. Blijkens de 
memorie van antwoord is dat niet het 
geval. Dat bevestigt echter wellicht 
nog eens hoe zwaar de lasten zijn die 
in het totaal op het Nederlandse be-
drijfswagenpark drukken en die kenne-
lijk ook de verleiding groot maken, te 
proberen tussen de mazen van het net 
van de wegenbelasting en de controle 
daarop door te slippen. Zou dat niet 
ook worden bevorderd door het feit, 
dat teruggave van wegenbelasting ook 
voor deze categorieën slechts per 
maand mogelijk is en geen terugbeta-
ling over een halve maand kan plaats-
vinden? 

Wij wil len bepaald niet pleiten, zoals in 
1966 gebeurde bij de invoering van het 
huidige systeem door het toenmalige 
lid van mijn fractie de heer Horsmans, 
voor een integraal systeem van de mo-
gelijkheid tot terugbetaling per halve 
maand. De huidige beperkte terugga-
vemogeli jkheid biedt echter onvoldoen-
de soelaas in bijzondere omstandighe-
den die zich in de bedrijfsvoertuigen-
sector kunnen voordoen; omstandig-
heden waaronder van deze motorri j-
tuigen ten behoeve van vervoerdoel-
einden geen gebruik kan worden ge-
maakt en er dus niet mee op de open-
bare weg wordt gereden. 
Ik denk daarbij o.a. aan de meer dan 
normale onderhoudsbeurt, met name 
de reparatie van opgelopen schade die 
stellig dikwij ls meer dan veertien da-
gen maar minder dan een maand in 
beslag kan nemen. Anderzijds zal, in-
dien de reparatie langer dan een 
maand dreigt te duren, de bedrijfseco-
nomische schade dikwijls zo groot zijn, 
dat men uitziet naar vervanging. Ech-
ter, ook dit is vaak weer een probleem 
voor de kleinere ondernemers voor 
wie bovendien de 60-dagenregeling, 
waarbij zij een reservevoertuig kunnen 
inzetten, lang niet altijd een oplossing 
is. Dat reservevoertuig moet er im-
mers ook zijn. 
Ik denk ook aan de tegenwoordig al 
iets langer dan twee weken durende 

Tweede Kamer 
11 december 1974 Belastingen 1891 



Hermsen 
bouwvakvakantie, waarin het bouw-
voertuigenpark vri jwel geheel stil ligt. 
Gelet op de datering van die vakanties 
zal de halfmaandelijkse terugbetaling 
wel niet steeds een tegemoetkoming 
kunnen zijn, maar dat wel kunnen be-
tekenen in een deel van die situatie. 
Ik denk voorts aan perioden van regen-
en vorstverlet waarin het wagenpark 
helemaal stil ligt. 
In deze en analoge situaties zal de mo-
gelijkheid van halfmaandelijkse terug-
betaling als regel geen oplossing zijn 
omdat men zulk een periode en de 
duur ervan niet vooraf kan taxeren 
zonder te gokken. Wij menen echter 
toch dat het wetsontwerp op dit punt 
dient te worden geamendeerd, vooral 
nu ons gelet op de ervaring met de au-
tomatisering opgedaan de technische 
bezwaren niet onoverkomelijk lijken 
en mede gelet op de effectiviteit van 
de controlemogeli jkheden, waarbij de 
controle uitsluitend op fotocontrole 
gebaseerd behoeft te zijn. Wij hebben 
bovendien de daaraan verbonden be-
zwaren afgewogen tegen de lasten 
van deze vervoerders. Wij hebben dan 
ook op dit stuk een amendement inge-
diend, dat mogelijk morgen nader kan 
worden bezien. 
Met het oog op situaties als ontstaan 
bij perioden van regen- of vorstverlet, 
waarbij het geheel ook stil staat en de 
mogeli jkheid van halfmaandelijkse te-
rugbetaling geen oplossing biedt, vra-
gen wij ons af, of niet ook een andere 
mogeli jkheid kan worden overwogen. 
Ik denk daarbij aan een zekere analo-
gie met de mogelijkheid omschreven 
in paragraaf 36, lid 3, van de bekende 
leidraad tot uitvoering van deze wet. In 
die leidraad wordt omschreven, dat 
een teruggaaf van belasting ook over 
een verstreken maand mogelijk is, in-
dien op ambtelijk bewijs wordt aange-
toond dat het motorri j tuig is ont-
vreemd ofwe l door beschadiging een 
maand niet heeft kunnen rijden (bij 
voorbeeld door een aanrijding of 
brand). Ik vraag mij af, of het niet mo-
gelijk is, in de wet te bepalen dat in na-
der, bij voorbeeld bij algemene maat-
regel van bestuur, te bepalen bijzonde-
re omstandigheden, welke ten genoe-
gen van de belastingdienst moeten 
worden aangetoond, teruggaaf van 
belasting te verlenen over een periode 
korter dan een maand doch niet korter 
dan twee weken en zonder binding 
aan een vaste ingangsdatum van het 
rijtijdvak. In perioden van regen- en 
vorstverlet staat met name het auto-
park in het bouwbedrijf vri jwel geheel 
sti l . Voor die perioden zou men dan ze 

ker tot een niet zonder betekenis zijnde 
verlichting van lasten kunnen komen; 
die lasten moet men dragen, terwij l er 
in die perioden geen enkel effect 
tegenover staat. Ik meen dat een en 
ander toch wel de rechtvaardigheid en 
billijkheid van deze belastingwetge-
ving ten goede zou komen. Ik hoop dat 
de Staatssecretaris in zijn antwoord 
ook op deze tweede mogeli jkheid die 
ik niet in een amendement heb wil len 
vastleggen, nog eens wi l ingaan. 
De verhoging van de administratieve 
boete tot 100% van de verschuldigd 
gebleven motorri j tuigenbelasting le-
vert voor ons geen problemen meer 
op. Wel echter het handhaven van het 
min imum op f 25 en het beperken van 
de 100% tot maximaal f 1000. 
Wat het min imum van f 25 betreft, 
merk ik in de eerste plaats op dat dit 
kennelijk al dateert van een periode 
vóór de totstandkoming van de huidi-
ge wet in 1966; toen is dit min imum 
namelijk zonder meer overgenomen in 
de nieuwe wet. Het heeft, ook al is het 
kostendekkend, gelet op de inflatoire 
ontwikkeling naar onze mening vri jwel 
elke preventieve werking ten aanzien 
van fraude verloren. Vooral voor be-
paalde en getalsmatig zeker omvang-
rijke categorieën uit onze bevolking, 
waaronder ook grote groepen houders 
van een motorr i j tu ig, zeg een lapje 
van f 25, neergeteld naast de verschul-
digde belasting, vri jwel niets meer. De 
stellig niet gering in aantal zijnde per-
sonen onder hen die het best eens wi l -
len proberen, met name in de zomer-
maanden, en het misschien wel leuk 
en spannend vinden om een maandje 
buiten de belasting te bli jven, draaien 
er hun hand niet voor om. Voor hen is 
zelfs van een matige sanctie in de licht-
ste gevallen, zoals de bewindslieden 
het in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag omschri jven, als het gaat 
om een halve of een hele maand in de 
naheffingsperiode, geen sprake. 
Dat een verhoging achterwege wordt 
gelaten omdat men daarmee ook de-
genen extra zou treffen die een paar 
dagen met de betaling te laat zijn en 
dan juist in die periode ook nog bij een 
fotocontrole door de mand zijn geval-
len, spreekt ons toch niet overtuigend 
aan. Ook voor hen geldt dit min imum 
van f 25 al vanaf 1966 of eerder. Bo-
vendien meen ik dat men in Apel-
doorn in de loop der jaren de kinder-
ziekten van het nieuwe systeem duide-
lijk te boven is gekomen, waardoor ad-
ministratieve fouten - overigens 
steeds te herstellen - tot een min imum 
zijn teruggebracht, terwij l de bekende 
acceptgirokaarten toch vroegtijdig ge-
noeg aan de belastingplichtige wor-

den toegezonden. Men is daarmee 
toch ook geheel vertrouwd geraakt, 
ook met het gebruik van die acceptgi-
rokaarten; in 1966 lag dat nog duidelijk 
anders dan thans, in 1974. Ten slotte is 
men, ook al gaat het dan om vergeten 
op tijd te betalen, dan toch duidelijk te 
laat en in overtreding. Een verdubbe-
ling van het huidige min imum ligt dan 
ook mijns inziens bepaald wel in de re-
de. 
In antwoord op de door ons geuite ge-
dachte, het voorgestelde maximum 
van de administratieve boete van 
f 1000 in nadere overweging te nemen, 
deelden de bewindslieden mee, daar-
voor geen aanleiding te zien, nu de 
geldontwaarding het oude maximum 
van f 500 in feite vergelijkbaar maakt 
met f 850. Als w i j dit echter tevens be-
zien in het licht van de bedragen waar-
mee hier gewerkt wordt in de catego-
rieën auto's waar het in feite om gaat, 
namelijk de vrachtauto's en de auto-
bussen, en daarnaast zien de percen-
tuele stijging van de tarieven, het ba-
sisbedrag der belasting, en vervolgens 
nog bezien in welke verhouding het 
maximum van f 1000 staat tot de ver-
schuldigde belasting per jaar voor 
vrachtauto's en autobussen - ik ver-
wijs naar het antwoord op vraag 13 in 
het eindverslag - moeten wi j toch wel 
stellen dat het antwoord van de be-
windslieden op dit punt ons niet sterk 
aanspreekt en niet geheel bevredigd 
heeft. Wij menen bovendien dat frau-
duleus handelen door belastingont-
duiking hier relatief door een nog ster-
ker preventief werkende maatregel als 
de hoogte der administratieve boete 
die kan worden opgelegd, moet wor-
den tegengegaan. Voor de zwaardere 
categorieën blijft men bovendien dui-
delijk beneden de 100%; voor de 
zwaarste komt men nauwelijks op 
50%, zelfs iets beneden de 50% extra 
bovenop de maximaal verschuldigde 
belasting. Ook in dat opzicht - al zou-
den wi j niet zover wil len gaan om het 
maximum er eenvoudig uit te laten, tot 
een generale verdubbeling komend in 
de zwaarste categorie - menen wi j ver-
der te moeten gaan dan het wets-
ontwerp. Derhalve hebben wij een 
amendement ingediend. 
Wij zijn, afwegend de totale vermoe-
delijke omvang van het aantal fraude-
gevallen en de vele gevallen waarin 
het ook straks nog om een geringe 
boete zal gaan, niet geheel overtuigd 
van de stelling van de bewindslieden 
dat de kosten, verbonden aan de uit-
bouw van het systeem van controle en 
boete erop gericht bij recidive de boe-
te te verdubbelen, daarvoor te groot 
zijn. Ons sprak aanvankelijk de ge-
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dachte aan verdubbeling van de admi-
nistratieve boete bij recidive toch wel 
aan. Dat zou echter stellig ook noodza-
ken veel meer dan tot nu toe - thans 
immers slechts in enkele bijzondere 
gevallen; een klein pro m i l l age - reke-
ning te houden met bijzondere om-
standigheden die verzachtend van 
aard kunnen zijn. Het kan, relatief en 
absoluut, bij recidive om grote bedra-
gen gaan. Daaruit volgen de dubbele 
boetes. Men moet dan ook de moge-
lijkheid hebben, verzachtende omstan-
digheden aan te voeren, in de strikte 
zin liggend buiten de feitelijke overtre-
ding en de oorzaak daarvan, bijvoor-
beeld het inkomen en het vermogen 
van de betrokkene of het ontbreken 
daarvan, sociale omstandigheden, ge-
zinssituaties, gezondheid en dergelij-
ke. Maar dan is het ook geen kwestie 
meer die per administratieve boete 
zou kunnen worden afgedaan. Wij zou-
den dan naar het strafrecht terug moe-
ten. Daarmee is men vóór 1966 finaal 
vastgelopen, gezien de omvang van 
het motorri jtuigenpark. Daarheen kun-
nen wi j niet terug. Daarom moeten wi j 
naar onze mening toch, zij het met eni-
ge pijn, de gedachte aan een verdub-
beling van de boete bij recidive laten 
varen. 
Voorts wi l ik nog een opmerking ma-
ken over de budgettaire betekenis en 
de voeding van het Rijkswegenfonds. 
Op verschillende vragen die wi j over 
dit aspect in het voorlopig verslag stel-
den, werd door de bewindslieden be-
vredigend geantwoord. Na kennisna-
me van het daaromtrent vermelde in 
de memorie van antwoord en het eind-
verslag zijn wi j bereid te aanvaarden, 
dat de meeropbrengst een structureel 
dekkingskarakter draagt. Wel vragen 
wij ons langzamerhand af - deze vraag 
houdt ons al langer bezig - waar wi j 
met het Rijkswegenfonds naartoe 
gaan. Ik haak daarbij aan bij de opmer-
king in de memorie van antwoord op 
blz. 12, derde alinea, waar de bewinds-
lieden zeggen: Overigens kan worden 
gesteld dat de voor het onderhoud en 
de verbetering van rijkswegen be-
schikbaar komende middelen tot nu 
toe in het algemeen voldoende waren. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wijs ook op 
het antwoord op vraag 11 in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
dat bepalend voor de noodzaak tot 
compensatie van toevallige verliezen 
de totale ontwikkeling van de inkonv 
sten en uitgaven van het Rijkswegen-
fonds zou moeten zijn. Als wi j dan be-
zien, hoe de laatste jaren, feitelijk ook 
met dit wetsontwerp, wordt geknab-

beld aan dit fonds, kan de vraag rijzen 
of het Rijkswegenfonds feitelijk niet 
bezig is te degraderen tot een soort fa-
gade, een discussie daarover bij de be-
handeling van dit wetsontwerp lijkt 
ons wat minder op haar plaats. Wij 
kunnen dat beter bewaren voor een 
andere gelegenheid, met de Minister 
van Verkeer en Waterstaat op een 
meer centrale plaats achter de rege-
ringstafel. 
Ondanks het nog wat verder knabbe-
len aan het fonds - de 45 min. die via 
dit wetsontwerp toevloeit staat tegen-
over de 50 min. die aan het fonds 
wordt onttrokken - zullen wi j ook met 
dit onderdeel van het wetsontwerp ak-
koordgaan. 
Wij zien dit wetsontwerp als een on-
misbare stap in de noodzakelijke be-
strijding van een stuk belastingontdui-
king. Wi j hebben er ten aanzien van 
het terugdringen van de fraude geen 
overdreven verwachtingen van en 
gaan ervan uit dat studies tot vereen-
voudiging van de heffing en de verbe-
tering van de controle krachtig zullen 
worden voortgezet. Enkele ons inziens 
wenselijke verbeteringen in het wets-
ontwerp wil len wij via de drie door mij 
ingediende amendementen bevorde-
ren. 
Wij zijn bij de voorberejding van de 
behandeling van het wetsontwerp tot 
de overtuiging gekomen dat een alge-
hele herziening van de regeling van de 
motorri j tuigenbelasting bepaald 
noodzakelijk is geworden. De huidige 
wet, waarvan de grondslagen nog 
stammen uit de vooroorlogse periode, 
heeft de ontwikkeling van de gehele 
verkeersproblematiek bepaald niet bij-
gehouden. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De kern van dit wets-
ontwerp is, ook stilstaande motorri j tui-
gen onder de werking van deze belas-
ting te brengen. Dit is vooral van be-
lang ter vereenvoudiging van de con-
trole. Het is al jaren op komst. Onder 
andere is in 1971, bij het regeerak-
koord-Steenkamp, een afspraak hier-
omtrent gemaakt. Het heeft opvallend 
lang geduurd vóór het wetsontwerp 
hier aankwam. 
Op zichzelf is het verheugend, dat er 
allerlei van dergelijke wetsontwerpen, 
die een zekere samenhang met elkaar 
vertonen, ten aanzien van het beheer 
van het autopark worden behandeld. 
Ik noem in dit verband het wets-
ontwerp inzake het kentekenregister 
van enige tijd geleden en het wets-
ontwerp over wegsleepbevoegdhe-

den. Het is verstandig van het kabinet, 
dat het niet alles opzout totdat alles 
klaar is, maar gewoon een wets-
ontwerp, wanneer het gereed is, bij 
ons indient. Zo ontstaan er betere mo-
gelijkheden voor de overheid, het au-
topark te beheren, in het bijzonder in 
de krappe stedelijke ruimte. 
Het wetsontwerp heeft naar mijn me-
ning niet zozeer met de dekking te ma-
ken. Het is wonderli jk, dat de bewinds-
lieden in de eerste alinea van de eerste 
bladzijde als argument noemen de 
aanvullende dekkingsmaatregelen. Als 
er geen dekkingsplan was geweest 
voor 1975 - het is ten slotte nog een 
negatief dekkingsplan geworden van 
een paar miljard - was er blijkbaar 
geen wetsontwerp geweest. Dit is een 
hoogst wonderl i jk betoog. Hetwets-
ontwerp is zonder meer een goede 
zaak, afgezien van het belastingbeleid 
voor 1975. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Het is het 
inhalen van een achterstand van het vo-
rige jaar, die structureel van aard is. 

De heer Orees (DS'70): Ondertussen 
hebben wi j ook weer in maart 1 mld. er-
bij. Voorts is het alti jd beter om één 
goed argument te noemen dan een 
goed èn een zwak argument. 
Het element van de dekking betreft 
twee onderdelen. De normale op-
brengst van de hoofdsom motorri j tui-
genbelasting, die aan de algemene 
middelen ten goede komt, en het stuk, 
dat krachtens de bestaande wetgeving 
ten goede komt aan het Rijkswegen-
fonds. Het kabinet wil dit laatste niet 
en verlaagt daarom de bijdrage met 50 
min., zo blijkt uit artikel II van hetwets-
ontwerp. Als de heer Hermsen zegt, 
dat hij daarover nu niet wi l spreken 
omdat het later aan de orde komt, be-
grijp ik dit niet. Als het wetsontwerp is 
aanvaard en door de Eerste Kamer 
wordt aangenomen, is het een wet. 
Dan kan men nog slechts napraten en 
het is logischer, erover te spreken vóór 
zo'n bepaling is aanvaard. 
Volgens de bestaande wetstekst heeft 
het Rijkswegenfonds nog steeds ten 
doel, de continuïteit in de wegen-
aanleg te verzekeren. Het fonds werd 
ingevoerd om die continuïteit te berei-
ken op een hoger peil dan vóór 1965 het 
geval was. 
De opcenten, waarom het hier 
gaat, zijn juist bedoeld om aan het 
fonds ten goede te komen. Ik erken, 
dat in het regeerakkoord-Steenkamp 
destijds één ingreep in het fonds werd 
afgesproken. Het was een besnoeiing, 
maar deze werd gezien als een eenma-
lige ingreep in afwachting van de om-
zetting van het fonds in een algemeen 
verkeersfonds. 
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Sindsdien is echter bij het kabinet de 
gewoonte ontstaan om het fonds 
voortdurend te snoeien, soms zelfs in 
de loop van een jaar. Dit is volkomen 
in strijd met de opzet en het onder-
graaft de zekerheid voor de wegen-
bouw. Op zichzelf ben ik het ermee 
eens, dat men in Nederland zeer kri-
tisch moet staan tegenover de aanleg 
van nieuwe wegen, maar kabinet en 
Kamer wil len nu eenmaal een bepaald 
patroon van wegen aanleggen. Er wor-
den regelmatig nieuwe weggedeelten 
geopend; ik meen zelfs, dat dit ook he-
den het geval is. Ik geloof, dat het niet 
aangaat, de aanleg van de wegen, die 
we wi l len aanleggen, af te remmen. 
Dit veroorzaakt ernstige werkloosheid 
in de bouw. Die eerste beperking van 
1971-1972 heeft een stuk overspanning 
weggenomen, maar de besnoeiingen 
daarna hebben werkloosheid veroor-
zaakt en het kabinet vangt dit ten dele 
op via werkgelegenheidsprogranv 
ma's, die structureel veel minder nut 
hebben dan het voortgaan metdeaan-
leg van wegen, zoals afgesproken was. 
Dit is ook onrechtvaardig tegenover de 
wegenbouwers, die veel geld hebben 
geïnvesteerd in materieel en nu scha-
de lijden. 

Wat betreft het parkeerbeleid is er in 
de memorie van toelichting een passa-
ge, waarin het erop lijkt, dat deze uit-
breiding van het belastbare feit wordt 
geargumenteerd met het parkeerbe-
leid. Ook dat lijkt mij een ongelukkig 
deel van de memorie van toelichting, 
zoals ook in latere stukken, bijvoor-
beeld de memorie van antwoord 
wordt erkend. Parkeervergoedingen 
zijn wat anders. Zij zijn verbonden met 
de duur en de plaats van het parkeren. 
Zij komen niet alti jd ten goede aan de 
centrale overheid, maar aan de eige-
naar van de grond, dus vaak aan de 
gemeente. 
In 1970 is bij de wijziging van de mo-
torri jtuigenbelasting ook een wijziging 
gebracht in artikel 20, waarin het par-
keerbeleid van de gemeenten wordt 
geregeld. Ik meen dat de wijziging van 
toen onvoldoende is. Er is toen toch 
nog een ernstige beperking van het-
geen de gemeenten kunnen regelen 
overgebleven. Dat betreft het tweede 
lid van artikel 20. 

De heer Koning (V.V.D.): Mag ik de heer 
Drees er even aan herinneren dat de 
Kamer daarmee toen een geweldige 
overwinning op het toenmalige kabinet 
behaalde? 

De heer Drees (DS'70): Ik weet het. Het 
kabinet De Jong, Staatssecretaris Grap-
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perhaus en de zijnen waren er niet zo in 
geïnteresseerd. Als ik het mij goed her-
inner is de Kamer op het laatste mo-
ment op initiatief van de gemeente Am-
sterdam in actie gekomen. Zij heeft 
toen de mogeli jkheid voor gemeenten 
te werken met parkeermeters weten uit 
te breiden via een amendement. 
Het wetsontwerp had naar mi jn indruk 
een eenzijdige wordingsgeschiedenis 
in de fiscale sfeer. Er werd onvoldoen-
de gelet op de tegelijkertijd evolueren-
de gedachten over het parkeerbeleid 
in andere delen van het overheids-
apparaat. Daaraan heeft men onvol-
doende aandacht geschonken. Het 
wetsontwerp werd ook puur fiscaal 
verdedigd. Op het laatste moment is 
de Kamer in actie gekomen om de mo-
gelijkheden tot het voeren van een 
parkeerbeleid uit te breiden. Ik meen 
overigens dat zowel het kabinet-De 
Jong als het daaropvolgende kabinet 
daarover alleen maar verheugd zijn 
geweest. 
Thans is er toch nog een duidelijke be-
perking in artikel 20. De gemeenten kun 
nen volgens onderdeel b van het twee-
de lid alleen maar regelingen treffen 
voor zover het een niet langer dan vier 
uur parkeren betreft. Mensen die lan-
ger dan vier uur bij parkeermeters wi l -
len parkeren moeten hun auto's verri j-
den van de ene meter naar de andere 
of zij moeten gaan bijvullen, waardoor 
zelfs rechtszittingen wel eens worden 
onderbroken, omdat zowel rechters 
als advocaten weghollen om bij te vul-
len, hoewel dat tegen de opzet en mis-
schien ook wel tegen de inhoud van 
de wet is. Ik meen dat dit een volko-
men dwaze limitering is. Zij heeft geen 
enkele redelijke zin. De gedachte is ge-
weest, dat op deze manier het kort par-
keren kon worden geregeld, maar het 
is ook van belang, het lang parkeren te 
regelen. 
Willen de gemeenten inzake het lang 
parkeren een beleid kunnen ontwikke-
len, dan is het wenselijk dat de beper-
king vervalt. Nu zijn zij altijd gedwon-
gen, het lang parkeren te verbieden of 
het in feite zwaar te subsidiëren, door 
kostbare gemeentegrond in binnen-
steden en ook op andere punten gratis 
te verschaffen. Dat is de reden dat ik 
een amendement ter zake heb inge-
diend. De heer Hermsen heeft gezegd 
dat wi j straks nog afzonderlijk over de 
artikelen zullen spreken, maar ik had 
begrepen dat zij meteen aan de orde 
waren. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het wetsontwerp dat wi j 
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thans behandelen beoogt een ver-
scherping van het tegengaan van de 
fraude bij de motorr i j tuigenbelasting. 
Ik heb niet geteld, maar het is op-
vallend hoe vaak dit oogmerk in de 
memorie van antwoord wordt ver-
meld. De bewindslieden zijn blijkbaar 
van mening, dat de Kamer enkel en al-
leen zeer eerlijke mensen herbergt. 
Daarin hebben zij natuurli jk ook gelijk. 
De kamerleden hebben veel gevoel 
voor rechtvaardigheid en zullen dus 
geen enkel bezwaar hebben tegen 
wetswijzigingen die bedoeld zijn om 
frauduleuze handelingen te voorko-
men. 
Mijn fractie heeft inderdaad ook wei-
nig bezwaren tegen het wetsontwerp. 
De uitbreiding van het belastbare feit 
tot het gebruikmaken van de weg, dus 
inclusief het stilstaan, heeft onze in-
stemming, evenals de verhoging van 
de boete. Een verdubbeling kan ik het 
overigens nauwelijks noemen als men 
bedenkt, dat het reëel, in verband met 
de inflatie, op dit moment slechts een 
verhoging is van f850 naarf 1000. 
Daarom voelt mijn fractie wel veel 
voor het amendement van de heer 
Hermsen cum suis, dat het bedrag wi l 
verhogen van f 1000 tot f 1500. 
Dit neemt niet weg dat het nog maar 
de vraag is, in hoeverre de maatregel 
in de praktijk ook effect zal hebben. De 
uitspraken die daarover zijn gedaan 
zijn gebaseerd op veronderstell ingen 
omtrent het gedrag van de automobi-
listen. Als één van de oorzaken van het 
niet betalen van de motorri j tuigenbe-
lasting wordt in de memorie van toe-
lichting genoemd het feit, dat in de af-
gelopen jaren die belasting steeds ho-
ger is geworden. Er is, zo moet ik uit 
deze mededeling afleiden, een vrij gro-
te groep automobil isten voor wie 
het betalen van deze belasting net iets 
te veel is. 
Nu wi l ik dat gedrag bepaald niet 
goedpraten, maar toch zou ik wel eens 
wil len horen, welke conclusies de be-
windslieden hieruit trekken. Een ver-
scherping van de controle is er één 
van, en terecht. Een andere conclusie 
zou kunnen zijn een wat minder zware 
belasting of een minder snelle stijging 
van de belasting op autobezit. De auto 
mag natuurlijk niet het melkkoetje van 
de staat worden. 
Het met financiële middelen moeilijker 
maken van het autobezit op grond van 
overwegingen, ontleend aan de 
ruimtelijke ordening, leidt blijkbaar 
niet tot het gewenste resultaat. Als het 
resultaat is het niet betalen van ver-
schillende belastingen, wordt de zaak 
alleen maar slechter. 
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Tegen deze achtergrond doet het 
enigszins ironisch aan als men zich re-
aliseert dat in 1926, toen voor het eerst 
de wegenbelasting is ingevoerd, dit is 
gebeurd op aandrang van de automo-
bilisten zelf. De notabele autobezitter 
van toen had blijkbaar graag wat geld 
over voor de verbetering van het we-
gennet. De bewindslieden zullen dit nu 
waarschijnlijk wel ervaren als de goede 
oude t i jd. 

De heer Drees (DS'70): Bovendien was 
het alternatief tolheff ing en er waren 
nogal wat automobil isten die het prak-
tischer vonden eens per jaar belasting 
te betalen. De organisaties waren wel 
bereid om te betalen, maar dan niet 
via tolheff ing, omdat dat ondoelmatig 
is in Nederland, gezien de vele op- en 
afritten. Men gaf dus de voorkeur aan 
één bestemmingsheff ing. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l de heer Drees dan-
ken voor deze waardevolle historische 
aanvull ing. 
Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik reeds 
heb gezegd, heeft mijn fractie weinig 
bezwaar tegen het uitbreiden van het 
belastbaar feit tot op de weg stilstaan-
de auto's. Nu las ik in de memorie van 
antwoord op blz. 4, dat de bewindslie-
den in beginsel geen bezwaar hebben 
tegen een nog verdergaande uitbrei-
ding en wel tot het houden van een au-
to. 
Ik meen, dat dat een ongewenste ont-
wikkeling is. Immers, oorspronkelijk 
was de motorri j tuigenbelasting een 
zuivere bestemmingsheffing. De auto-
mobilist maakte gebruik van het we-
gennet waarvan de aanleg, uitbreiding 
en verbetering door hem zelf werden 
betaald. 
Sinds 1966 is er geen sprake meer van 
een zuivere bestemmingsheff ing, 
maar helemaal verdwenen is dat ele-
ment toch niet en terecht, naar mijn 
mening. Als men nu het houden van 
een auto al voldoende grond gaat vin-
den om belasting te heffen, krijgen wi j 
een situatie waarin het bezit van een 
duurzaam consumptiegoed al een re-
den is voor de overheid om belasting 
te gaan heffen. Dat lijkt mij geen wen-
selijke zaak, 
Als ik het goed heb begrepen - ik hoor 
dat graag van de bewindslieden - zal 
deze uitbreiding er komen, als blijkt 
dat het kentekenregister zich daarvoor 
leent. 
Een heel positief effect van de onder-
havige wetswijziging is het verdwijnen 
van de autowrakken van de openbare 
weg. Te zamen met het pas behandel-
de wetsontwerp inzake de wijziging 

van de kentekenplicht en het nog te 
behandelen ontwerp over het wegsle-
pen van de op de weg stilstaande 
voertuigen zal een goed sluitend 
systeem zijn ontwikkeld. Dat juich ik 
zeer toe. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat ik minder 
voor de hand v ind l iggen, is het angst-
vallig vermijden, dat de inkomsten van 
het Rijkswegenfonds door deze wijzi-
ging in de belastingheffing zullen toe-
nemen. Ik zou het anders wil len stel-
len. Doordat een behoorlijk hoog per-
centage van de automobil isten in het 
verleden geen motorri j tuigenbelasting 
heeft betaald, heeft het Rijkswegen-
fonds alti jd minder ontvangen dan 
waarop het recht had. Nu wordt de 
wetgeving dusdanig gewijzigd, dat op 
een vermindering van de fraude kan 
worden gerekend. De enige, die daar-
van blijkbaar mag profiteren, is de Mi-
nister van Financiën. 
Ik v ind dat een merkwaardige zaak. 
Daarbij komt nog dat, wanneer de 
schatting van f 50 min. meeropbrengst 
aan opcenten te hoog blijkt te zijn, het 
Rijkswegenfonds minder zal ontvan-
gen dan ingeval de wet niet zou wor-
den gewijzigd. Het bedrag van f 50 
min., dat op de rijksbijdrage in minde-
ring is gebracht, is immers geen ge-
schat bedrag met alle onzekerheden 
van dien, maar een vast bedrag. Ik zou 
graag vernemen, waarom dat zo is ge-
regeld. Ik weet wel dat hierover iets in 
de laatste antwoorden die wi j hebben 
gekregen wordt gezegd, maar ik vind 
dit weinig overtuigend. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik gun de 
schatkist best wat extra inkomsten, al-
hoewel ik niet geloof dat de Minister 
op het ogenblik helemaal op een zeer 
donker soort zaad zit. Dat valt wel 
mee. Ik had er echter weinig bezwaar 
tegen gehad, als was gekozen voor 
een verlaging van de tarieven van de 
motorri j tuigenbelasting. Als 13 pro-
cent van de autobezitters geen belas-
t ing betalen, omdat men de lasten te 
hoog vindt - dat moet ik afleiden uit 
hetgeen de Regering meedeelt - dan is 
dat een te laken handelwijze. Daarover 
wil ik geen misverstanden laten be-
staan, maar voor de overheid zou hier-
in een aanwijzing kunnen zitten om 
toch wat minder hard te lopen met de 
lastenverzwaringen op dit punt, zoals 
wij deze in de afgelopen jaren toch 
hebben gehad. Daar komt dan nog bij 
dat de prijs van de benzine vrij recent 
ook een forse stijging te zien heeft ge-
geven. Ik had het een mooi gebaar ge-
vonden als de overheid het bedrag van 
90 min. niet in eigen zak had gestoken, 
maar aan de autobezitter had gege-
ven. Dit was niet eens een grote ta-

riefsverlaging geweest, namelijk 
slechts 8% zo lees ik in de memorie 
van antwoord, en dit had de overheid 
zelf niets gekost. Dat zou een pracht-
kans zijn geweest in deze sinterklaas-
en kerstdagen. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d A.): 
Mijnheer de Voorzitter! De fracties van 
de Partij van de Arbeid en de P.P.R. 
menen dat het wetsontwerp dat nu 
wordt besproken goede voorstellen 
bevat. Aan de ene kant hebben wi j 
daar de uitbreiding van het belastbaar 
feit en aan de andere kant de verdub-
beling van de boete. Over beide pun-
ten wi l ik iets zeggen. Het is noodzake-
lijk dat, als men een fotocontrole effec-
tief wi l maken, men ook voor de mo-
torr i j tuigen, die op de openbare weg 
stilstaan, motorri j tuigenbelasting moet 
betalen. Dat dit hiertoe beperkt blijft, 
betekent nog wel een voordeel voor 
mensen, die de auto niet op de open-
bare weg behoeven te laten staan. 
Daarom zal ernaar gestreefd moeten 
worden, de belastingplicht te koppelen 
aan de tenaamstell ing van de motorr i j -
tuigen in het kentekenregister. Uiter-
aard kan daartoe pas worden overge-
gaan - zoals de bewindslieden dit te-
recht stellen - als de tenaamstell ing en 
de andere in het kentekenregister op-
genomen gegevens juist zijn en tot op 
de dag worden bi jgehouden. Wanneer 
weet men of dat het geval is? In ieder 
geval is het wel een goede zaak dat de 
gegevens ten behoeve van de Wet 
aansprakelijkheid motorri j tuigen opge-
nomen gaan worden in het kenteken-
register. De bewindslieden gaan ervan 
uit dat de uitbreiding van het belast-
baar feit ertoe zal bijdragen dat de au-
towrakken geheel van de weg zullen 
verdwi jnen. Ik ben kennelijk iets min-
der hoopvol dan de heer Jongel ing. Ik 
hoop wel dat zij zullen verdwijnen, 
maar ik vraag mij dan wel af, waar zij 
heen zullen gaan. Vooral is het voor 
mij de vraag, of wi j het wrakkenpro-
bleem zonder een verdere wettelijke 
regeling wel de baas kunnen. 
Voorts kom ik aan de uitbreiding van 
de boete. Wij gaan er volkomen mee 
akkoord dat het percentage van 50 
naar 100 gaat. De verklaring om het mi-
n imum op f 25 te houden spreekt mij 
wel aan, waar wordt gesteld dat het 
grootste gedeelte van de mensen, die 
hieronder vallen, tot de vergeetachti-
gen behoort. 
Nu is het overigens door het 
toezenden van de acceptgirokaart wel 
eenvoudiger geworden om het beta-
len niet te vergeten. De maximumboe-
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te die de bewindslieden op f 1000 wi l -
len brengen is eigenlijk alleen van be-
lang voor vrachtauto's en voor bus-
sen. De gewone personenauto valt in 
het 100 procent-boete-tarief. Waarom 
wil men de maximale boete eigenlijk 
handhaven, te meer omdat de boete-
regeling zoals deze is neergelegd in de 
Algemene Wet inzake de Rijksbelastin-
gen geen maximum kent? Nu kan men 
mij wel tegenwerpen dat daarbij ook 
met slechts 10 procent kan worden be-
boet, hetgeen uiteraard hier moet ont-
breken omdat het om een administra-
tieve boete gaat. Ik heb dan ook een 
amendement ingediend om de maxi-
male boete af te schaffen, omdat ik 
daarvan de zin niet zo zie. De heer Herm 
sen gaat slechts tot f 1500 maximale 
boete, hetgeen betekent dat hij de 
vrachtauto wel de honderd procent na-
heffing laat betalen, maar alles wat 
daarboven zit niet. Ik zou daarvan 
graag de reden wil len vernemen. Van 
het antwoord van de Staatssecretaris 
zal afhangen of ik mijn amendement 
handhaaf. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij wi l len niet 
van die administratieve boete af in ver-
band met de eenvoud. Daarom gaan 
wij er ook akkoord mee dat er bij reci-
dive geen hogere boete kan plaatsvin-
den. Wij vinden overigens een andere 
boete ook erg aan de lage kant. Dat is 
de boete bij parkeerovertredingen. Wij 
wil len graag weten wat de bewindslie-
den daarvan vinden. 
De budgettaire betekenis van het wets-
ontwerp is niet onbelangrijk, hoewel 
de raming van 90 min. met meer dan 
de gebruikelijke onzekerheden is om-
geven, zoals dat zo keurig in de memo-
rie van antwoord staat. Wij delen de 
mening van de bewindslieden dat dit 
wetsontwerp niet is ingediend om het 
Rijkswegenfonds te versterken, doch 
slechts om het tegengaan van fraude 
te verbeteren. Daar de - zoals ook in 
de memorie van antwoord wordt 
gesteld - voor het onderhoud en de 
verbetering van rijkswegen beschik-
baar komende middelen tot nu toe in 
het algemeen voldoende waren, me-
nen wi j dat het juist is dat de rijksbij-
drage aan het Rijkswegenfonds ver-
minderd wordt met het bedrag dat als 
opcenten in het Rijkswegenfonds te-
recht komt. 
Wij hebben er kennis van genomen 
dat het gemeentelijk parkeerbeleid 
niet doorkruist wordt, noch dat de par-
keerheffing overlapt wordt door de 
voorgestelde uitbreiding van de mo-
torri j tuigenbelasting. Wij hadden nog 
liever kennisgenomen - helaas moet ik 

deze vraag richten tot een afwezige 
Minister - van een parkeernota van de 
Minister van Verkeer en Waterstaat. In 
die context valt ook beter het amende-
ment van de heer Drees - dat ons op 
zichzelf sympathiek voorkomt - te be-
oordelen. Mijn vraag is - ik hoop dat u 
die wi l t overbrengen - wanneer de 
parkeernota te verwachten is. 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het blijkt dat het ook bij dit 
kabinet nog mogelijk is om wegen 
met feestgedruis te openen. Anders 
zou op dit ogenblik ongetwijfeld de Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat aan-
wezig zijn geweest om naar ons te luis-
teren. 

Minister Duisenberg: In België! 

De heer Koning (V.V.D.): Ik beg rijp dat 
u tevreden bent met de 2,5 kilometer 
op Nederlands gebied en u denkt er 
niet aan de weg van Eijsden naar 
Maastricht door te trekken. 
Het is ook daarom jammer omdat ik 
aanneem dat de heer Hermsen dan 
wellicht zijn opmerkingen niet zou. 
hebben gemaakt over het karakter van 
het Rijkswegenfonds. Wij kunnen na-
tuurl i jk wel bij de begroting voor Ver-
keer en Waterstaat zeer uitvoerig van 
gedachten wisselen over het Rijkswe-
genfonds, maar een betere gelegen-
heid om daarover van gedachten te 
wisselen is nog altijd aan de hand van 
een concreet wetsontwerp dat wijzi-
gingen brengt in de Wet op het Rijks-
wegenfonds. Dit geldt te meer omdat 
bij de begroting voor Verkeer en Wa-
terstaat wel de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, maar niet de Minister van 
Financiën - die ook iets met dat Rijks-
wegenfonds te maken heeft - aanwe-
zig is. Nog een reden tot spijt dat de 
Minister van Verkeer en Waterstaat 
niet aanwezig is, is dat ik namelijk mijn 
meest kritische opmerkingen die voor 
een deel de Minister van Financiën ook 
wel aangaan, zou moeten richten tot 
de Minister van Verkeer en Waterstaat 
en juist niet tot de beide bewindslie-
den die achter de tafel zitten. De 
hoofdgedachte van het wetsontwerp, 
zoals die is neergelegd in artikel I, heeft 
namelijk onze instemming. 
Sinds een aantal weken wordt er hier 
in dit huis uitvoerig over fraude ge-
sproken. De heer Jongeling heeft bij 
het tellen van het woord in de memo-
rie van antwoord daaraan ook herin-
nerd. Het is inderdaad een belangrijk 
punt van fraudebestrijding dat dit 
wetsontwerp het belastbare feit zo uit-
breidt zoals het nu wordt gedaan. Het 

is ook om die redenen - de heer Drees 
heeft daaraan herinnerd - dat in het 
akkoord-Steenkamp daarover wordt 
gesproken. Het was ook daarvoor al in 
de aandacht. Mijn fractie heeft bij ver-
schillende begrotingen voor Verkeer 
en Waterstaat én bij de begrotingen 
voor Financiën de aandacht gevraagd 
voor de wijziging die thans voor ons 
ligt, omdat wi j van mening zijn dat niet 
alleen de fraude daardoor wordt be-
streden maar tegelijkertijd omdat het 
ook niet irreëel is om te laten betalen 
voor het gebruik van de weg, ook als 
men dus stilstaat. Dit kan men doen, 
voor een deel, via gemeentelijke par-
keerheffingen op basis van parkeer-
verordeningen. De door de heer Drees 
in zijn amendement neergelegde ge-
dachte vind ik sympathiek. Ik meen dat 
het juist is, het maximum van vier uur 
te verwijderen uit de bepalingen ten 
aanzien van de grens, welke is gesteld 
voor het gebruik van parkeermeters. 
Het lijkt mi j , dat ook hierdoor door ge-
meentebesturen een flexibeler beleid 
kan worden gevoerd ten aanzien van 
het parkeren, want auto's zijn voor een 
groot deel een probleem in de binnen-
steden. Zij zijn het in het algemeen niet 
op de grote wegen, behalve als er bij 
voorbeeld files zijn op de weg tussen 
Dordrecht en Rotterdam. 
Dit verhindert niet, mijnheer de Voor-
zitter - ik kom hiermee tot mi jn bezwa-
ren tegen het wetsontwerp - dat er 
nog heel wat moet worden gedaan - al 
moeten wi j op dit punt kritisch zijn: ik 
ben het opnieuw met de heer Drees 
eens - aan de aanleg van wegen. Ik wi l 
juist ook hiervoor pleiten, in het kader 
van de verbetering van de economi-
sche structuur van Nederland, en in 
verband met de bestrijding van de 
werkloosheid op dit moment. 
De Volkskrant van hedenmorgen her-
innert eraan, dat de Nederlandse ver-
eniging van wegenbouwers met toe-
nemende zorg vervuld is over de naas-
de toekomst. Zij uit dit in een brief 
aan Minister Westerterp. Ik heb de 
brief zelf niet gezien, maar ik neem 
aan, dat wi j hem hebben ontvangen of 
dat wi j er een afschrift van zullen ont-
vangen. Ik meen, dat dit kabinet de we-
genbouw te fors, te snel terugdraait 
en dat het wenselijk is, dit wat gema-
tigder te doen, mede om tot een meer 
geleidelijke overgang te komen. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is u be-
kend, dat ik een amendement heb wi l -
len indienen om de korting op het 
Rijkswegenfonds, die in artikel II is op-
genomen, ongedaan te maken. U hebt 
hiervan gezegd, dat ik dit zou kunnen 
doen door te stemmen tegen dit arti-
kel. Ik meen echter, dat ik het amende-
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ment had moeten indienen omdat bij 
verwerping van artikel II het ook nood-
zakelijk is, de considerans te wijzigen. 

De Voorzitter: Indien de Kamer u volgt 
en artikel II verwerpt, is er alle t i jd voor 
om op een heel eenvoudige wijze tot 
een wijziging van de overweging van 
het wetsontwerp te komen. De Kamer 
zal u stellig hierin volgen. Het gaat om 
een heel kleine technische ingreep. 

De heer Koning (V.V.D.): Dank u zeer, 
mijnheer de Voorzitter. U weet, hoe 
wil l ig ik ben in uw hand, de hand van u 
als leider van deze vergadering. Ik heb 
mij dan ook bij uw voorstel neerge-
legd. Ik ben u erkentelijk voor het feit, 
dat de zaak op deze wijze kan worden 
geregeld. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen niet 
dat het goed is, het Rijkswegenfonds 
zozeer te beperken, want op deze wijze 
wordt een groot deel van het bedrag, 
dat juist in het kader van de werkgele-
genheidsbestri jding voor de wegen-
bouw beschikbaar zou kunnen komen, 
overgeheveld naar de begroting van 
Sociale Zaken, waaruit wordt geput 
voor de aanleg van provinciale wegen. 
Wij weten dat de provincies het in f i -
nancieel opzicht moeili jk hebben. Ook 
zij hebben de aandacht van de Rege-
ring gevraagd voor de problematiek 
van de financiering van wegen. Voorts 
geeft het aanleiding tot bezwaren van-
uit een oogpunt van controle van de 
kant van de Kamer. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom hierop 
aangezien - ik moet dit de CDA-partij-
en toegeven; ik heb er zelf overheen 
gelezen - in de memorie van antwoord 
een zeer treffende passage voorkomt 
over toevallige baten en toevallige ver-
liezen, hetgeen aanleiding heeft gege-
ven tot een interessante opmerking in 
het eindverslag, waarop - niet minder 
interessant - de Regering heeft geant-
woord. In dit vraagpunt (nr. 11) komt 
iets merkwaardigs naar voren. Ik zou 
hierop een verduidelijking van de zijde 
van het kabinet wil len ontvangen. 
Er wordt gezegd: 
'Er kan daarbij worden gesproken van 
toevallige baten of toevallige verlie-
zen, voor zover de inkomsten hoger of 
lager zijn dan het uitgavenniveau dat de 
Regering voor wegenaanleg en wegen-
onderhoud aanvaardbaar acht.'. 
De Minister van Financiën is de eerst-
verantwoordeli jke voor de rijksbegro-
t ing. Hij weet, dat niet de Regering een 
begroting vaststelt, maar dat welis-
waar het vaststellen van een begroting 
bestuur is, doch dat dit gebeurt door 
de wetgever in formele zin. Ik zou toch 

wel wat staatsrechtelijke opmerkingen 
van de zijde van de Regering hierover 
wil len horen. Het lijkt mij dat deze pas-
sage wat snel uit de pen is gevloeid. 
Instemmende met de hoofdgedachte 
van het wetsontwerp, ook instemmen-
de met de verhoging van de boetebe-
dragen, zal ik mijn fractie met sympa-
thie adviseren een aantal van de 
amendementen te bezien. 
Ik dacht dat er wel wat kritiek mogeli jk 
was op het amendement van me-
vrouw Epema. Juist omdat in deze wet 
een minder flexibel karakter aanwezig 
is voor de boetebepaling, wi l ik wel 
zeggen - dit blijkt uit ervaringen met 
bij voorbeeld het openbaar vervoer in 
Rotterdam - . . . 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): 
Dat is natuurlijk waar - ik heb dat punt 
zelf ook al even genoemd - , maar dat 
geldt dan alleen maar voor zwaardere 
voertuigen. Het geldt niet voor alle 
personenauto's, want die vallen auto-
matisch onderde 100%-heffing. 

De heer Koning (V.V.D.): Inderdaad, 
maar ik heb het amendement van me-
vrouw Epema vrij kort voordat ik naar 
het spreekgestoelte g ing, uitgereikt 
gekregen. Dit was een eerste bezwaar, 
dat mij opviel. Ik heb het naar voren 
wil len brengen zonder mi j diepgaand 
in het amendement te hebben ver-
diept. 
Hogere boeten kunnen inderdaad ef-
fectief zijn. Wat dat betreft wi l ik in her-
innering roepen, dat onlangs in de ge-
meente Rotterdam het boetebedrag 
voor het zwart rijden met de metro en 
met de t ram is verhoogd en dat is ge-
constateerd, dat het zwart rijden aan-
zienlijk is teruggelopen, zelfs op de 
bus, waar een verhoging volgens de 
wetgeving niet mogelijk is. Ook daar-
om is het jammer, dat de Minister van 
Verkeer en Waterstaat niet aanwezig 
is, omdat deze opmerking hem wei-
licht zou kunnen aansporen ook aan 
die wetgeving, die zijn eerste verant-
woordeli jkheid regardeert, wat te 
doen. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Onze fractie heeft in het al-
gemeen geen bezwaar tegen de voor-
gestelde wijzigingen in de Wet op de 
motorri j tuigenbelasting 1966. Wij heb-
ben voor het feit, dat gepoogd wordt 
via een verscherping van de bepalin-
gen de blijkens de verstrekte gegevens 
uit de hand gelopen fraudegevallen in 
te perken, alle begrip. Met de bewinds-
lieden hoop ik dat de beide voorgestel-
de maatregelen - de invoering van de 

heffing op stilstaande voertuigen en 
de verhoging van de boete - het frau-
debeeld in gunstige zin zullen wijzigen. 
Een zelfde gunstige beoordeling geldt 
echter niet voor de eveneens voorge-
stelde wijziging van de Wet op het 
Rijkswegenfonds. Wij hebben daarte-
gen - zacht uitgedrukt - overwegende 
bezwaren. Reeds nu zouden wi j ons 
wil len aansluiten bij hen, die de verla-
ging van de rijksbijdrage aan het fonds 
met 50 min. niet juist vinden, vooral uit 
het oogpunt van de noodzaak de werk-
gelegenheid in de weg en bouwsector 
te handhaven en te verbeteren. De Mi-
nister zal even goed als ik weten, dat er 
verontrusting leeft in de sfeer van de 
wegenbouwers. 
Wij vinden het ook niet juist, omdat 
het nu eenmaal een feit is, dat goede 
wegen en goed onderhoud ook bijdra-
gen tot de noodzakelijke verkeersvei-
ligheid. Versterking daarvan komt ons 
gewenst voor. 
In de memorie van toelichting wordt 
opgemerkt, dat de uitbreiding van de 
belastingheffing ertoe zal bijdragen, 
dat auto's die als wrakken worden aan-
geduid, geheel van de weg zullen ver-
dwi jnen. In hoeverre geldt dat ook 
voor auto's, die geen kenteken meer 
voeren, zodat het moeili jk, zo niet on-
mogelijk zal zijn de eigenaars op te 
sporen? Zolang een optimale betrouw-
baarheid van de tenaamstell ing in het 
kentekenregister niet is bereikt, kan 
het bovenstaande ook gelden voor 
wrakken en in de steek gelaten auto's, 
die wel zijn voorzien van een kenteken. 
Volgens de memorie van antwoord 
bedraagt het aantal gevallen, waarin 
het onderzoek van een fotografisch ge-
constateerde fraude doodloopt op een 
verkeerde tenaamstell ing in dat regis-
ter en ook niet langs andere weg de 
naam van de houder is te achterhalen, 
zelfs ongeveer 5 %. Wordt in deze ge-
vallen ook een proces-verbaal opge-
maakt tegen de nog onbekende hou-
der? Onze fractie zou wil len vernemen, 
indien de auto of het wrak geen kente-
ken meer voert, hoe de bewindslieden 
dan de nog onbekende houder denken 
op te sporen. Er zal immers ook in dat 
geval door de bevoegde instantie pro-
ces-verbaal worden opgemaakt tegen 
die nog onbekende houder. 
Het aantal gevallen waarin het onder-
zoek van een fotografisch geconsta-
teerde fraude doodloopt bedraagt, zo-
als ik al opmerkte, ongeveer 5%. De 
vraag die zich hierbij voordoet, is of 
die 5 % genomen moet worden van 
het totale aantal uitgevoerde fotocon-
troles of van een ander cijfermatig ge-
geven. Met andere woorden, om hoe-
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veel gevallen gaat het hier exact? Als 
dit bij voorbeeld genomen zou moeten 
worden van dat aantal fotografische 
controles, zou het aantal doodlopende 
gevallen ongeveer 200000 a 225000 
posten bedragen. Voorwaareen res-
pectabel aantal! 
Wij zien ook verband met de te ver-
wachten verbetering van de tenaanrv 
stelling in het kentekenregister, als de 
inmiddels aanvaarde regeling met be-
trekking tot het zogenaamde derde 
deel en de kentekenplicht voor stil-
staande voertuigen vol ledig zal zijn 
doorgevoerd. Onze vraag is in de eer-
ste plaats, in hoeverre dat gegeven 
verwerkt is in de raming van de extra 
ontvangsten van 90 min. Wi j zouden 
ons kunnen voorstellen dat ook uit 
dien hoofde een extra opbrengst, bo-
ven de 90 min., zou mogen worden 
verwacht. In de tweede plaats laat het 
zich denken dat deze nieuwe regeling 
wat de kentekenplicht betreft mede 
van invloed zal zijn op het aantal ge-
vallen, waarin het onderzoek dood-
loopt. Kunnen de bewindslieden tenta-
tief aangeven in welke orde van groot-
te daarbij kan worden gedacht? 
Het onlangs afgesloten onderzoek, in-
gesteld in samenwerking met het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek, heeft 
uitgewezen dat voor ruim 13% van de 
op de openbare weg stilstaande perso-
nenauto's geen belasting is betaald. In 
de memorie van antwoord wordt daar-
over opgemerkt, dat dit percentage 
van 13 ook die gevallen omvat, waarin 
tot dusverre geen motorri j tuigen belas-
t ing behoefde te worden voldaan, om-
dat in die periode niet werd gereden. 
Kan van deze categorie uitzonderingen 
geen nadere uitsplitsing worden gege-
ven? Er wordt alleen opgemerkt dat dit 
aantal automobil isten betrekkelijk ge-
ring is. De vraag die ik hierbij zou wi l -
len stellen, is: Hoe betrekkelijk is be-
trekkelijk? Met andere woorden, moet 
betrekkelijk gering worden afgemeten 
aan alle autobezitters of aan de ruim 
13% van de op de openbare weg stil-
staande personenauto's waarvoor 
geen motorri j tuigenbelasting is be-
taald? Het is immers duidelijk dat 
vooral die automobil isten zullen wor-
den getroffen door de onderhavige 
wijziging, die tot dusverre voor enige 
ti jd vrijstell ing van betaling van motor-
rijtuigenbelasting genoten. 
Mag uit het feit dat de voorgestelde re-
geling geen verschil inhoudt met de 
bestaande voor die autobezitters, die 
overeen particuliere parkeergelegen-
heid beschikken, mits zij uiteraard van 
tijd tot t i jd ook in het geheel niet ge-

bruik maken van parkeergelegenheid 
op de weg, worden geconcludeerd dat 
voor deze autobezitters vri jstell ing van 
motorri j tuigenbelasting overeen be-
paalde periode mogelijk blijft? 
Op blz. 3 van de memorie van ant-
woord wordt opgemerkt dat de fraude 
vrij regelmatig gespreid is naar de ver-
schillende categorieën motorr i j tuigen, 
zij het dat motorr i jwielen hierop een 
ongunstige uitzondering vormen. Kan 
ook worden meegedeeld hoe groot de 
fraude in procenten is bij deze catego-
rie? Hoe groot is het percentage van 
de op de openbare weg stilstaande 
motorri jwielen waarvoor geen motor-
rijtuigen belasting is betaald? Het laat 
zich indenken dat de voorgestelde uit-
breiding van de belastingplicht voor 
de op de openbare weg stilstaande 
motorri jwielen niet zo ingrijpend zal 
zijn als voor de op de openbare weg 
stilstaande personenauto's, omdat nu 
eenmaal motorri jwielen gemakkelijker 
binnen - men noemt dat vaktechnisch 
zogenaamd part icul ier-gestald kun-
nen worden. Dit zal zich zeer zeker in 
de wintermaanden voordoen. 
Valt daarom niet te verwachten dat 
voor deze categorie de beoogde ster-
kere preventieve werking niet zal op-
gaan? Indien, zoals in de memorie van 
toelichting is aangekondigd, ook ande-
re controletechnieken voor de motor-
rijtuigen belasting in het onderzoek zul-
ien worden betrokken, zoals bij voor-
beeld het systeem van vignetten, op 
welke wijze zullen daarbij dan de mo-
torri jwielen worden betrokken? 
In het algemeen zou onze fractie van 
de bewindslieden wil len vernemen 
wat zij denken te doen aan het ongun-
stige fraudebeeld ten aanzien van mo-
torr i jwielen. 
Mijnheer de Voorzitter! Enerzijds 
wordt in de memorie van toelichting 
gezegd dat allengs een strategie is toe-
gepast waarbi j in beginsel alle wegen 
in de controle worden betrokken, on-
geacht of het snelwegen, landwegen, 
of wegen in de steden of dorpskernen 
betreft, terwij l anderzijds in de memo-
rie van antwoord wordt gezegd dat 
over de strategie welke wordt toege-
past bij de fotografische controle be-
zwaarlijk nadere mededelingen kun-
nen worden verstrekt. 
Wij zouden gaarne van de bewindslie-
den wil len horen in hoeverre hier spra-
ke is van tegenstri jdigheid. Wat wordt 
precies bedoeld met de opmerking in 
de memorie van antwoord dat de doel-
matigheid van de toe te passen strate-
gie prevaleert boven het absolute aan-
tal foto's en andere waarneming, als 
men daarbij mede betrekt de medede-
ling dat er maatregelen zijn getroffen 

tot een verdere opvoering van het aan-
tal foto's in 1974 tot 5,5 min.? 
Met betrekking tot de boete wordt in 
de memorie van antwoord opgemerkt 
dat het percentage waarin gehele of 
gedeeltelijke kwijtschelding wordt ver-
leend 1 a 2 promille per jaar bedraagt 
van alle opgelegde boetes ofwel jaar-
lijks ongeveer 500 gevallen. Op welke 
gronden wordt gehele dan wel gedeel-
telijke kwijtschelding verleend? 
Zal er van gehele of gedeeltelijke kwijt-
schelding van de opgelegde boetes 
ook nog sprake zijn als de wetswijzi-
gingen een feit zijn geworden? 
Voor wat betreft de voorgestelde wijzi-
ging van de Wet op het Rijkswegen-
fonds gaf ik reeds te kennen dat wi j 
daartegen fundamentele bezwaren 
hebben. 
Met betrekking tot een eventuele lage-
re opbrengst dan 500 min. aan opeen-
ten op de motorri j tuigenbelasting ten 
gevolge van de wetswijziging wordt 
gesteld dat dit lagere inkomsten van 
het Rijkswegenfonds tot gevolg zal 
hebben. Mag hieruit worden geconclu-
deerd dat, bij voorbeeld bij een even-
tuele opbrengst van 30 min. toch 50 
min. in mindering zal worden gebracht 
op de rijksbijdrage uit de algemene 
middelen van het Rijkswegenfonds, 
zodat bij een hogere opbrengst dan 50 
min. het verschil automatisch toevloeit 
aan het Rijkswegenfonds? Blijkt hieruit 
niet dat het de bewindslieden er eigen-
lijk alleen maar om te doen is geweest 
die extra toevloeiing tot een bedrag 
van 50 min. aan de algemene midde-
len te doen toekomen? 
In de stukken is nogal wat gesproken 
over toevallige baten. Zal het 'toeval-
l ig ' zijn van de extra baten aan opeen-
ten van 50 min. slechts van toepassing 
zijn voor één jaar? Kan men dan eigen-
lijk wel spreken van een toevallige ba-
te? Of zal deze toevall igheid enkele ja-
ren duren, waarbij dan uiteraard het 
zogenaamde extra-bedrag aan opeen-
ten kan wisselen? Gaat het wel op de 
bestemming van de opbrengst van de 
opcenten op de motorrijtuigenbelas-
t ing te laten afhangen van datgene wat 
de Regering voor de aanleg en het on-
derhoud van wegen aanvaardbaar 
acht? 
Ik wi l de aandacht van de bewindslie-
den vragen voor het feit dat naar mijn 
mening het toch wel uitgesloten zal 
moeten worden geacht dat het wets-
ontwerp vóór 1 januari 1975 kracht van 
wet zal hebben gekregen. Hoe zien de 
bewindslieden dat? Indien die datum 
niet wordt gehaald, zal dan een nieu-
we wijziging van de wet ter regeling 
van deze kwestie noodzakelijk zijn? 
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Zou het ter vermijding van veel tijdver-
lies dan geen aanbeveling verdienen, 
alsnog met een nota van wijzigingen 
te komen op dit stuk? Ik wil dat de be-
windslieden in ieder geval aanbeve-
len. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mijn-
heer de Voorzitter! Anders dan alle 
voorgaande sprekers hebben wij niet 
zoveel bewonderi ng voor dit wets-
ontwerp. Het komt ons voor, dat de 
Regering in haar jacht naardekkings-
middelen de stilstaande personenauto 
heeft ontdekt, waarvoor geen motorrij-
tuigenbelasting wordt betaald. Onder 
het motto van het tegengaan van frau-
de moet straks ook voor die stilstaan-
de auto worden betaald. De baten, ge-
raamd op in totaal 90 min., zul-
len voornamelijk toevloeien aan de zo-
genaamde algemene middelen. Over 
het feit, dat zij worden onthouden aan 
het Rijkswegenfonds, is wel het een en 
ander te zeggen. Dat is vandaag ook al 
gebeurd. 
Ik moet zeggen, dat de Regering een 
knappe oplossing heeft gevonden. 
Waar de bestaande wet uitgaat van het 
rijden op de openbare weg, wil zij in 
het vervolg uitgaan van het gebruik 
van de openbare weg. Dit wets-
ontwerp geldt niet alleen voor alle au-
to's. Eigenaren van auto's, die in een 
garage of op eigen grond staan, vallen 
buiten de werking van deze (ontwerp-) 
wet. Deze mensen, die als regel niet de 
arm sten zijn, zien hun bestaande voor-
deel nog eens beloond. Vrijgesteld zijn 
ook autobussen en vrachtwagens, niet 
omdat de Regering dat eventueel wil 
maar omdat dat in EEG-verband is be-
paald. Vrijgesteld kunnen worden die 
eigenaren, laat ik zeggen handelaren, 
die gebruik maken van de openbare 
weg ten bate van de verkoop. 
Het wetsontwerp zal dus nadrukkelijk 
van toepassing worden gebracht op 
de overige bezitters van personen-
auto's, of die auto's rijden of niet. Wij 
menen dat daarmede in feite bij deze 
(ontwerp)wet wordt ingevoerd een 
soort van personele belasting op het 
bezit van een auto. Die term is niet van 
ons maar van een voormalig staats-
secretaris van Financiën, de heer Hoef-
nagels, die zich juist met grote kracht 
tegen een dergelijke vorm van perso-
nele belasting op het bezit van de auto 
heeft verzet en terecht vasthield aan 
het rijden op de openbare weg. Hij wil-
de alleen dat belasten, ook vanwege 
de historie van deze motorrijtuigenbe-
lasting. 

Ons bezwaar is niet dat wordt opgetre-
den tegen frauderende automobilis-
ten. Het woord 'frauderen' is niet van 
mij maar wordt met nadruk door de 
bewindslieden gebruikt. Wij menen 
dat het wetsontwerp daarvoor niet no-
dig is. De Minister schrijft zelf in zijn 
memorie van antwoord en nota naar 
aanleiding van het eindverslag dat hij 
over een apparaat en middelen be-
schikt om die fraude tegen te gaan. Ter 
wille van het tegengaan van de fraude 
is dit wetsontwerp dus niet nodig. 
Ons bezwaar is ook dat dit wets-
ontwerp vooral die mensen treft die 
om verschillende redenen een tijd lang 
van hun auto geen gebruik kunnen of 
willen maken. Er zijn mensen die om 
financiële redenen hun auto een deel 
van het jaar stilzetten. Daartoe be-
hoort op het ogenblik een niet gering 
aantal werklozen. Vele werklozen zijn 
door een flinke terugval in hun inkom-
sten genoodzaakt, die auto - meestal 
het autootje - stil te gaan zetten. Het 
treft ook de mensen, die hun autootje 
een tijdje stil moeten zetten omdat het 
stuk is en dat zij moeten wachten tot 
het moment, waarop zij over de nodi-
ge financiële middelen beschikken om 
het te kunnen repareren of te kunnen 
laten repareren. Het treft ook de mensen 
die zelf repareren; sommigen zijn daar 
heel knap in. Gezien hun vrije tijd die 
zij niet zoveel hebben doen zij er ech-
ter nog vrij lang over. Dat geeft alle-
maal niets: betalen moeten zij. Het 
treft ook mensen die langdurig ziek 
zijn en die dus niet kunnen rijden. Ten 
slotte treft het zelfs mensen die uit 
overwegingen van energiebesparing -
dat zal de bewindslieden toch moeten 
aanspreken - of van milieu de auto 
maar een deel van het jaar gebruiken. 
Ons bezwaar is dan ook dat verschil-
lende categorieën automobilisten, 
waarvoor het niet zo nodig is, kunnen 
worden vrijgesteld, terwijl juist de 
door ons genoemde categorieën in de 
wet worden opgenomen. 
Daarnaast hebben wij nog andere be-
zwaren, mijnheer de Voorzitter. Wij 
hebben bezwaar tegen de invoering 
van de term 'gebruik van de openbare 
weg'. Met dit wetsontwerp wordt hier-
mee een begin gemaakt; het wordt nu 
toegepast voor de auto, maar ik weet 
niet waarmee wij eindigen. 
Voorts wijs ik er nog op dat vele auto-
mobilisten al niet weinig aan de weg 
betalen. Naar mijn mening verliest 
men dat te veel uit het oog. Tegen-
woordig is het vooral in nieuwbouw-
wijken een normale zaak dat de kosten 
van infrastructurele werken - daartoe 
behoort ook de weg - in de bouwkos-
ten van de woning worden doorbere-

kendtoteen bedrag van f 10000. Dit 
betekent in de huur per jaar ongeveer 
f1000. Dat isgeen gering bedrag. Dat 
geeft de bewoners dan ook recht op 
het gebruik van de infrastructuur, ook 
op het gebruik van de weg ten behoe-
ve van de stilstaande auto. 
Trouwens, wanneer op deze manier 
een heffing wordt gemaakt voor het 
gebruik van de openbare weg, hoe 
wordt dit dan als de parkeerheffing re-
gel wordt? Het gevaar van dit laatste is 
groot. In een dergelijk geval mag men 
als autobezitter drie keer betalen; één 
keer voor het gebruik van de weg, één 
keer de parkeerheffing en één keer 
door middel van de huur van de wo-
ning als bijdrage in de kostenvan in-
frastructuur. Ik meen dat de automobi-
list op deze manier stevig wordt ge-
molken, voor zover de automobilist al-
thans kan worden gemolken, maar ge-
zien het voorliggende voorstel blijkt 
dat toch mogelijk te zijn. Naar onze 
mening gaat het er dan ook meer om, 
meer geld binnen te krijgen dan om 
het bestrijden van fraude. Wij menen 
te moeten concluderen dat deze hef-
fing vooral de kleinere man zal treffen; 
ik heb een groot aantal categorieën 
daarvan genoemd. Om deze reden 
voelen wij er niet veel voor om mee te 
werken aan de totstandkoming van de-
ze wet. 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mogelijk dat wij de 
tweede fractie in de Kamer zijn die 
weinig voelt om medewerking te ver-
lenen aan dit wetsontwerp. Wij zijn 
van mening dat de regeling steeds in-
gewikkelder en kostbaarder wordt. Wij 
hebben een Ministervan Financiën die 
veel geld wil weggeven, maar die ook 
iedere keer veel geld wil hebben, het-
geen overigens de gewoonste zaak 
van de wereld is. 
De regeling inzake de motorrijtuigen-
belasting, zoals die vroeger bestond, 
vinden wij eerlijker dan de huidige re-
geling van wegenbelasting. Vroeger 
kon trouwens iedere politieagent, die 
wij toch nodig hebben en die toch op 
de weg aanwezig is, vragen naar de 
belastingkaart; dat werkte veel beter 
dan het huidige systeem. Dat is onze 
mening altijd geweest. Wij veranderen 
ook niet vaak van mening. Tegen de 
uitvinding van het fotograferen van 
het verkeer op de weg hebben wij al-
tijd gewaarschuwd. In het begin spra-
ken bijna alle partijen, alsook Minis-
ters, vierkant tegen dat daarbij geen 
fraude zou kunnen optreden. Enige ja-
ren geleden werd nog gezegd, dat het 
slechts één procent zou bedragen. 
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Mensen die met beide benen in de 
praktijk staan hebben het altijd beter 
geweten en ik ben blij dat van deze 
mensen, ook door ministers, zoveel is 
overgenomen dat zij daarin nu ook ge-
loven. Men is nu geregeld bezig daarin 
verandering te brengen. Men wi l nu bij 
voorbeeld veel meer gaan fotografe-
ren, terwij l wi j enige ti jd geleden, toen 
het ging over het derde deel van het 
kentekenbewijs, dachten, dat dan door 
iedereen zou kunnen worden gezien 
wie belasting betaalt. Wi j zouden dan 
van het fotograferen, dat enorm veel 
t i jd en geld kost, af zijn. 
In deze verandering zien wi j tot op he 
den geen enkele verbetering. Het kan 
nog veranderen, want de Regering, 
waarnaar wi j altijd met grote belang-
stelling luisteren, komt nog aan het 
woord. Ik wi l echter wel even de 
mening van onze fractie geven. 
Wij hebben er wel begrip voor dat au-
to's die niet worden gebruikt van de 
weg moeten verdwi jnen, maar als dat 
niet geldt voor bussen en vrachtauto's 
die ten minste vijfmaal zo groot zijn 
dan personenauto's, dan is het maar 
een klein kruimeltje waaraan men nu 
werkt. Het is ook niet de moeite waard 
om daaraan zoveel t i jd te besteden. 
Als het niet mag, omdat de EEG het 
verbiedt, dan is dat geen eerlijk en gel-
dig argument, omdat elke dag allerlei 
EEG-besluiten worden overtreden. 
Daar houdt zich geen enkel land meer 
aan, ons land ook niet. Het is derhalve 
vreemd dat wi j nu een Minister heb-
ben die zegt: Dat verbiedt de EEG, dus 
daar houd ik mij ook aan. 
Als dit wetsontwerp wet wordt, dan 
bereiken wi j een tiende van hetgeen 
wi j zouden kunnen bereiken als wi j 
ons op dit punt van de EEG, die toch al 
aan het verdwijnen is, niets meer zou-
den aantrekken. 
Wij zouden liever zien dat zou worden 
gezegd: Alles wat wi j hebben gepro-
beerd, is op een mislukking uitgelo-
pen. Dat is helemaal geen schande; 
het boetekleed ontsiert niemand. Wil 
men dat niet, dan zou men de belas-
t ing moeten leggen op de benzine en 
de dieselolie. Dat is veel eerlijker en 
het komt de kleine man ten goede. Ook 
is het van belang in verband met de 
zogenaamde oliecrisis. 
Als men voor zijn auto veel belasting 
moet betalen, dan vindt men het jam-
mer als men zijn auto weinig kan ge-
bruiken. Naarmate men de auto meer 
gebruikt, wordt er ook meer benzine 
verreden. 
Het zou verstandiger zijn om er eens 
over te gaan denken - dat behoeft van-

daag of morgen nog niet te gebeuren -
de belasting te leggen op de benzine 
en de dieselolie. Dat komt de kleine 
man, die zo min mogelijk rijdt, ten goe-
de. Mensen met kleine inkomens kun-
nen niet veel r i jden; betalen dan ook 
zo wei nig mogelijk voor de wegen. De-
gene die een hoger inkomen heeft en 
daardoor meer kan ri jden, betaalt dan 
meer voor de wegen. Omdat w i j een 
paar ideeën hebben, diij beter v in-
den dan die welke wi j in dit wets-
ontwerp hebben aangetroffen, wil len 
wi j thans onze medewerking nog niet 
toezeggen. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt te 18.45 uur ge-
schorst en te 20.22 uur hervat. 

Aan de orde is 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 in-
komsten en uitgaven van het Bezits-
vormingsfonds voor het dienstjaar 
1975(13 100 J). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 
de Interimnota inzake de bestrijding 
van de werkloosheid (13 110); 
de Brief van de Ministervan Sociale 
Zaken over de stand van zaken met be-
trekking tot het overleg over het Cen-
traal akkoord 1975 (13 215); 
de motie-Van Gorkum c.s. betreffende 
een betere toerusting van de geweste-
lijke arbeidsbureaus (13 100, Mil joenen-
nota, nr. 35); 
de motie-Rietkerk en Van Aardenne 
over de naleving door uitkeringsgenie-
tenden van verplichtingen hun opge-
legd in de Werkloosheidswet (13 110, 
nr .4) ; 
de motie-Wierenga c.s. over de uitvoe-
r ingvan het werkgelegenheidspro-
gramma ten behoeve van de bouwsec 
to rg roo t600mln . (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); 
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 gezamenlijke be-
handeling kan tevens worden gespro-
kenover: 
de Brief van de Ministervan Economi-
sche Zaken betreffende wijzigingen in 
enkele veronderstell ingen van het Cen-
traal Planbureau inzake de ramingen 
voor 1975 (13 100, Mil joenennota, nr. 26); 
de Brief van de Minister-President in-
zake maatregelen op grond van de 
nieuwe gegevens omtrent de ontwik-
keling van de economie (13 100, Mil-
joenennota, nr. 27). 

Naar mij is gebleken, wordt de motie 
van de leden Rietkerk en Van Aardenne 
voldoende ondersteund. 

De heer Van der Gun (K.V.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wi l mi j beperken 
tot een drietal onderwerpen, namelijk 
het mislukken van het centraal ak-
koord-1975, het inkomensbeleid en de 
werkgelegenheid, waarover wi j ove-
rigens al hebben gesproken aan de 
hand van de interimnota van Minister 
Boersma. 
Het centraal akkoord-1975 is mislukt. 
Als men de verschillen beziet, conclu-
deert men dat ze vri j gering zijn; 1,5% 
tegenover 2%, een verdelingspro-
b l e e m - werkgevers wil len procenten; 
werknemers wil len centen en procen-
ten - en de prijscompensatie. Het laat-
ste punt is belangrijker dan men uit 
publikaties kon concluderen, omdat 
door de werkgevers wordt gesproken 
van een maximum van f 175 en door 
de werknemers over een min imum 
van f 175. Het belangrijkste verschil is 
gelegen in de immateriële arbeids-
voorwaarden, waarbij een drietal pun-
ten sterk de aandacht hebben gekre-
gen: de openbaarheid van inkomens, 
de uitbreiding van de werkingssfeer 
van de ca.o. en het bedrijvenwerk van 
de vakbonden. Ik kom hierop nog te-
rug. 
Een lichtpunt is, dat overeenstemming 
is verkregen over een gezamenlijk 
overleg en het gezamenlijk bestuderen 
van een vijftal niet-onbelangrijke on-
derwerpen in de Stichting van de Ar-
beid. Wat zijn nu de gevolgen van het 
mislukken van het centraal akkoord? In 
de eerste plaats vrije loononderhande-
lingen per af te sluiten ca.o..waarbi j 
men ervan mag uitgaan, dat de cen-
trale werkgevers- en werknemersorga-
nisaties zullen trachten, te coördine-
ren. Ook voor de Minister is dit in dit 
verband een bekend begrip. 
Deze situatie zal toch de onderlinge 
verhoudingen tussen de centrale orga-
nisaties niet ten goede komen. Moge-
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lijk zal zij de kans op arbeidsonrust ver-
groten. De praktijk is namelijk - het is 
namelijk niet de eerste keer, dat w i j 
hiermee worden geconfronteerd - dat, 
wanneer ook de centrale organisaties 
zich met het loonoverleg gaan bezig-
houden, de mogelijkheden op over-
eenstemming bepaald niet worden 
vergroot. 
Het betekent ook vrije loonpolitiek met 
een bepaalde vorm van prijspolitiek. 
Wij gaan er daarbij van uit, dat het niet 
de bedoeling is, de prijspolitiek te han-
teren als instrument van loonpolitiek. 
In de memorie van toelichting op de 
begroting voor Economische Zaken 
wordt gesproken over een gesprek 
over de prijzen in het najaar van 1974. 
Dit is natuurlijk in een geheel andere 
context geschreven dan die van de 
huidige situatie. Het is niettemin een 
zeer belangrijke zaak. Wij zouden gaar-
ne van de Minister vernemen hoe hij in 
de huidige situatie tegen de onderlin-
ge verhouding tussen loon- en prijspo-
litiek aankijkt. 
Wij vrezen dat onder de omstandighe-
den waarin wi j nu zijn komen te verke-
ren de loonsomstijging van 13% 
moeilijk te handhaven zal zijn. In com-
binatie met de financiering van het 3,5 
mld.-plan zullen de doelstellingen van 
de Regering, namelijk inflatiebestrij-
ding en de bevordering van de werk-
gelegenheid, onder zware druk komen 
te staan. 
Het is tegen deze achtergrond begrij-
pelijk dat de vraag aan de orde komt of 
de Regering moet ingrijpen. Bij het be-
antwoorden van die vraag moet men 
echter wel rekening houden met het 
feit dat: 
a. de Machtigingswet op het punt 
staat te verdwijnen; 
b. de Regering, met name Minister 
Boersma herhaaldelijk terecht heeft 
verklaard dat de Wet op de loonvor-
ming onder de huidige omstandighe-
den onvoldoende mogelijkheden 
biedt. 
In zijn brief van 9 december j l . aan de 
Kamer schrijft de Minister dat er voor 
het kabinet in de huidige situatie geen 
aanleiding is om in te gri jpen. 
De vraag rijst of deze uitspraak toch 
niet meer gezien moet worden als een 
uiting van een zekere machteloosheid 
dan van een reëel vertrouwen dat het 
allemaal wel mee zal vallen. 
De Minister heeft in dit verband ook 
gezegd dat veel zal afhangen van de 
ontwikkeling in de komende maanden. 
Als over 4 a 5 maanden de economi-
sche gegevens bekend zijn kan het ka-
binet eventueel tot nadere maatrege-

len besluiten. Wi j zouden gaarne ver-
nemen aan welk soort maatregelen de 
Minister in dit verband heeft gedacht, 
omdat hij het met ons eens zal zijn dat 
toch wel vaststaat dat die eventuele 
maatregelen weinig of geen invloed 
meer kunnen uitoefenen op de loon-
en prijsontwikkeling 1975. 
Wij hebben voor het niet ingrijpen van 
de Regering begrip, maar zijn ander-
zijds niet gerust op de ontwikkeling in 
1975 en in hoge mate ongerust over 
het zeer beperkte instrumentarium 
waarover de Regering met betrekking 
tot de conjunctuurpolit iek beschikt. 
Wij zijn van mening dat nu klaarheid 
moet komen over deze zeer onbevre-
digende situatie. De SER studeert 
sinds augustus 1970 over het noodza-
kelijke conjunctureel instrumentarium. 
Bij elke begrotingsbehandeling van 
Sociale Zaken sindsdien hebben wi j 
naar de stand van zaken geïnformeerd, 
maar na vier jaar is er nog steeds geen 
SER-advies. Wij staan nu op het stand-
punt dat bij de SER geïnformeerd 
moet worden of en zo ja wanneer dit 
advies verwacht kan worden. De be-
richten die ik daaromtrent heb gekre-
gen geven weinig reden tot optimis-
me. Zo neen, dan verzoeken wi j de Re-
gering zichzelf op zo kort mogelijke 
termijn te beraden over het noodzake-
lijke instrumentarium. 
Deze kritiek met betrekking tot het 
SER-advies betekent niet, dat wi j op 
zichzelf de Sociaal-Economische Raad 
niet hogelijk waarderen. Niet alleen in 
het verleden, ook in het heden en in 
onze maatschappij-opvatting zeker OOK 
in de toekomst is dit het geval, maar 
wi j zijn wel van mening dat het niet 
aangaat dat een dergelijk belangrijk 
onderwerp vier jaar in studie blijft. Ik 
vind dat het ook tot de mogelijkheden 
moet behoren dat de SER de Regering 
mededeelt dat men er niet uit kan ko-
men. 

De situatie met betrekking tot het over-
leg in het georganiseerde bedrijfsle-
ven is nu als volgt: 
a. geen centraal akkoord 1975; 
b. geen SER-advies conjunctureel in-
strumentarium; 
c. geen SER-advies over het inko-
mensbeleid, hoewel een adviesaan-
vraag daaromtrent ook dateert van 
1970. 
Als men daar aan toevoegt de proble-
matiek rond het middelbaar en hoger 
personeel en andere verschillen in de 
vakbeweging, dan krijgt men een niet 
zo plezierig beeld van wat eens onze 
nationale trots is geweest, namelijk de 
samenwerking tussen de overheid en 
wat wi j gemakshalve maar noemen 
het georganiseerde bedrijfsleven. Wij 

vinden deze ontwikkelingen met het 
oog op de toekomst zorgelijk, zorgelij-
ker dan een incidenteel mislukt cen-
traal akkoord als nu in 1975 het geval 
is. Wij zouden een dringend beroep 
wil len doen op de Regering om zich in-
tensief met deze ontwikkelingen bezig 
te houden en zich niet langer te beper-
ken tot incidentele contacten met het 
bedrijfsleven rond een centraal ak-
koord. 
Tot slot van mijn opmerkingen over 
het centraal akkoord-1975 nog één 
vraag. In de brief van 9 december aan 
de Kamer merkt Minister Boersma op 
blz. 1 op dat de Regering een voorkeur 
heeft uitgesproken voor een uniforme 
loonontwikkeling en gezien de ver-
schillen in produktiviteitsontwikkeling, 
als aanvulling hierop winstdeling of 
vermogensaanwasdeling. 
Onze vraag is of deze winstdeling of 
vermogensaanwasdeling in het over-
leg of in de afzonderlijke gesprekken, 
die de Regering na het mislukken van 
het centraal akkoord met werkgevers-
en werknemersorganisaties heeft ge-
voerd, nog een rol heeft gespeeld. Wij 
stellen het bijzonder op prijs nader te 
worden ingelicht over de vraag wat er 
met de winstdelingsregeling of vermo-
gensaanwasdeling gaat gebeuren. 
Wij zijn voorstanders van bezitsvor-
ming en ook van vermogensaanwas-
deling, zoals uit ons programma blijkt. 
Wij zijn echter wel van mening, dat 
vermogensaanwasdeling geen kost-
prijsfactor mag zijn en de beschikbaar-
heid van kapitaal moet bevorderen 
zonder de werknemers te kort te doen. 
Bovendien moet het de verdeling van 
een batig saldo zijn en het kan dus pas 
na vaststelling daarvan worden uitge-
keerd. 
Met in ons achterhoofd onder andere 
deze uitgangspunten zien wi j de rege-
ringsvoorstellen op dit gebied met ver-
trouwen tegemoet. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hadden 
ons weliswaar een beter economisch 
klimaat kunnen voorstellen voor de in-
voering van de vermogensaanwas-
deling, maar nu het op deze manier 
aan de orde is gekomen, zijn wi j toch 
van mening dat de zaak met inachtne-
ming van de door mij genoemde uit-
gangspunten nu verder dient te wor-
den afgewerkt. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is geen 
grote stap om via de vermogensaan-
wasdeling te komen tot het inkomens-
beleid. 
Het mislukken van het centraal ak-
koord 1975 werd in belangrijke mate 
mede veroorzaakt door de zogenaam-
de immateriële arbeidsvoorwaarden, 
waarbij uitbreiding van de werkings-
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sfeer van de ca.o. en openbaarheid van 
inkomen een beslissende rol hebben 
gespeeld. Een tweetal punten ook die 
bij een discussie over inkomensbeleid 
niet buiten beschouwing kunnen blij-
ven. 
Uitbreiding van de werkingssfeer van 
de ca.o. in de richting van hoger per-
soneel lijkt ons op zichzelf juist, maar 
dan wel onder de uitdrukkelijke voor-
waarde dat het hoger personeel en zijn 
organisaties rechtstreeks en volwaar-
dig betrokken worden bij het overleg 
rond wat dan ook zijn rechtspositiere-
geling gaat worden. 
Als men een inkomensbeleid wi l - en 
dat wil len wi j - , dan is aan een grotere 
openbaarheid van inkomen niet te ont-
komen. Als men een meer rechtvaardi-
ge inkomensverdeling wenst na te 
streven, zal men toch moeten weten, 
hoe de huidige inkomens over de ver-
schillende inkomenscategorieën ver-
deeld zijn. 
Een belangrijke vraag is wel of het be-
staande statistisch materiaal wel vol-
doende geactualiseerd is om daarop 
een concreet inkomensbeleid te kunnen 
baseren. 
Want er wordt de laatste jaren wel veel 
over inkomensbeleid gesproken, maar 
in feite zijn wi j nog niet verder geko-
men dan wat fiscale en loonpolitieke 
maatregelen, die onder de gegeven 
omstandigheden terecht gericht wa-
ren op een zo rechtvaardig mogelijke 
lastenverdeling, maar dat heeft ons in-
ziens heel weinig te maken met een in-
tegraal inkomensbeleid, doelbewust 
gericht op een meer rechtvaardige in-
komensverdeling. 
In dit verband zou ik de Minister met 
klem wil len vragen wanneer de inte-
rimnota inkomensbeleid nu kan wor-
den verwacht. Wij vinden wel dat w i j , 
gezien al de discussies die daarom-
trent reeds worden gevoerd, er recht op 
hebben op zo kort mogelijke termijn te 
weten welk inzicht de Regering op dit 
gebied heeft, welke doelstellingen men 
nastreeft en hoe men die denkt te reali-
seren. 
Ik wil tevens de Regering vragen ook 
over het inkomensbeleid zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met het 
georganiseerde bedrijfsleven, want 
het staat ons inziens vast, dat de Rege-
ring niet in staat is, een integraal inko-
mensbeleid te voeren zonder mede-
werking van het georganiseerde be-
drijfsleven. Deelt de Minister deze op-
vatting? 

Minister Boersma: Voordat wi j de nota 
aan de Kamer presenteren? 

De heer Van der Gun (K.V.P.): Ik heb 
zoeven gevraagd of de Regering met 
het bedrijfsleven wi l praten over de 
ontwikkelingen rond het overleg en in 
dat verband kan tegelijkertijd worden 
gevraagd aan de bedrijfsgenoten hoe 
men tegen de problematiek van het in-
komensbeleid aankijkt. De Regering 
komt uiteindelijk toch bij het georgani-
seerde bedrijfsleven terecht. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu niet 
verder spreken over het inkomensbe-
leid, gezien de spreektijd die mij nog 
resteert. Bovendien meen ik dat een 
meer fundamenteel debat beter op zijn 
plaats is bij de behandeling van de in-
terimnota als zodanig. Ik zou tot slot 
nu nog een aantal opmerkingen wil len 
maken over een terrein waarop wi j 
met nota's overspoeld dreigen te ra-
ken namelijk dat van de werkgelegen-
heid. 
Het begon met de aankondiging door 
de Regering van een nota over de 
werkgelegenheid, het werd de 'inte-
rimnota-Boersma', vergezeld van de 
aankondiging dat er in december een 
nota zou verschijnen over de meer 
structurele problematiek van de werk-
gelegenheid. 
De economische toestand verslechter-
de en de Regering kwam met hetgeen 
wi j gemakshalve maar zullen noemen: 
het 3,5 mld.-plan. In de openbare com-
missievergadering van 25 november 
j l . deelde Minister Boersma mede dat 
door deze feitelijke ontwikkeling de 
toegezegde nota over de structurele 
werkgelegenheidsproblematiek was 
vertraagd en in december wel niet 
meer zou verschijnen. 
Ik moet zeggen dat ik daar begrip voor 
heb, maar dat ik toch wel wat vreemd 
opkeek, toen ik begin december in de 
pers vernam dat er nu een commissie 
in het leven was geroepen onder lei-
ding van prof. Ter Heide die een on-
derzoek zou gaan instellen naar de 
structurele werkloosheid, een onder-
zoek waarvan men verwacht dat er on-
geveer drie jaar mee gemoeid zal zijn. 
Het geheel maakt toch wel een wat on-
overzichtelijke indruk, maar zie ik het 
juist dat dit laatste onderzoek het on-
derzoek is waar wi j vorig jaar bij de be-
grotingsbehandeling om hebben ge-
vraagd, namelijk betreffende het niet 
aansluiten van het aanbod van ar-
beidskrachten op de vraag naar ar-
beidskrachten? Ik meen dit te kunnen 
afleiden uit de gebruikte formulerin-
gen, namelijk de structurele werkge-
legenheid en de structurele werkloos-
heid. In dit verband wi l ik wel vragen, 
wanneer dan de nota over de structu-
rele werkgelegenheid kan worden ver-
wacht. 

De toestand van de werkgelegenheid 
is zorgelijk. Ik geloof dat wi j er reke-
ning mee moeten houden dat deze 
nog geruime ti jd zo zal bli jven. Ik heb 
reeds gezegd dat de voorziene loon-
somsti jging en de financiering van het 
3 mld.-plan op sociaal-economisch ge-
bied naar onze mening spanningen, 
met name rond de problematiek van 
de inflatiebestrijding en de werkgele-
genheid kan veroorzaken. Wij zullen 
zeer waarschijnlijk rekening moeten 
houden met verder afnemende rende-
menten in het bedrijfsleven, waarbij 
w i j bovendien niet alleen moeten den-
ken aan de zogenaamde grote bedrij-
ven, waarvan de resultaten in de krant 
komen. Ik geloof dat wi j èn bij de loon-
politiek èn bij het werkgelegenheids-
beleid meer rekening zouden moeten 
houden met het feit dat een derde van 
onze loontrekkers in dienst zijn van on-
dernemingen tot 50 personeelsleden, 
ruim een derde bij ondernemingen 
van 50 tot 500 en de rest bij onderne-
mingen van meer dan 500 personeels-
leden. Ook deze laatste categorie 
ondernemingen zijn geen onderne-
mingen die altijd met de resultaten in 
de krant komen. 
Vervolgens zullen wi j rekening moeten 
houden met onze plaats in Europa en 
in de wereld. Enerzijds betekent dit dat 
het naar onze mening onjuist is, te 
stellen dat deze Regering of welke re-
gering dan ook het werkgelegenheids-
probleem wel even zal oplossen. An-
derzijds betekent dit ook dat wi j ons in 
Nederland niet alles kunnen veroorlo-
ven, ongeacht de structuren en de ont-
wikkelingen in het buitenland. Ik kan 
mi j wat ons maatschappelijk bestel en 
de structuur van onze economie be-
treft aansluiten bij hetgeen mijn colle-
ga Peijnenburg gisteren in deze Kamer 
heeft gezegd bij de behandeling van 
de begroting van Economische Zaken. 
Gemakshalve en ook om des tijds wil le 
verwijs ik daar naar. Ik constateer 
slechts dat wi j in ons land, evenals dit 
in een groot aantal andere landen het 
geval is, leven in een maatschappij, 
waarin wi j van de ondernemers ver-
wachten dat zij voor een aanmerkelijk 
deel zorgen voor de noodzakelijke ar-
beidsplaatsen. Wij zullen hun daartoe 
echter dan wel de gelegenheid moeten 
geven. Dat betekent voor ons, dat zij 
over de nodige middelen, een redelijke 
beloning en een zekere mate van vri j-
heid moeten kunnen beschikken. Een 
belangrijk punt in dit verband is ook 
een redelijke mate van zekerheid met 
betrekking tot het door de overheid te 
voeren beleid en de verwachtingen 
daaromtrent voor de toekomst. Het is 
duidelijk dat ik in dit verband ook denk 
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aan de motie die collega Van Amels-
voort vorige week hier heeft ingediend 
en die door de meerderheid van het 
parlement is aanvaard. 
Een ander zeer belangrijk punt met be-
trekking tot de werkgelegenheid is de 
regionale spreiding. Ik kan mij ook in 
dit verband aansluiten bij en verwijzen 
naar hetgeen collega Peijnenburg 
daarover gisteren heeft gezegd. Ik zou 
de Minister in dit verband wel wi l len 
herinneren aan de motie die wi j over 
de regionale spreiding van de werkge-
legenheid samen met de P.v.d.A. en de 
A.R.P. hebben ingediend ti jdens de 
openbare commissievergadering van 
25 november j l . 
Ik wi l vervolgens nog enkele opmer-
kingen maken over het bezetten van 
arbeidsplaatsen door buitenlandse ar-
beidskrachten, arbeidsplaatsen waar-
voor bij Nederlandse werknemers 
geen belangstelling bestaat. Ik meen, 
mijnheer de Voorzitter, dat duidelijk 
moet worden gemaakt dat ook het ver-
richten van deze arbeid onmisbaar is 
voor het functioneren van ons soci-
aal-economisch leven. In dit verband 
verdient het streven van de Regering 
toejuiching om inderdaad te koersen 
in de richting van verbetering van de 
arbeidsplaatsen. Naar mijn mening 
kan hier in samenwerking tussen over-
heid, bedrijfsleiding en onderne-
mingsraad een belangrijke aanzet wor-
den gegeven. Ten slotte zullen wi j het 
op dit punt aan moeten durven de be-
loningsstructuur aan de orde te stel-
len. Zware en onaangename arbeid zal 
moeten worden geherwaardeerd en 
aan een hogere beloning valt mi jns in-
ziens niet te ontkomen, wi l men al-
thans dit probleem oplossen. Gaarne 
wi l ik over deze problematiek de me-
ning van de Minister vernemen. 
Voorts wil ik een opmerking maken 
over het functioneren van de geweste-
lijke arbeidsbureaus oude en nieuwe 
sti j l . In de openbare commissieverga-
dering is daarover vri j uitvoerig ge-
sproken. De gunstige ervaringen met 
de gewestelijke arbeidsbureaus nieu-
we stijl en de gecompliceerde werkge-
legenheidssituatie in Noord-Brabant 
doet bij mij de vraag rijzen of de Rege-
ring niet wil overwegen het experi-
ment met de gewestelijke arbeidsbu-
reaus nieuwe stijl u i t te breiden tot de 
provincie Noord-Brabant. 
Ik wi l eindigen met het uitspreken van 
de hoop en eigenlijk toch ook wel de 
verwachting dat wi j er dank zij een ze-
kere zelfdiscipline van Regering en 
parlement en van werkgever's- en 
werknemersorganisaties in mogen 

slagen te komen tot een algemeen be-
leid waarbinnen aan de bestri jding van 
de werkloosheid de allerhoogste pri-
oriteit wordt toegekend. Ook wanneer 
dat zou betekenen dat Regering en be-
drijfsleven op zichzelf belangrijke za-
ken tijdelijk zouden moeten laten rus-
ten. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst w i l ik iets zeggen 
over het proces van democratisering. 
Daarbij wi l ik een drietal opmerkingen 
vooraf maken. Onze samenleving kent 
vele niet-gouvernementele organisa-
ties en instanties. Zij hebben een eigen 
taak en een daarmee corresponderen-
de verantwoordel i jkheid. Zij doen vele 
zaken zelf af, ook in samenwerking 
met anderen en op weer andere terrei-
nen waar zij zelf niet bevoegd zijn 
brengen zij adviezen uit. Ik meen dat 
onze ervaring is dat deze taakstelling 
door hen als regel goed wordt vervuld 
en dat de verantwoordeli jkheid die 
daarbij behoort als regel goed wordt 
gedragen. De aanwezigheid van die 
organisaties en instanties past naar 
onze mening ook in het proces van de-
mocratisering en in het proces van 
spreiding van macht. Wi j zullen zelfs 
bij voortdur ing bezig moeten zijn met 
de vraag of niet nog meer taken en 
verantwoordeli jkheden naar niet-
gouvernementele organisaties en in-
stanties kunnen worden overgebracht, 
daarbij ons ervan bewust zijnde dat 
Regering en politici ook niet alle wijs-
heid in pacht hebben. Voor ons is het 
een gegeven bij het beoordelen van 
dat proces van democratisering dat 
het gaat om zowel de paricipatiede-
mocratie als de vertrouwensdemocra-
tie. Beide zullen steeds in ogenschouw 
moeten worden genomen wanneer 
het gaat om het geven van gestalte 
aan dit proces. 
Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt goed -
dit is de derde voorafgaande opmer-
k i n g - n o g eens te memoreren, dat in 
de achter ons liggende jaren met be-
trekking tot het proces van democrati-
sering in het bedrijfsleven heel veel is 
gebeurd dan wel nog te gebeuren 
staat: de structuurwet, de invoering 
van het enquêterecht, de jaarverslag-
geving, de wijziging in de Wet op de 
ondernemingsraden in 1971 en de vor-
mings- en scholingsactiviteiten voor 
leden van ondernemingsraden leggen 
getuigenis hiervan af. Thans is in be-
handeling het wetsontwerp inzake 
groepsondernemingsraden en in wor-
d ingz i jn : het beroepsrecht voor on-
dernemingsraden en het klachtrecht 

voor individuele werknemers, terwij l 
bij de SER adviesaanvragen in behan-
deling zijn ten aanzien van de mede-
zeggenschap in kleine ondernemin-
gen, het bedrijvenwerk en de taak en 
bevoegdheden van ondernemingsra-
den. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij willen be-
paald niet zeggen, dat wi j bij het vol-
tooien van dit werk in de wetgeving, 
een eindpunt hebben bereikt; wi j zijn 
op weg en wil len deze weg vervolgen: 
geleidelijk, bewust en weloverwogen. 
Hiertoe behoort ook het wachten -
overigens niet onbegrensd - op oor-
deelsvorming van belanghebbenden 
en verantwoordeli jken. Zij hebben nu 
eenmaal een taak in dit proces van de-
mocratisering. Hun meningsvorming 
hebben wi j hard nodig om te komen 
tot een verantwoorde wetgeving. Wet-
geving is eerst dan optimaal, wanneer 
zij verankerd is in het rechtsbewustzijn 
van mensen. Anders gezegd: voor het 
welslagen van wijzigingen is de mede-
werking van alle betrokkenen van we-
zenlijk belang. 
Sprekend over het proces van demo-
cratisering op het terrein van de on-
derneming wi js ik er nog eens nadruk-
kelijk op, dat de Wet op de onderne-
mingsraden, zoals w i j haar thans ken-
nen, geen verbod oplegt om verder te 
gaan met betrekking tot taken inzake 
advies, overleg en medezeggenschap 
van de ondernemingsraden. Het is dus 
niet zo, dat de ontwikkeling wordt op-
gehouden zolang er geen wetswijzi-
ging is. Het is bij voorbeeld mogelijk, 
per onderneming of per bedrijfstak af 
te spreken, dat ondernemingsraden 
meer inhoud hebben dan de wet ver-
meldt. In onze samenleving is er zelfs 
ruimte voor experimenten met vor-
men van arbeiderszelfbestuur. Hiervan 
is en wordt in de praktijk gebruik ge-
maakt. 
Een gevolg ervan is, dat er verschillen-
de ontwikkelingen zijn waar te nemen, 
ontwikkel ingen, waarbij onderne-
mingsraden zich meer gaan richten op 
belangenbehartiging en zich als stri jd-
orgaan demonstreren. Er zijn ook 
ontwikkelingen waar te nemen, waarin 
meer accent wordt gelegd op overleg 
en het dus meer overlegorganen zijn. 
Wij hopen, dat de SER in zijn huidige 
studie over het uit te brengen advies 
met betrekking tot taak en bevoegdhe-
den van ondernemingsraden met deze 
verdergaande, maar ook uiteenlopen-
de ontwikkelingen rekening zal wi l len 
houden. 
Het recente onderzoek van de Arbeids-
inspectie met betrekking tot het func-
tioneren van ondernemingsraden 
heeft nog eens laten zien, dat sprake is 
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van een goede ontwikkeling. Er is be-
paald nog geen sprake van een maxi-
male situatie, maar wi j menen met de 
Minister, dat er alle aanleiding is, een 
woord van waardering uit te spreken 
aan het adres van degenen, die de ont-
wikkeling van de ondernemingsraden 
in de achter ons liggende t i jd gestalte 
hebben gegeven. Wij spreken hierbij 
uitdrukkelijk over allen, die hierbij een 
rol hebben gespeeld. 
Mijnheer de Voorzitter! Verschillende 
onderzoekingen wijzen uit, dat de 
werknemer de meeste waarde toekent 
aan inspraak en medezeggenschap ten 
aanzien van zijn eigen arbeidssituatie, 
en vervolgens met betrekking tot za-
ken, die zich in zijn directe werkomge-
ving voltrekken. In de graadmeter van 
waardebepaling komt daarna het 
werkterrein van de medezeggenschap 
ten aanzien van de onderneming als 
geheel aan de orde. 
Het komt ons juist voor, dat onderne-
mingsraden, werkgevers, hun organi-
saties en ook de vakorganisaties het 
mogelijke wil len blijven doen om de 
inspraak en medezeggenschap zoveel 
mogelijk door te voeren en gestalte te 
geven ten aanzien van de individuele 
arbeidssituatie, en ook van de directe 
werkomgeving. 
Op nationaal niveau ontmoeten wi j in 
dat proces van democratisering de So-
ciaal-Economische Raad. Daarop 
wordt nog wel eens kritiek uitgeoe-
fend, zowel wat het instituut zelf be-
treft als ook het functioneren ervan, 
waarbij dan met name wordt gewezen 
op het lang uitblijven van sommige 
adviezen. 
Wij zullen ons moeten realiseren - wi j 
wil len dat graag - , dat de Sociaal-Eco-
nomische Raad met de Stichting van 
de Arbeid de enige plaats is in ons 
land, waar de top van het bedrijfsleven 
elkaar regelmatig ontmoet. Een be-
schouwing van de activiteiten van de 
Sociaal-Economische Raad moet naar 
onze mening ook tot een positief oor-
deel leiden. Verwezen mag worden 
naar het functioneren van de Commis-
sie Opvoering Produktiviteit, het werk 
met betrekking tot consumentenaan-
gelegenheden, de fusiecode en de me-
dedinging om een aantal voorbeelden 
te noemen. Een zelfde positief oordeel 
dient - overigens graag - uitgespro-
ken te worden over het werk van de 
Stichting van de Arbeid. Wij wil len na-
drukkelijk zeggen dat in ons beeld over 
de structuur van de samenleving de 
SER en de Stichting van de Arbeid vol-
ledig passen, well icht in een andere 
samenstell ing, bij voorbeeld na de op-

lossing van de problematiek van de re-
presentativiteit, well icht ook voorzien 
van andere taken. 
In deze ti jd wordt veel gesproken over 
meerjarenplanning. De Regering werkt 
ermee; de vakbeweging publiceert 
vierjarige actieprogramma's; onder-
nemingen hebben meerjarenplannen. 
Is de Minister bereid te overwegen de 
Sociaal-Economische Raad en eventu-
eel de Stichting van de Arbeid de 
vraag voor te leggen, een programme-
ring voor telkens drie a vier jaar op te 
zetten voor wat betreft de mogelijke 
verdeling van de verwachte ruimte 
over collectieve en individuele beste-
dingen en daarin tevens te betrekken 
een programmering voor verdere 
maatschappelijke ontwikkeling? Het 
moet uiteraard gaan om de opstell ing 
van indicatieve planningen. 
Zo'n situatie kan naar onze mening het 
voordeel bieden, dat het jaarlijks over-
leg over een eventueel centraal ak-
koord, hetwelk toch wel een belangrij-
ke zaak is in de samenleving van van-
daag, meer en beter voorbereid, en 
dus ook meer verantwoord, zal kunnen 
plaatsvinden. Er is dan rustig de t i jd 
voor beraad en overleg, voor het bepa-
len van prioriteiten. 
Er is in ons land een veelheid van ra-
den zoals de Sociaal-Economische 
Raad, de Raad voor de Ruimtelijke Or-
dening, de Raad voor de Milieuhygië-
ne, de Raad voor Ontwikkelingssa-
menwerking. Aanknopingspunten in 
hun taakstelling zijn duidelijk aanwe-
zig. Er zijn niet-formele, soms ook per-
sonele verbindingen. Een duidelijke 
coördinatie - anders dan in het kabinet 
- is niet aanwezig. 
Ligt hier ook niet een taak voor de So-
ciaal-Economische Raad, zodat reeds 
in de adviesfase een coördinatie tot 
stand kan komen? Gaarne vernemen 
wij het oordeel van de Minister over 
deze gedachte. 
Een ander aspect is het verder uitbou-
wen van het democratiseringsproces 
op regionaal niveau. Wij kennen de 
Kamers van Koophandel. Er wordt 
door de SER gestudeerd op de taak en 
de organisatie hiervan. Kan in de stu-
die worden betrokken het ombouwen 
van deze Kamers van Koophandel tot 
regionale organen van het bedrijfsle-
ven, bij voorbeeld op provinciaal en 
straks gewestelijk niveau? Zij zouden 
zich onder meer kunnen belasten met 
het uitbrengen van adviezen aan pro-
vinciale besturen en/of gewestelijke 
besturen. 
Dergelijke organen zouden aansluiten 
bij een beleid, dat thans wordt ge-
voerd op meerdere terreinen en dat is 
gericht op overdracht aan en erken-

ning van de plaats van de regio's. Ik 
verwijs naar de regionale raden voor 
de arbeidsmarkt en ook naar regionale 
planning met betrekking tot voorzie-
ningen op het terrein van de volksge-
zondheid. 
In het kader van het proces van demo-
cratisering respectievelijk spreiding 
van macht is door de voorzitter van 
onze fractie bij de algemene politieke 
beschouwingen aandacht gevraagd 
voor een herleving van de PBO-ge-
dachte. Is daarop intussen al verder 
gestudeerd en, zo ja, met welk resul-
taat? Indien nog geen studie is verricht 
of de studie nog niet is voltooid, zou 
de Minister daarover dan ook het oor-
deel van de SER kunnen en wil len vra-
gen? 
Op bedrijfstakniveau is er i n deze t i jd 
veel aandacht voor structuuronder-
zoek. Het zijn zaken met veel aspecten, 
waaronder de sociale aspecten. Van 
belang achten wi j het, dat zo'n studie 
in gemeenschappelijk verband wordt 
verricht, zowel qua voorbereiding als 
qua opzet en verloop van het onder-
zoek en het bepalen van een beleid op 
basis van de rapportering. 
Aan het slot van dit hoofdstuk leg ik er 
gaarne de nadruk op, dat wi j het be-
treuren dat er situaties zijn, waarin het-
geen in de verschillende wetten is ge-
regeld niet volledig wordt nageleefd. 
Wij wijzen op het feit, dat nog niet 
overal ondernemingsraden zijn waar 
deze zouden moeten zijn, en op het 
feit, dat de wet inzake de publikatie-
plicht van de jaarverslaggeving nog 
niet volledig wordt nageleefd. Vanaf 
deze plaats doen wi j ook nog eens 
gaarne een beroep op allen die ter za-
ke een taak hebben, deze ook maxi-
maal te vervullen. 
Op het terrein van de bezitsvorming 
aangeland, zouden wi j allereerst dank 
wil len zeggen voor de positieve beslis-
sing naar aanleiding van vragen onzer-
zijds, eerder dit jaar gesteld, om de be-
dragen waarover premies in het kader 
van de bevordering van de bezitsvor-
ming worden gegeven aan te passen. 
Ten aanzien van het spaarloon moeten 
wij vaststellen dat helaas nog weinig 
van de grond is gekomen. Wellicht en 
hopelijk zal er veel aandacht aan wor-
den besteed in de aanstaande onder-
handelingen. Is de Minister bereid, ge-
let op de aan invoering van spaarloon 
verbonden belangen, er nog eens de 
aandacht van de sociale partners voor 
te vragen? 
Wij zijn blij met de toezegging van de 
Regering, de zaak van de vermogens-
aanwasdeling in de loop van 1975 te 
regelen. Wij wachten de voorstellen 
van de Regering met grote belangstel-
ling af. 
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Wij delen de impliciet in de schriftelijk 
gegeven antwoorden neergelegde op-
vatting van de Regering, dat de rente-
loze lening van het Bezitsvormings-
fonds een belangrijk hulpmiddel isten 
behoeve van laagst en lager betaalden 
om aan een eigen won ing te komen. 
Om wille van de bevordering van het 
eigen-woningbezit van deze categorie-
en en ter bevordering van de woning-
bouwactiviteiten wil len wi j een hoger 
bedrag aan renteloze leningen beplei-
ten. Dat zou bij voorbeeld kunnen, als 
het kapitaal van het fonds wordt ver-
hoogd. Een tweede zaak betreft de 
maximale prijzen van de woningen 
waarvoor een renteloze lening kan 
worden verstrekt. Is de gedachte ver-
hoging per 1 januari 1975 wel voldoen-
de in overeenstemming met de geste-
gen kostprijzen in dit jaar? Is een extra 
verhoging per 1 januari 1975 van de 
toelaatbare prijzen van reeds bewoon-
de woningen te overwegen? Voor 
f 50 000 is bijna nergens een passende 
bewoonde woning te verkrijgen. 
Voorts een enkele vraag met betrek-
king tot het koppelbazenprobleem, 
mijnheer de Voorzitter. Onder meer 
blijkens een artikel in 'De Bouwer' van 
4 december 1974 is dit helaas een nog 
steeds voortwoekerend gezwel in onze 
samenleving, hetwelk veel leed be-
zorgt bij de betreffende werknemers 
en hun gezinnen en veel schade toe-
brengt aan onze gemeenschap. Gaar-
ne verkrijgen wi j een nader commen-
taar van de bewindslieden op ge-
noemd artikel, mede in het licht van 
antwoorden op vragen van de colle-
gae Notenboom en Hermsen van 1 
april 1974 en van mijzelf van 1 decerrv 
ber1972. 
Ten slotte stel ik een vraag op het ter-
rein van de sociale werkvoorziening. 
Deze nuttige instelling kennen wi j nu 
ongeveer 25 jaar. Sedert de start is er 
sprake van een enorme ontwikkeling 
in de samenleving. Voor een deel heeft 
dit zich ook gemanifesteerd in het ge-
beuren van de sociale werkvoorzie-
ning. Bij ons is de vraag gerezen of wi j 
met elkaar niet toe zijn aan een bezin-
ning op het instituut en op zijn plaats 
en functioneren in de samenleving van 
morgen. Vraagstukken van recht op ar-
beid respectievelijk recht op inkomen, 
maar ook die van de technologische 
ontwikkeling, schaalvergroting en so-
ciaal beleid zouden daarbij aan de or-
de moeten komen. Zijn de bewindslie-
den bereid, zo'n studie in gang te zet-
ten? 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Vri jdagavond kwam de Mi-
nister-President ons voor de televisie 
nogal zelfvoldaan toelichten, dat het 
kabinet weer een nieuw object van in-
komensnivellering had gevonden, te 
weten dat van de studiefinanciering 
als substitutie voor de kinderbijslag en 
■afdekregelingen. Het kostte hem 
daarbij moeite desgevraagd niet al te 
gretig te beamen dat hier weer van 
een stuk typisch socialistisch beleid 
sprake was. Dat zou voor de confessi-
onele leden van het kabinet wat verve-
lend hebben geklonken, maar hij vond 
wel dat het zo was. 
Twee dagen tevoren hadden wi j hier 
de vertoning meegemaakt, waarbij de 
Kamer onder dreiging van een crisis 
gedwongen werd op een uiterst be-
scheiden voorstel tot verl ichting van 
de lasten van de middengroepen nog 
eens 25 min. gulden te laten vallen. Op 
diezelfde avond liet het kabinet andere 
ook door hem bestreden voorstellen, 
die samen 110 min. gulden kosten, 
rustig lopen. De reden daarvan was 
dat het voorstel-Scholten niet nivelle-
rend genoeg werkte. 
Het nivelleringsmotief vierde al eerder 
hoogti j in andere beleidsbeslissingen 
van dit kabinet. Ik noem de Machti-
gingswet, de oorspronkeli jke belas-
tingvoorstellen voor 1975 en de nieu-
we plannen voor het huurbeleid. Als ik 
mij niet vergis, dan is ook de keuze van 
de ti jdeli jke belastingverlaging voor 
het bedrijfsleven via de AKW-premie 
mede door inkomenspolit ieke motie-
ven bepaald geweest. Een terugdraai-
en van de oneigenlijke lastenverzwa-
ring van de AWBZ met de bekende 
CRM-uitgaven zou naar mijn oordeel 
immers veel meer voor de hand heb-
ben gelegen. 
Ik heb er behoefte aan deze zaken te 
noemen, omdat ik zo langzamerhand 
de indruk krijg, dat het kabinet door 
een soort nivelleringsobsessie bezeten 
raakt. Dat doet mij vrezen dat wi j 
steeds meer te maken zullen krijgen 
met een beleid op allerlei gebied, 
waarbij niet de juiste oplossing van de 
problemen zelf, gekozen na een even-
wichtige afweging van alle belangen 
voorop zal staan (zoals naar mijn oor-
deel elk kabinet betaamt), maar dat de 
beslissingen vooral bepaald worden 
door de vraag of er wel genoeg mee 
genivelleerd wordt. 
■ Zo liet de Minister van Financiën 
a.h.w. 110 min. gulden lopen om 25 
min. nivellering te verdienen. 
■ Zo is een dringend beroep van het 
bedrijfsleven om meer ruimte voor 
bli jvende rendementsverbetering fei-

telijk beantwoord met een aankondi-
ging van een afromende vermogens-
aanwas- of winstdelingsregeling. 
■ En evenzo hebben deze bewindslie-
den in antwoord op de al zo lang be-
pleite herwaardering en beheersing 
van de sociale verzekering laten we-
ten, dat zij dit stelsel meer dienstbaar 
wil len maken aan inkomenspolitieke 
doeleinden. 
Het kabinet reageert daarmede niet al-
leen volstrekt onvoldoende op de 
hoofdproblemen van de te hoge infla-
toir werkende collectieve lasten, van 
de uitgeholde rendementspositie van 
het bedrijfsleven en de mede daardoor 
veroorzaakte grote werkloosheid. De 
eenzijdige nivelleringsoptiek van 
waaruit het al deze zaken benadert, 
brengt met zich mee dat het ook geen 
evenwichtige oplossingen kan aandra-
gen. 
Nu heeft de Kamer vorig jaar uitge-
sproken eerst aan de hand van de al zo 
lang aangekondigde nota over de in-
komenspolitiek te wil len praten, maar 
het kabinet blijkt inmiddels op allerlei 
gebied nu al zijn zin te wil len doorzet-
ten. Dat klopt niet met elkaar. Ik zou de 
Minister dan ook wil len vragen hoe wi j 
dit moeten zien. 
Is dit het zo ongeveer wel , wat wi j 
straks in de nota samengevat en ver-
der uitgewerkt zullen zien, of zijn dit 
nog maar voorproefjes van wat ons te 
wachten staat? Zo ja, waar denkt de 
Minister dan nog verder aan? 
Ook in de presentatie van de verschil-
lende beleidsonderdelen van dit de-
pa rtement treft mij de eenzijdigheid en 
onvoldoende fundamentele aanpak. 
Ik noemde al even de sociale zeker-
heid. Waarop gronden de bewindslie-
den hun bevoegdheid om de verticale 
inkomensverdeling als doelstelling 
van dit stelsel te gaan gebruiken? Het 
algemene gedeelte van de memorie 
van toel ichting geeft een belangwek-
kend overzicht van het uitkeringen-
ontvangende deel van de afhankelijke 
beroepsbevolking. Van deze in ons 
land toch al relatief beperkte beroeps-
groep blijkt 20% niet actief te zijn. Be-
gri jp ik het goed, dan vinden ook de 
bewindslieden dit een zeer zorgelijk 
verschijnsel. Maar het heeft mij getrof-
fen, dat dit tot geen andere beleidsbe-
paling heeft geleid dan dat besloten is 
daarvoor maar weer een interdeparte-
mentale ambteli jke commissie in te 
stellen. Er zijn op dit gebied veel vra-
gen te stellen. 
Is ons stelsel van sociale zekerheid niet 
te ru im geworden, waardoor dit ver-
schijnsel mede wordt bevorderd? 
Vraagt niet met name de explosieve 
ontwikkeling van de WAO-uitkeringen 

Tweede Kamer 
11 december 1974 Rijksbegroting 1905 



Rietkerk 
om snelle beperkende beleidsmaatre-
gelen? Moet de Ziektewet niet beter in 
de WAO worden geïntegreerd, ook 
qua uitvoering? Waar blijft de integra-
tie van de Werkloosheidswet en de 
Wet Werkloosheidsvoorziening? 
Zou het niet mogelijk zijn een regeling 
te treffen, waarbi j de vele ziekte-vaca-
tures tijdelijk door werklozen kunnen 
worden gevuld? Over dit idee ben ik 
zelf ook nog niet uitgedacht, maar ik 
krijg er graag het oordeel van de be-
windslieden over. Heeft het departe-
mentsberaad over de mogeli jkheden 
tot kostenbeheersing en betersamen-
spel van de uitvoeringsorganen te ko-
men al tot enig resultaat geleid? Sug-
gesties daarvoorzi jn toch al geruime 
ti jd bekend? 
Ik mis een duidelijke visie van met na-
me de Staatssecretaris op de program-
mering en de kostenbeheersing van 
de sociale verzekering. Is het niet 
vreemd dat wi j pas een dag voor de 
behandeling van deze begroting infor-
matie krijgen over de in 1975 te ver-
wachten stijging van de sociale verze-
keringsuitgaven? 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Kre-
gen wi j die anders zoveel eerder? 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Die sti jging liegt er ove-
rigens niet om. De uitkeringen zullen 
stijgen van 32,8 naar 39,3 mld. gulden, 
een stijging dus van 6,5 mld. gulden of 
wel met bijna 20% ten opzichte van 
1974. Daar doen de extra overheidsbij-
dragen, die de premiesti jgingen vol-
gend jaar vri jwel stabiliseren, niets 
aan af. Zien de bewindslieden kans bij 
deze ontwikkeling nog vast te houden 
aan de3%-norm? 
Naar mijn verwachting zal de sociale 
verzekering bij dit kabinetsbeleid tot 
1977 tenminste 4 % van het nationale 
inkomen in beslag nemen. Ik heb dat 
nader geadstrueerd in een preadvies 
voor de Vereniging voor Staathuis-
houdkunde en mijn verwachting wordt 
door de laatste cijfers alleen maar ver-
sterkt. Is de Staatssecretaris dat met 
mij eens? 
Ik ben overigens van mening dat zelfs 
de 3%-norm al te ru im is gesteld, gelet 
op onze economische mogeli jkheden. 
De laatste prognoses van het Planbu-
reau verwachten een produktiviteits-
stijging van niet meer dan 3%. De 
mijns inziens noodzakelijke beperking 
van de sti jging van de collectieve druk 
van de sociale verzekering tot 2%, 
wordt daarmee naar mi jn oordeel al-
leen maar onderstreept. 
De plannen van de bewindslieden be-
ogen wel een herwaardering van de 

kinderbijslagen, maar ik vraag mij af of 
die wel tot een vermindering van de 
collectieve lasten (belastingen en pre-
mies te zamen) zal leiden. Voor het 
overige vrees ik dat het beleid alleen 
maar een verdere stijging van de soci-
ale lasten zal opleveren. 
De vraag moet dan toch wel gesteld 
worden, of wi j onder die huidige eco-
nomische omstandigheden nog wel 
nieuwe volksverzekeringen mogen 
gaan entameren. Is het nodig, het in-
dexeri ngsmechanisme van de rege-
lingslonen zodanig te veranderen dat 
via het min imumloon ook op de soci-
ale uitkeringen een blijvende opstu-
wende werking zal worden uitgeoe-
fend? Hoewel deze zaak nog bij de SER 
in studie is, w i l ik nu reeds zeggen dat 
ik de fi losofie van het kabinet over de 
netto-netto-problematiek beslist af-
wijs. 
Ik heb in eerder genoemd geschrift uit-
eengezet, mijnheer de Voorzitter, hoe 
wi j naar mi jn oordeel dit geheel van so-
ciale zekerheid op een verantwoorde 
wijze zouden kunnen gaan beheersen, 
zonder daarbij af te zien van noodzake-
lijke verbeteringen voor groepen die 
extra steun behoeven. Ik denk daarbij 
aan de invalide zelfstandigen en ook 
aan de oudere, langdurig werklozen 
Ik wi l de bewindslieden vragen, hoe zij 
zich voorstellen tot een verantwoorde 
beheersing van die ontwikkeling te ko-
men, waar zij zich blijkens de memorie 
van toelichting ook zorgen over ma-
ken. Ik meen dat de zaak waar het om 
gaat, te belangrijk is om nog langer 
een afwachtende houding aan te ne-
men. 
Vervolgens wi l ik graag enkele opmer-
kingen maken over het sociaal beleid 
in de onderneming, mijnheer de Voor-
zitter. Op verschillende plaatsen wordt 
in de memorie van toelichting de on-
derlinge samenhang tussen de ver-
schillende beleidsonderdelen van het 
departement benadrukt. Terecht wordt 
daarbij bij voorbeeld gewezen op het 
grote belang van de kwaliteit van de 
arbeidsomstandigheden, bij gebreke 
waarvan ziekteverzuim en werkloos-
heid toenemen. De noodzaak tot in-
spraak, zinvol werk, verantwoordeli jk-
heid en zelfontplooiing wordt terecht 
onderstreept en geadstrueerd. 
Maar, mijnheer de Voorzitter, ik word 
dan wel een beetje kriebelig als daarna 
allerlei bevoogdende opmerkingen 
worden gemaakt en nieuwe wetteli jke 
regelingen t.a.v. de arbeidsverhoudin-
gen worden aangekondigd, die uitslui-
tend gericht zijn op de ondernemin-
gen. Deze zijn op het gebied van gede-
centraliseerde beslui tvorming, job-eva-
luatie, werkoverleg e.d. vaak al veel 

verder dan wordt verondersteld. Deze 
problematiek doet zich trouwens voor 
in alle arbeidsverhoudingen, zieken-
huizen en universiteiten. Als ik lees, 
dat het aantal langdurig zieken en min-
der-validen die via de WAO een uitke-
ring ontvangen, dus niet via de over-
heid, sinds 1968 met 78% is gestegen, 
maar in de overheidssector met 92%, 
moet ik daar dan niet een nog groter 
tekort schieten van de kwaliteit van de 
arbeidsomstandigheden bij de over-
heid uit afleiden? Speelt de signaal-
functie van het ziekteverzuim daar 
niet? Hoe staat het in déze sectoren 
met de bevordering van betere ar-
beidsverhoudingen en arbeidsom-
standigheden? 
Ik meen dat wi j deze problematiek in 
een veel objectievere sfeer zouden 
kunnen behandelen, wanneer het be-
leid terzake zich op alle arbeidsverhou-
dingen zou gaan richten en niet alleen 
op die in de ondernemingen, die vaak 
ten onrechte als een soort achterge-
bleven gebied ten tonele worden ge-
voerd. Ik spreek voorts mijn erkente-
lijkheid uit voor het ontvangen over-
zicht van subsidies voor sociaal-we-
tenschappelijk onderzoek. Ik hoop dat 
wi j nog eens de gelegenheid krijgen, 
hierover nader te spreken. 
Ook ten aanzien van het door het kabi-
net gevoerde loon- en werkgelegen-
heidsbeleid wreekt zich naar ons oor-
deel de eenzijdige en daardoor on-
evenwichtige aanpak. Nog vóór er van 
onderhandelingen sprake was, haast-
te het kabinet zich toezeggingen te 
doen aan de vakbeweging op het punt 
van vermogensaanwas of winstdel ing. 
En nog eerder schreef de Minister in 
de memorie van toelichting ten gerie-
vevan de vakbeweging, dat een nivel-
lering vanuit de nominale sfeer een 
bijdrage zou kunnen leveren tot recht-
vaardiger verhoudingen, hoezeer hij 
ook wist, dat juist over deze punten 
grote verschillen van mening tussen 
de sociale partners bestonden. 
Waarop baseert de Minister zijn uit-
spraak over de nivellering? Wij hebben 
feitelijk nog geen inzicht in zijn over-
wegingen, omdat de desbetreffende 
nota nog ontbreekt. Weet de Minister dat 
er in verschillende sectoren al weer 
gedenivelleerd moet gaan worden, 
omdat als gevolg van het min imum-
loon en de Machtigingswet de presta-
tieverschillen met de aangrenzende 
salarisgroepen onvoldoende tot hun 
recht komen? Nu het centraal akkoord 
is mislukt, meent het kabinet zich - ik 
vind dat juist - van inmenging in de 
c.a.o.-onderhandelingen te moeten 
onthouden. Had het dat niet beter eer-
der kunnen doen? Heeft het kabinet 
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met zijn uitspraken niet de schijn op 
zich geladen, zich bij voorbaat aan de 
kant van een van beide partners op te 
stellen? 
Ik betreur met de Minister dat het cen-
traal akkoord is mislukt. Ik wil daar 
echter wel aan toevoegen dat het kabi-
net ook met het later aangekondigde 
pakket van tijdelijke maatregelen ten 
opzichte van de door de Regering zelf 
geïndiceerde loonkostenstijging van 
13%, geen wezenlijke bijdrage tot 
overbrugging van de verschillen in de 
nominale sfeer heeft geleverd. De 
nieuwe prognose van ca. 13% ging im-
mers gepaard met een beduidend la-
gere produktiviteitsstijging namelijk 
van 3% in plaats van 4% en de kosten-
stijgingen voor de ondernemingen zul-
len per saldo dus nog hoger uitpakken. 
Juist waar het rendement en de werk-
gelegenheid hiermee zo direct ge-
moeid zijn, hebben wij dan ook, zij het 
vergeefs in de afgelopen weken voor 
een meer substantiële tegemoetko-
ming gepleit. 
Mijnheer de Voorzitter! Heb ik de Mi-
nistergoed begrepen, dan overweegt 
het kabinet thans geen ingrijpen. Ik 
vind dat verstandig, om de eenvoudi-
ge reden dat nu eerst maar rustig de 
onderhandelingen per bedrijfstak 
moeten worden afgewacht. Mochten die 
onverhoopt evenwel tot resultaten lei-
den, die onze gehele toch al zo kwets-
bare economie ernstige schade zou-
den berokkenen, dan zal het kabinet 
zich toch niet aan zijn verantwoorde-
lijkheid ter zake mogen onttrekken, 
ook al zou dat moeten met wetten, 
waar de Minister weinig voor voelt. 
Ik wil nog enkele opmerkingen over de 
werkgelegenheid maken. Nu wij in de 
openbare commissievergadering al 
over deze problematiek uitvoerig ge-
sproken hebben, moet ik mij nu beper-
ken. Het kabinet heeft een zeer groot 
bedrag aangewend tot bestrijding van 
de conjuncturele werkloosheid, maar 
ziet voorshands geen kans de structu-
rele problemen op te lossen. Wij krij-
gen daarover nog een nota. Ik vraag 
mij allereerst af of het kabinet, met na-
me door een geforceerd beleid ten 
aanzien van de jeugdlonen, deze pro-
blematiek niet zelf heeft vergroot. Be-
langrijke sectoren, met name in het 
midden- en kleinbedrijf, zijn daardoor 
in grote moeilijkheden gekomen. De 
jeugdwerkloosheid is sterk gestegen. 
Ook ik ben voor goede jeugdlonen, 
maar vraag mij af of de verhoging 
daarvan wel het grootste sociale pro-
bleem is vandaag. Zijn wij niet bezig 
de jongeren te bedotten als zij daar-

door en door de partiële leerplicht 
geen baan zouden kunnen vinden? 
Zou het zeker onder de huidige werk-
gelegenheidsvooruitzichten geen 
aanbeveling verdienen, verdere verho-
gingen zoveel mogelijk te vermijden 
en in ieder geval af te zien van een 
doorwerking van de mogelijke structu-
rele extra verhogingen van het mini-
mum-loon in de jeugdlonen voor 
1975? Ik geloof dat wij ook het pro-
bleem van de verlaging van de leef-
tijdsgrens moeten bezien tegen het be-
lang van de jongeren zelf. 
Wij hebben bij verschillende gelegen-
heden overigens aangedrongen op 
meer structurele maatregelen en op 
verdergaande tegemoetkomingen, ge-
richt op de verbetering van de rende-
mentspositie van de bedrijven. Daar 
ligt naar ons oordeel het hoofdpunt 
van aangrijpen van de algemene struc-
turele werkloosheid. 
Helaas heeft het kabinet zich tot nu toe 
tot conjuncturele maatregelen be-
perkt, die tijdelijk belangrijke hulp kun-
nen bieden. In de regio wordt nogal 
geklaagd over een te centralistisch be-
leid, dat slagvaardigheid verhindert. 
Wat vindt de Minister hiervan? Een be-
tere aanpassing van het aanbod op de 
in bepaalde delen van het westen maar 
ook elders altijd nog belangrijke vraag 
is verder dringend nodig. Kan de Mi-
nister in dit verband nadere inlichtin-
gen geven over de stand van zaken 
met betrekking tot de scholingspro-
gramma's? 
Wij dringen erop aan met spoed de uit-
keringsduur van de WWV voor oudere 
werknemers te verlengen, zodat in ie-
der geval boven 60-jarigen zo nodig 
tot de pensioengerechtigde leeftijd uit-
kering ontvangen. De Minister heeft 
hiertoe al voorstellen aan de SER ge-
daan. En als sluitstuk op het gebied 
van arbeidsbevorderende maatrege-
len zal het daarbij naar ons oordeel 
ook nodig zijn een te grote vrijblijvend-
heidten opzichte van aangeboden 
werk en scholing tegen te gaan. Daar-
toe heb ik al in de openbare commis-
sievergadering een motie ingediend. 
In dit verband tenslotte nog een punt 
dat mij grote zorgen baart. Het laatste 
pakket maatregelen van het kabinet is 
zoals gezegd geheel conjunctureel ge-
richt. Structureel streeft het kabinet 
geen beperking van overheidsuitga-
ven na, maareen verdere stijging. Het-
zelfde geldt voor de sociale verzekerin-
gen. Tegelijk leert het ons, dat wij 
structureel met een verminderde eco-
nomische groei rekening zullen moe-
ten houden. 
Als dus de voor een belangrijk deel 
monetaire financiering van deze stij-

gingen in de toekomst weer ongedaan 
moet worden gemaakt, dan zal dat dus 
met stijgingen van belasting- en pre-
mieheffingen moeten gebeuren. Kun-
nen de bewindslieden, althans voor 
wat de premiestijgingen betreft, aan-
geven om welke orde van grootte dat 
zal gaan? Hoe moeten die kostenstij-
gingen dan worden opgevangen? Zal 

i er dan nog wel ruimte voor loons-en 
rendementsverbeteringen zijn? Wat is 
dan het werkgelegenheidsperspectief? 
Dit is een vraagstuk, dat mij grote zor-
gen baart. 
Mijnheer de Voorzitter, ik heb maar en-
kele punten kunnen bespreken, en dan 
nog onvolledig. Resumerende wil ik 
stellen dat de nivelleringsdrang van 
het kabinet het beleid eenzijdig en 
daardoor onevenwichtig maakt, dat 
wij een visie op het sociale verzeke-
ringsbeleid node missen, dat wij ons 
verzetten tegen een al te bevoogdend 
beleid ten aanzien van de arbeidsver-
houdingen in de ondernemingen -
deze maatregelen mogen zich niet al-
leen tot de ondernemingen beperken -

• dat het werkgelegenheidsbeleid meer 
structureel gericht dient te worden en 
tenslotte dat wij ons grote zorgen ma-
ken over de stijging van de collectieve 
lasten, die weliswaar tijdelijk is wegge-
masseerd, maar ons volgend jaar voor 
zeer grote problemen zal plaatsen, zo-
wel ten aanzien van de loonontwikke-
ling als ten aanzien van de werkgele-
genheid, indien het kabinet geen struc-
turele beperkingen van uitgaven na-
streeft. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Uitgeschakeld wor-
den uit het arbeidsproces is een van d€ 
ergste dingen die iemand kan overko-
men. De begroting besteedt, in de me-
morie van toelichting, zeer veel aan-
dachtaan de bijzonder grote groep 
van mensen die, om verschillende re-
denen, niet meer kunnen werken, 20 % 
van de afhankelijke beroepsbevolking. 
Over de werklozen kom ik direct nog te 
spreken, maar ik wil beginnen met wat 
te zeggen over de mensen in de WAO. 
Wij spreken dan over ruim 400000 
mensen, die om de een of andere re-
den arbeidsongeschikt zijn geworden 
voor het werk dat zij vroeger deden. 
Voor die mensen bestaan uitkeringen, 
gerelateerd aan hun vroegere loon. 
Maar ook al zou men 80 % van het 
vroegere loon ontvangen, wat al een 
achteruitgang is, dan nog is het een 
hard gelag om niet meer te kunnen 
werken. Ongeacht geconstateerde wij-
zigingen in het arbeidsethos, is het 
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voor die mensen die daar niet in vri j-
heid keus in kunnen maken, maar ge-
dwongen zonder werk komen een heel 
moeili jke zaak. Mensen die t ien, twin-
t ig, soms dertig jaar in een of meer 
functies, soms zelfs binnen één bedrijf, 
hun werk hebben opgebouwd, raken 
heel wat meer kwijt dan alleen hun 
werk. In een economische orde waarin 
mensen te werk worden gesteld met 
als belangrijkste doel het verrichten 
van zoveel mogelijk produktieve han-
delingen, hebben mensen die arbeids-
ongeschikt heten niet zoveel kansen 
meer. 
Wij hebben onlangs in 'de Volkskrant' 

i in de rubriek van de heer Sprengers 
i weer kunnen lezen hoe het enkele 

mensen in de WAO was vergaan. Dat 
waren nog positieve berichten. Dat 
ging over mensen die weer werk ge-
vonden hadden, al was het na her-
scholing en na, zoals bleek voor één 
van hen, een stuk of dertig keer sollici-
teren. Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
het niemand kwalijk nemen als hij na 
de tiende of vijft iende keer al wat lan-
ger wachtte met de volgende sollicita-
tiebrief, zodat hij daarmee ook even 
uitstel krijgt voor zijn volgende afwij-
zing. 
Dat brengt ons tot een enkele vraag 
over de opvang en de begeleiding van 
de mensen in de WAO. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): De geachte 
afgevaardigde weet toch wel , dat bij 
voorbeeld in kringen van het hoger be-
roepsonderwijs men soms ook 30 keer 
solliciteert? Daar komt dat zelfs in be-
tere conjuncturele omstandigheden 
voor. Men doet het daar en gros om de 
goede functie te krijgen. 

Mevrouw Barendregt (P.v.d.A.): Ik 
weet zeker dat dit in veel meer geval-
len gebeurt. Ik kan ook wijzen op de 
jongeren, de vrouwen en nog wat an-
dere belangrijke groepen. Het geldt op 
dit moment bijna voor iedere werklo-
ze, maar het is duidelijk dat het voor-
oordeel waarmee de groep arbeidson-
geschikten wordt benaderd nog een 
stukje groter is dan waarmee bij voor-
beeld de academicus wordt benaderd. 
Daar spelen weer andere zaken een 
rol. Voor iemand die in de Wet op de 
arbeidsongeschiktheid is gekomen 
speelt dat een heel belangrijke rol bij 
het feit, dat hij daarna niet meer wordt 
geaccepteerd. Daarom willen wi j pro-
beren, of daarin wat verandering kan 
komen. 
De bewindslieden hebben melding ge-
maakt van komende experimenten 
met intensief overleg tussen de ge-

meenschappelijke medische diensten 
en de gewestelijke arbeidsbureaus. 
Die hebben onze instemming. Men wi l 
tot een snelle bemiddel ing voor deze 
groep komen. Wij zouden toch graag 
zien dat er nog wat meer kracht aan 
werd bijgezet. 
Wij vinden dat de invloed op de creatie 
van arbeidsplaatsen in de bedrijven 
groter moet worden. Dat vergt meer 
dan alleen maar intensieve samenwer-
king tussen een gemeenschappelijke 
medische dienst en een gewestelijk ar-
beidsbureau. Mijn fractiegenoot de 
heer Hartmeijer zal daar dadelijk meer 
over zeggen. Ik wi l alvast aanduiden 
dat de arbeidsbureaus samen met an-
dere deskundigen, eventueel de ETI's 
en andere organisaties, intensiever in-
vloed moeten kunnen gaan uitoefenen 
op de taken die vanuit de bedrijven 
worden aangeboden aan mensen die 
werk zoeken. 
Het is duidelijk dat nog meer nodig is 
bij het WAO-beleid. Er wordt al jaren-
lang gesproken over een integratie 
van de medische diensten van de be-
drijfsverenigingen en de gemeen-
schappelijke medische dienst. Het is 
een oud pu nt en het lijkt op deze ma-
nier gesteld vri j theoretisch. Gezien de 
tijd wil ik er toch niet al te diep op in-
gaan. Ik zou graag wil len dat er ook 
van de zijde van de bewindslieden veel 
meer aandrang wordt uitgeoefend op 
de totstandkoming van de integratie. 
Het zou tegelijk een van de onderdelen 
zijn van het pakket ter vereenvoudi-
ging van onze sociale verzekering, het-
geen even leidt tot de vraag ter zijde 
hoe het daarmee nu eigenlijk staat. Als 
mensen eenmaal in de Ziektewet te-
recht komen, is het van belang, dat zij 
snel worden opgevangen. Zij moeten 
snel herkend worden als mogelijke ge-
vallen, die langdurig ziek zullen blijven 
en die naar alle waarschijnl i jkheid niet 
in het eigen werk kunnen terugkeren. 
Het ontdekken van die mensen al t i j -
dens de periode van de Ziektewet - de 
heerWeil heeft gisteren naar ik meen 
een periode van drie maanden ge-
noemd - is van bijzonder groot belang 
wil men die mensen op een veel snel-
lere manier aan werk terug helpen. Ik 
denk hierbij aan begeleiding, scholing 
en revalidatie en dergelijke. Dat hangt 
samen met de integratie van de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst en 
de medische diensten, die de Ziekte-
wet uitvoeren. Ik geef dit slechts met 
deze enkele korte toelichting aan, 
maar het is van groot belang dat het 
ook tot uitvoering komt. Als daartoe 
een wijziging van de Ziektewet nodig 
is, dan vinden wi j dat stappen in die 
richting moeten worden gezet. 

Ik noem kort een derde mogeli jkheid. 
Ik vind dat het nodig begint te worden 
dat de Wet inzake plaatsing van invali-
de arbeidskrachten wordt gewijzigd. 
Zowel het criterium in deze wet van 
het gehandicapt zijn als het percenta-
ge dient te worden gewijzigd. Graag 
wil len wi j de mening van de bewinds-
lieden hierover horen. 
Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen de 
WAO-uitkeringsgerechtigden worden 
met veel vooroordeel benaderd. Dit is 
ook het geval met de ouderen, de lang-
durig werklozen, de vrouwen en de 
jeugdigen. 
Allereerst wi l ik iets zeggen over de 
oudere werknemers en de langdurig 
werklozen. Wi j dringen aan op een 
snel SER-advies, ik zeg dat hier over 
het hoofd van de Minister heen. In ie-
der geval vragen wi j om een verho-
ging en verlenging van de WWV-uitke-
ring, hetgeen wi j bij de openbare com-
missievergadering over de werkgele-
genheid reeds hebben laten weten. 
Dat houdt in een verlenging tot het 
65ste jaar en een verhoging van de uit-
kering door de berekeningsbasis voor 
de uitkering te stellen op het niveau 
waarop de WW-uitkering wordt bere-
kend. De Staatssecretaris weet, dat 
mede naar aanleiding van een brief 
vooral in de bouw problemen zijn over 
die berekeningsbasis. Werklozen, die 
van de WW naar de WWV overgaan, 
vallen niet zomaar 5% terug in inko-
men, maar krijgen te maken met een 
terugval van f 50 a f 100. Dat kunnen 
wij deze mensen niet aandoen. Ik hoop 
derhalve, dat het beleid op dit punt 
snel zal worden gewijzigd. Welke stap-
pen worden er nu ondernomen om 
hierover meer duideli jkheid te krijgen? 
Heel kort - om de gedachtengang op 
gang te brengen - noem ik de kwestie 
van het arbeidsverbod voor oudere 
werknemers. Ik weet, dat dit niet een 
gemakkelijke zaak is, maar v ind dat er 
toch over gedacht kan worden. Al le-
zende over dit soort zaken trof ik een 
bericht aan dat in de Verenigde Staten 
zelfs een keer de wet met terugwer-
kende kracht is uitgevoerd toen de 
rechter ontdekte dat de bestaande 
wetgeving niet was nagekomen. Dat 
geeft toch te denken. Kan dit niet wor-
den meegenomen bij de bezinning 
over maatregelen voor oudere werk-
nemers? 
Wat betreft de vervroegde pensione-
ring heb ik uit het jaarverslag van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst 
begrepen, dat een grote groep van de 
60- tot 65-jarigen WAO-uitkeringsge-
rechtigde is. In dit verband wi l ik een 
vraag stellen over tabel 8 van blz. 39 
van dat verslag. Misschien wi l de 

Tweede Kamer 
11 december 1974 Rijksbegroting 1908 



Barendregt 
Staatssecretaris daarvan zijn interpre-
tatie geven. Ik heb het zo begrepen -
ook na telefoontjes daarover - dat 
zelfs 5 0 % van die leeftijdsgroep van 
de afhankelijke beroepsbevolking in 
de WAO zit. 
Een andere grote groep - hoger dan 
het gemiddelde - van de 60- tot 65-jari-
gen is werkloos. Aan ziekteverzuim 
moeten wi j daarbij dan nog eens zo'n 
10% optellen. Dat zou wellicht kunnen 
betekenen dat vervroegde pensione-
ring wat het kostenaspect betreft niet 
meer zo ver weg behoeft te liggen als 
tot nu toe werd gedacht. De Minister 
heeft het in dit verband kortgeleden 
over een bedrag van 1 mld. gehad. Ik 
zou graag wil len weten, op basis waar-
van deze berekening is gebeurd, gere-
lateerd aan de cijfers, die ik tot nu toe 
heb gegeven. 
Wij zien de vervroegde pensionering 
niet als middel tot werkloosheidsbe-
str i jding, maar het zal zeker grote ef-
fecten op de werkloosheidssituatie 
hebben. Het belangrijkste en eerste 
doel moet naar onze mening zijn, dat 
er voor de oudere mensen een betere 
situatie ontstaat. Dat kan ook te maken 
hebben met de invoering van een 
flexibele pensioenleeftijd en met func-
tionele leeftijdsontslag. 
Wat de ouderen betreft, wi l ik nog een 
korte vraag stellen naar aanleiding van 
het antwoord over de openbare com-
missievergadering. In de nota, die al in 
augustus moet zijn geschreven, staat 
iets over de inschakeling van ouderen 
bij de natuurbescherming. Nu blijkt 
dat de desbetreffende circulaire nog 
moet verschijnen, terwij l toch duidelijk 
is dat - wi j hebben hierover gegevens 
- Staatsbosbeheer een t i jd geleden al 
op zeer korte termijn mensen kon ge-
bruiken, en dat dat nog steeds het ge-
val is. Waarom blijft een dergelijke 
maatregel zo lang uit? 
Wat de vrouwen betreft, behoef ik het 
niet lang meer te maken. In de openba-
re commissievergadering heb ik daar-
over al enkele punten genoemd. In het 
jaar van de vrouwzi jn waarschijnli jk 
de hoogste werkloosheidscijfers te 
verwachten, die wi j de laatste langdu-
rige periode gezien hebben. Het is no-
dig dat - dit is het belangrijkste als er 
werkloosheid heerst - in het werkloos-
heidsuitkeringen beleid wijzigingen 
worden aangebracht. Ook de vrou-
wen, die niet kostwinner zijn, moeten 
recht op de WWV-uitkering krijgen. De 
Minister kent mijn standpunt reeds 
enige jaren op dit punt. Ik wi l hieraan 
de opmerking vastkoppelen - ik heb 
dit onlangs in een voorlopig verslag bij 

een sociaal verzekeringswetje al ge-
daan - dat het gehele kostwinnersbe-
grip in de sociale verzekering langza-
merhand wijziging behoeft. In het rap-
port 'Vrouw en sociale verzekering' 
wordt nog eens benadrukt dat juist het 
feit dat de minimumdaglonen voor 
niet-kostwinners niet gelden, voor 
vrouwen van groot belang is, omdat 
vrouwen over het algemeen bijzonder 
lage inkomens hebben. 
Een klein zijpad wat de kostwinners 
betreft, niet met de werkgelegenheid 
te maken hebbend, is mi jn opmerking 
dat in de algemene arbeidsongeschikt-
heidswetgeving, die gaat komen, ge-
lijke rechten voor de werkende vrouw, 
ook voor de niet-kostwinners, moeten 
worden opgenomen. Wij wi l len graag 
horen, of de bewindslieden daarover 
ook zo denken. 
Ten aanzien van de jeugdigen heb ik 
onvoldoende antwoord gekregen op 
mijn vraag over de mogeli jkheid om 
via de Min imumloonwet de premie te 
differentiëren om gedeeltelijk leer-
plichtigen te plaatsen. Ik heb dit reeds 
in de openbare commissievergadering 
betreffende de gedeeltelijk leerplichti-
gen naar voren gebracht. De Minister 
heeft hierover dus kunnen nadenken. 
Wat de maatschappelijk aanvullende 
werkgelegenheid betreft, ben ik blij dat 
de voorbereidingen ter zake gaande 
zijn. Van belang hierbij is dat op korte 
termijn perspectieven ontstaan op bli j-
vende werkgelegenheid voor jongeren 
in sectoren zoals volksgezondheid, 
kinderbeschermingen dergelijke. Om-
scholing is juist voor jongeren goed 
mogelijk. Uit het antwoord, waarin 
wordt verwezen naar potentiële op-
drachtgevers, krijg ik de indruk dat de-
ze zaak op de lange baan wordt ge-
schoven. Ik had op een uitvoering op 
korte termijn gehoopt. Waaraan wordt 
door de Minister gedacht, als hij 
spreekt over potentiële opdrachtge-
vers en wanneer kan iets in uitvoering 
worden genomen? 
Wij betreuren het dat de adviesaan-
vrage voor de leeftijdsverlaging voor 
het min imumloon nog niet is versche-
nen. Ik heb nu echter begrepen dat dit 
binnenkort het geval zal zijn. 
Voorts wi l ik over het fonds Voorhef 
fing pensioenvoorziening enkele op-
merkingen maken. Wij hechten groot 
belang aan de instandhouding van dit 
fonds, mede omdat wi j de pensioen-
opbouw belangrijk vinden. Wij heb-
ben tijdens de algemene en financiële 
beschouwingen vragen gesteld in de 
richting van een besteding van de be-
schikbare gelden. Het gaat om honder-
den mil joenen. Wij dachten dan aan 
werkgelegenheidsprojecten. De Minis-

ter van Financiën heeft toegezegd, 
daarover overleg te wil len openen. Ik 
wi l graag weten, wat daaraan is ge-
daan. 
Ten aanzien van de verhoging van de 
uitkeringen en het min imumloon wi l 
ik het volgende opmerken. Over het 
min imumloon ligt al wat langer een 
adviesaanvrage bij de SER. Wij vra-
gen om een zeer noodzakelijke en 
snelle structurele verhoging van het 
min imumloon, namelijk met circa 2 % . 
Met zeer snel doel ik dan op begin 
1975. Het is jammer dat per 1 januari 
de wetgeving al niet klaar kan zijn. In 
het jaar van de Machtigingswet, en 
ook al daarvoor, is - wi j hebben daar-
op eerder gewezen - een achterstand 
ontstaan voor diegenen die het mini-
mumloon verdienen. Hoezeer het ook 
problemen kan geven dat dan de op-
trekking plaatsvindt, wi j vinden dat de 
zwaksten in de samenleving er niet on-
der te lijden mogen hebben en dat in-
halen snel geboden is. 
Wat betreft de verhoging van de soci-
ale verzekeringsuitkeringen valt het 
natuurlijk iedereen op dat er in die ca-
tegorie veel mensen bij zijn die buiten 
het belastingvoordeel zullen vallen dat 
per 1 april a.s. aan een heleboel Neder-
landers gaat toevallen. Wij zouden er 
iets aan kunnen doen met een bedrag 
ineens, maar ik meen dat het een goe-
de oplossing zou zijn dat als de struc-
turele verhoging van het min imum-
loon eenmaal plaatsvindt, ook structu-
rele verhogingen in de andere sociale 
verzekeringen, zoals AOW en WAO, 
gaan plaatsvinden. Het lijkt mij een be-
tere oplossing dan een bedrag ineens. 
Ik wi l betreffende de passende arbeid 
een korte opmerking maken omdat de 
heer Poppe daarop vooral nog zal in-
gaan. Volgens de inhoud van de mo-
tie-Rietkerk zou passend werk voor 
mensen zomaar een factor zijn, waar-
van gezegd kan worden dat er ver-
scherpt beleid op moet worden ge-
voerd. Maar mensen die werk kwijt zijn 
geraakt - ik heb dat al eerder gezegd -
zijn vaak meer kwijt geraakt dan alleen 
hun werk. Juist de V.V.D. vindt dat aan 
werk gevoel van eigenwaarde, status 
en inkomen moet worden ontleend. 
Wij wil len graag dat dat anders wordt , 
dat weet de heer Rietkerk ook. Trou-
wens het begrip passende arbeid ver-
scherpt toepassen zonder ook eens 
naar de kant van de werkgever te kij-
ken staat ons niet aan. De 'passende' 
werkgever, die op dit ogenblik nog ie-
dereen kan weigeren wie hij maar wi l 
en zelf selecteert welke werknemer hij 
zal aannemen of niet lijkt ons min-
stens een zo belangrijk onderwerp 
om over te discussiëren. 

Tweede Kamer 
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Ik wi l nog een laatste onderwerp be-
handelen. Dat betreft het centraal ak-
koord en het daarmee samenhangend 
inkomensbeleid. Wij betreuren het dat 
het centraal akkoord niet tot stand is 
gekomen. U kent onze opvattingen 
daarover, er is een verklaring over uit-
gekomen. Mijn fractie wees daarin op 
het kleine verschil tussen werkgevers 
en werknemers wat betreft de hoogte 
van de loonstijging en op het feit dat 
het akkoord juist op immateriële pun-
ten is blijven hangen. Ik wi l daarbij in 
het algemeen zeggen dat onze fractie 
nog steeds waarde hecht aan een stre-
ven om een meer gecoördineerd be-
grotings-, investerings-en inkomens-
beleid voor de middellange termijn tot 
stand te laten komen. Een centraal ak-
koord kan daarbij van groot belang 
zijn, maar wellicht moeten wi j dan 
toch naar andere wegen hiervoor gaan 
zoeken. Ik wi l aan het mislukken van 
het centraal akkoord de noodzaak kop-
pelen dat het juist nu van extra belang 
wordt dat, bepaalde immateriële pun-
ten door deze Regering worden waar-
gemaakt. Ik wi js op de winstdel ing die 
juist nu van het grootste belang wordt. 
Juist waar grote verschillen tussen de 
bedrijfstakken zijn, wordt de deling 
van de winst een belangrijke mogeli jk-
heid om werknemers in zwakke be-
drijfstakken mee te laten delen in wat 
in sterke bedrijfstakken aan winst 
wordt gemaakt. Wij voelen voor een 
centraal fonds mee, wi j eisen dat zelfs. 
Het is eenvoudig om dat zo te stellen, 
omdat dat centrale fonds tegelijk kan 
worden gebruikt voor de opbouw van 
pensioenvoorzieningen. Wij hebben 
dat - vooruitziende blik als wi j hebben 
- al in Keerpunt genoemd. Ik zeg het 
hier even omdat ik de indruk heb dat 
het nog verder niemand opgevallen 
was. Het is duidelijk dat als er ergens 
ruimte voor moet komen het voor ver-
betering van de pensioenvoorzienin-
gen in Nederland is en dat dit via deze 
weg kan worden gevonden. Met winst-
deling worden op die manier vele doe-
len tegelijk gediend. Dat wi j dus in de 
Inkomensnota, behalve misschien 
mooie beschouwingen waarom de 
heer Van der Gun vraagt, over de 
vraag waarom er een andere inko-
mensverdeling moet komen, vooral 
maatregelen wil len zien in de richting 
van de winstdel ing, de openbaarheid -
u kent onze wensen wel op dat gebied 
- en het uitbreiden van de werkings-
sfeer van de ca.o. 's spreekt vanzelf. Wi j 
rekenen als het ware daarop. 

Tweede Kamer 
11 december 1974 

DeheerPoppe (P.v.d.A.): 'ledere dag 
bezig zijn met iets wat niets voor je be-
tekent, blij zijn als het avond is, een 
nacht geluk verslapen totdat er weer 
een morgen is. En dan maar weer van 
voren af aan. Ik ben alleen een naam.' 
In deze woorden, mijnheer de Voorzit-
ter, is niet een kamerlid aan het woord, 
evenmin een minister, een topambte-
naar, een ondernemer of een produk-
tiemanager, maar een pijpenbuiger uit 
een vliegtuigfabriek, die de nood 
klaagt van hemzelf en honderdduizen-
den lotgenoten, die in hun hart geen 
vrede hebben met het werken alleen 
voor je brood, ongeacht de vraag of je 
met je werk ook nog enig maatschap-
pelijk belangrijk doel dient. En behal-
ve die zinloosheid van veel werk van-
uit het gebrek aan menselijke verant-
woordeli jkheid voor wat je produceert, 
is er de klacht over de onmondigheid. 
Om twee minder dichterlijke stemmen 
uit de honderden getuigenissen uit 
'Van Onderen' te citeren; een nylon-
strekker in een fabriek van synthetische 
garens: 'Het enige waar ik vrij ben in 
mijn doen en laten is in mijn vrije t i jd ; 
in de fabriek niet. Als je de poort bin-
nenkomt, wordt er al beslist; je kunt 
niet eens meer de poort uit zonder een 
briefje. Er wordt voor jou beslist, er 
wordt voor jou gedacht.'Een monteur 
uit een autofabriek: 'Kijk, zolang dat zo 
is, zolang ik helemaal niets te vertellen 
heb, zolang ik gewoon maar moet be-
ginnen als die claxon gaat, dat ik al-
leen maar moet werken, omdat ik an-
ders niets te eten heb ... zolang ga ik 
dus niet met liefde naar mijn werk'. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit naar mijn 
mening allerbelangrijkste probleem 
van onze industriële en bureaucrati-
sche maatschappij, de dienstbaar-
heid van menselijke arbeid en daar-
mee van menselijke ontplooiingskan-
sen, van arbeidsorganisaties, waarin 
de continuering van macht en winst 
voorop staat, verdient ook nog om an-
dere redenen onze aandacht. Arbeid 
die de mens zelf in diepste wezen niet 
uitspreekt, en die bovendien in vele 
gevallen gepaard gaat met extreme ar-
beidsdeling, tempodwang en onmon-
digheid, leidt ook tot een hoog ziekte-
verzuim, tot het uitschakelen van de 
iets minder 'geschikten' tot het ons be-
kende probleem van de stijgende pre-
miedruk. En wi j kunnen bovendien in 
welzi jnswerken onderwijs wel probe-
ren te werken aan een betere spreiding 
van ontplooiingskansen en kennis, 
maar als voor honderdduizenden het 
werk geen enkele aansporing inhoudt 
om van die nieuwe educatieve moge-
lijkheden gebruik te maken, zal het 

Rijksbegroting 

moeilijk zijn juist die groepen waar zij 
primair voor bedoeld zijn te bereiken. 
Wij wi l len daarom hier opnieuw de ur-
gentie onderstrepen van democratise-
ring, zowel van de werkplaats, van het 
bedrijfsleven in het algemeen, demo-
cratisering in de zin van meer invloed 
en zeggenschapsrechten van de indivi-
duele arbeider en ambtenaar - dat 
ben ik met de heer Rietkerk eens - in 
zijn eigen werk en, via zijn vertegen-
woordigers, in het bedrijfsbeleid. De-
mocratisering ook in de zin van de mo-
gelijkheid van een democratische sa-
men leving om in plaats van macht en 
winst andere prioriteiten zoals mens-
waardige arbeidsverhoudingen, in het 
gemeenschappelijke produktie-appa-
raat gelding te verschaffen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij beseffen 
heel goed, dat het hier een ontzaglijk 
probleem betreft, dat bovendien hier 
maar zeer voorlopig kan worden be-
sproken, omdat er nota's, aanvragen 
van SER-adviezen en wetsontwerpen 
zijn ingediend of in de maak zijn. Toch 
stellen wi j deze vragen ook nu aan de 
orde. Om twee redenen. In de eerste 
plaats omdat snellere voortgang met 
democratisering van het bedrijfsleven 
voor onze fractie een kernpunt is in de 
beoordeling van het kabinetsbeleid. 
Mijn fractievoorzitter heeft bij de alge-
mene beschouwingen gesteld dat het 
voor ons onaanvaardbaar zou zijn als 
de kamermeerderheid het een kabinet 
met P.v.d.A.-ministers ten derden male 
onmogeli jk zou maken een betere 
spreiding van economische macht te 
realiseren. Wij wil len dat hier nog-
maals onderstrepen. 
In de tweede plaats geeft de memorie 
van toelichting ons aanleiding om in te 
gaan op de beschouwingen van de Mi-
nister, in het bijzonder over het sociaal 
ondernemingsbeleid. Wij verheugen 
ons over het feit dat de Minister kenne-
lijk onze zorg over de positie van de 
mens in het bedrijf deelt. Wij kunnen 
ons echter niet aan de indruk onttrek-
ken dat de Minister geneigd is zich 
daarbij illusies te maken over de effec-
tiviteit van de middelen, waarmee die 
positie volgens hem kan worden ver-
beterd. Op blz. 9 stelt hij dat de schaal-
vergroting in het economisch leven -
wat een neutraal woord voor ongecon-
troleerde opeenhoping van economi-
sche macht! - een tegenhanger moet 
krijgen in een schaalverfijning, dat 
wil zeggen decentralisatie van besluit-
vormingsprocedures. 
Ik neem aan, mijnheer de Voorzitter, 
dat hij hierbij denkt aan delegatie van 
bevoegdheden aan concernonderde-
len, aan groepsondernemingsraden, 
aan werkoverleg en aan werkstructu-
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rering. Ik zou in de eerste plaats wil len 
vragen, hoe volgens de Minister de 
overheid moet bevorderen, dat dit ge-
beurt. Welke middelen wi l hij hiervoor 
gebruiken? 
Heeft de Minister kennis genomen van 
het rapport van de centrale ondeme-
mingsraad van Philips over de ervarin-
gen met werkstructurering? Dit is dan 
een onderneming, waarvan de leiding 
de aansporing van de overheid niet 
nodig had. Hier werd tien jaar geleden 
een heel team van deskundigen aan-
gesteld om de werkstructurering te sti-
muleren en te begeleiden. Ondanks al 
die st imulering concludeerde de cen-
trale ondernemingsraad na tien jaar 
letterlijk, dat de werkstructurering niet 
of nauwelijks van de grond is geko-
men. 
De bedrijfssocioloog Kuipers kwam, 
op grond van een onderzoek in 60 be-
drijfssituaties, waar met werkoverleg 
en taakstructurering werd geëxperi-
menteerd, tot de conclusie, dat de ge-
schapen overlegvormen weinig conti-
nuïteit vertonen, vooral door de vri j -
bli jvendheid waarmee zij worden op-
gezet, en voorts, dat het onderne-
mingsbeleid op deze terreinen weinig 
te maken heeft met democratie, maar 
veel met de behoefte aan beheersing 
van het arbeidsgedrag. 
Wil de Minister, voordat hij de advies-
aanvrage over het sociaal beleid op-
stelt, ook nog kennisnemen van het re-
cente proefschrift van Ramondt, on-
der andere gebaseerd op onderzoekin-
gen bij weer andere bedrijven? 

Minister Boersma: Bedoelt u het ad-
vies over aspecten van het sociaal be-
leid in de ondernemingen? Ik heb de 
aanvraag vandaag verstuurd. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Dat is jam-
mer, mijnheer de Voorzitter. 
Toch neem ik aan, dat het voor de Mi-
nisterde moeite waard is, kennis te ne-
men van het proefschrift van Ra-
mondt, dat onder andere gebaseerd is 
op onderzoekingen bij - behalve Phi-
lips - ook de Postcheque- en giro-
dienst, een textiel-, een chemie, een 
metaal-, een glas- en een voedings-
middelenbedrijf. Hij komt hierin on-
der andere tot de conclusie, dat werk-
structurering en werkoverleg niet in 
staat zijn, een dwingende en herken-
bare invloed op de ontwikkeling der ar-
beidsverhoudingen uit te oefenen. Hij 
spreekt van een vri jwel constante ver-
onachtzaming van werknemersverlan-
gens en geeft zijn studie de kenmerken-
de titel 'Bedrijfsdemocratisering zonder 
arbeiders'. 

Tweede Kamer 
11 december 1974 

Wij zijn het met de Minister eens, dat 
de positie en de inspraak van individu-
en en kleine groepen in de grote be-
drijven en diensten ten minste zo 
belangrijk zijn voor het tot hun recht 
komen van mensen als hun collectieve 
zeggenschap. Werkoverleg en werk-
structurering moeten er komen, maar 
nog afgezien van het feit, dat naar on-
ze mening hiervoor ook de doelstelling 
van de onderneming als zodanig moet 
veranderen, vragen wi j ons af, hoe de 
Minister kan verwachten, zoals hij op 
blz. 9 van de memorie van toel ichting 
zegt - dat door een combinatie van 
schaalvergroting in grootbedri jven en 
concerns en schaalverfijning via per-
soneelsbeleid, werkoverleg en werk-
structurering, de menselijke waardig-
heid veilig gesteld en gegarandeerd 
kan worden. Dat is nogal wat, mi jn-
heer de Voorzitter! Als de Minister dit 
wil bereiken, zal hij meer moeten zeg-
gen dan wat hij op blz. 10 zegt over het 
verband tussen ondernemingsraad en 
werkoverleg. Dan zal hij - om te begin-
nen - de personeelsvertegenwoordi-
ging de macht en de zelfstandigheid 
moeten geven om de naleving van 
werkoverleg te controleren en te sti-
muleren. Dan is het niet voldoende om 
op dezelfde bladzijde te waarschuwen 
voor miskenning van de geli jkwaardig-
heid van het sociale beleid en van het 
economische en technische beleid. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is geen 
kwestie van miskenning door perso-
nen of directies, maar een kwestie van 
eenzijdige doelstellingen en machts-
verhoudingen, die alleen door veran-
dering in de ondernemingsstructuur 
als zodanig te veranderen zijn. Nog-
maals: Vrijwel elk onderzoek wijst uit, 
dat de meest goedwil lende onderne-
mers, die beslist de wenseli jkheid van 
menswaardige arbeidsverhoudingen 
niet miskennen, toch onder hun ver-
antwoordeli jkheid het ene na het an-
d'ere experiment zien mislukken. Het 
gaat om de doelstell ingen, om de 
voorwaarden, waaronder onder kapi-
talistische verhoudingen een onderne-
ming moet functioneren en om de 
machtspositie - of het gebrek hieraan 
- van diegenen, die in het bedrijf hier-
tegenover meer ruimte voor andere 
doelstellingen wil len scheppen, van 
bovenaf, maar vooral ook van onderaf. 
Het gaat om de vraag, hoe het recht op 
een menswaardige arbeidsplaats, hoe 
het recht op zelfstandig en kritisch 
meedenken en meespreken kan wor-
den veilig gesteld, beschermd tegen 
krachten en machten, die deze rechten 
tot een lege huls dreigen te maken, 
niet omdat mensen dit wi l len, maar 
omdat de economische en juridische 
structuur zo is. 

Rijksbegroting 

Wij hebben het vorige jaar er bij de be-
grotingsbehandeling voor gepleit om 
bij de SER-adviesaanvrage over het 
vakbondswerk in ondernemingen 
vooral ook aandacht te besteden aan 
de wenseli jkheid van garanties dat 
werknemers onbelemmerd en zonder 
vrees voor represailles aan onder an-
dere vakbondsactiviteiten kunnen 
deelnemen. 
Ik heb toen ook de gedachte geopperd 
aan grondrechten voor werknemers 
op het gebied van vrije meningsuit ing, 
informatie, overleg, scholingsverlof, 
deelname aan politieke activiteiten en 
aan bescherming van andere ontplooi-
ingskansen die in de arbeidsverhou-
ding in gevaar kunnen komen. De Mi -
nister heeft daar toen positief op gere-
ageerd, maar ik heb er later in de tekst 
van de adviesaanvrage vri jwel niets 
over terug kunnen vinden. 
Toch zijn wi j in het afgelopen jaar op-
gelopen tegen een vri j groot aantal ge-
vallen waarin mensen in de knoei wa-
ren gebracht op grond van hun optre-
den als werknemersvertegenwoordi-
ger. Mensen die deel hadden geno-
men aan vakbondsacties tegen on-
veilige situaties, die een de leiding on-
welgevall ig pamflet op een publikatie-
bord hadden gehangen, die om de in-
stelling van een ondernemingsraad 
hadden gevraagd, die het gewaagd 
hadden onlustgevoelens van hunco l -
lega's over het personeelsbeleid aan 
de orde te stellen. In enkele gevallen 
hebben wi j daar via schriftelijke vra-
gen ook de aandacht van de Minister 
voor gevraagd. Maar het is duidelijk 
dat de huidige wet en de daarmee ope-
rerende overheidsinstanties zoals Ar-
beidsinspectie en Gewestelijk Arbeids-
bureau vaak onvoldoende bescher-
ming bieden. De door sommige werk-
gevers of individuele bedrijfsfuncti-
onarissen toegepaste sanctiemiddelen 
variëren dan ook van allerlei ingrijp-
bare discriminatie, via het consequent 
wegpesten van mensen, tot het creë-
ren van een situatie waarin het GAB 
wel moet besluiten tot de onmogeli jk-
heid om de arbeidsverhouding in 
stand te houden. In dat licht bezien zou 
men eerder over een passende werk-
gever moeten discussiëren dan over 
net begrip 'passende arbeid'. 
De Minister heeft nu aangekondigd 
een advies van de SER te zullen vragen 
over het sociaal beleid. Is het nu mo-
gelijk daarbij de door ons genoemde 
grondrechten aan de orde te stellen? 
Ook hebben wi j het vorige jaar al onze 
teleurstelling uitgesproken over het 
feit dat de Minister in zijn SER-advies-
aanvrage over de ondernemingsraad 
niet een zogenaamd gericht advies 
heeft gevraagd over de wenseli jkheid 
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om de ondernemingsraad een zelf-
standiger karakter te geven door een 
gekozen voorzitter en meer eigen be-
voegdheden. Het zal, in het licht van 
wat ik daarnet heb gezegd over de ma-
nipulatie van werkoverleg en werk-
structurering tot vormen van 'bedrijfs-
democratie zonder arbeiders' duidelijk 
zijn dat een eigen controle-instituut van 
de werknemers door ons noodzakelijk 
wordt geacht. Overigens niet alleen 
vanwege de wenselijkheid van wat 
meer evenwicht in de dagelijkse be-
drijfssituatie. 
Het zal de Minister toch ook niet ont-
gaan zijn, dat in het afgelopen jaar bij 
vele bedrijfssluitingen de onderne-
mingsraden telkens weer klaagden 
over het gebrek aan tijdig overleg en 
hun moeil i jkheid bij het zelf verkrijgen 
van informatie? Ik denk bij voorbeeld 
aan Nederhorst en Singer. Er zijn weer 
vele gevallen geweest, waarin onder-
nemingsraden niet meer konden wor-
den gekozen omdat de werknemers er 
de brui aan gaven vanwege het ge-
brek aan medewerking van de voorzit-
ter. 
Het heeft ons dan ook verwonderd, dat 
de Arbeidsinspectie heeft volstaan 
met een onderzoek naar de toepassing 
van enkele bepalingen van de wet in 
gevallen waarin de ondernemingsraad 
nog steeds functioneerde. Waarom 
niet naar de oorzaken van het niet be-
staan of niet meer bestaan van een on-
dernemingsraad? 
En wat het onderzoek zelf betreft: Is de 
Minister achteraf niet van mening dat 
het in zijn brief van 11 november open-
baar maken van enkele bijzonder wei-
nig zeggende formele gegevens uit dit 
onderzoek alleen maar aanleiding kan 
zijn tot veel voorbarige conclusies? 
Wat zegt het eigenlijk dat het aantal 
economische beslissingen, waarover 
de ondernemingsraad om advies had 
moeten worden gevraagd, per onder-
neming gemiddeld 2,4 bedroeg en dat 
dat advies in driekwart van de gevallen 
ook werd gevraagd? Wie heeft beoor-
deeld welke besluiten daaronder moes-
ten vallen? Is dat geen betrekkelijk wi l -
lekeurig oordeel? Is er nagegaan in 
hoeveel gevallen de ondernemings-
raad echt wat heeft kunnen verande-
ren aan de oorspronkelijke plannen? 
De Minister concludeert in zijn brief tot 
een duidelijke positieve activiteit van 
gekozen ondernemingsraadsleden. 
Dat zijn wi j op zich met hem eens. Daar 
hadden wi j het onderzoek echter niet 
voor nodig. Wij hebben als fractie de 
grootste bewondering voorde intensi-
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teit waarmee vele werknemersverte-
genwoordigers proberen met de ge-
ringe middelen die de wet hun biedt er 
wat van te maken. Dat blijkt telkens 
weer als wi j zelf worden benaderd 
door ondernemingsraadsleden om 
hulp en steun. Maar onze onvrede met 
de huidige wet wordt er alleen maar 
groter door, omdat wi j telkens weer 
merken hoeveel moeite vergeefs is 
omdat de machtspositie van de onder-
nemingsraad te gering is. Wij blijven 
dan ook aandringen op spoed met aile 
wettelijke bepalingen die ertoe kun-
nen bijdragen dat de werknemers 
meer kans krijgen om de zeggen-
schapsrechten die hun toekomen, uit 
te oefenen en kracht bij te zetten. Tot 
ons genoegen hebben wi j bij de laat-
ste OCV over de werkloosheidsbestri j-
ding gehoord, dat de Minister vast-
houdt aan zijn voornemen om in 1975 
het nieuwe wetsontwerp op de onder-
nemingsraad in te dienen. Dat is — bui-
ten schuld van de Minister - al later 
dan wi j oorspronkelijk verwachtten. 
Met des te meer nadruk vragen wij de 
Minister dan ook nu zelf te kiezen voor 
de verzelfstandiging van de onderne-
mingsraad. Daarnaast vragen wi j hem 
om eveneens met kracht te werken 
aan andere mogelijkheden ter verster-
king van de werknemerspositie in het 
bedrijf. Wij denken aan: 
het aandringen op spoed bij de SER 
met de adviesaanvrage over het vak-
bondswerk in het bedrijf; 
het onderzoeken van mogelijkheden 
van grondrechten van werknemers op 
andere terreinen; 
een spoedige ratificatie van het Euro-
pees Sociaal Handvest ter veiligstel-
ling van het stakingsrecht - kan de Mi-
nister zeggen of dat nu op korte termijn 
zal gebeuren? 
En ten slotte vooral ook een aan-
dringen zijnerzijds in het kabinet op re-
aliseren van meer gemeenschapsin-
vloed op de economische ontwikke-
ling, niet alléén ter bestrijding van de 
structurele werkloosheid, maar óók 
voor het scheppen van meer ruimte in 
de ondernemingsdoelstell ing voor het 
opbouwen van democratische ar-
beidsverhoudingen. Sociaal onderne-
mingsbeleid zal zijn voornaamste ga-
rantie moeten vinden in een doorbre-
king van de dienstbaarheid aan de ka 
pitalistische ondernemingsdoelstel-
ling. 

De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Als derde spreker 
van onze fractie wi l ik vooral ingaan op 
drie onderdelen van deze begroting, 

Rijksbegroting 

namelijk de gewestelijke arbeidsbu-
reaus, ter beschikking stellen van ar-
beidskrachten en de arbeidsinspectie. 
Ik wi l dan beginnen met degewestel i j -
ke arbeidsbureaus. Het is toch eigen-
lijk een vreemde zaak, dat er plus mi-
nus 160000 werklozen zijn, terwij l de 
g.a.b.'s nog steeds niet de kans heb-
ben om zich volledig in te zetten voor 
deze mensen. Iedereen heeft zijn 
mond vol over bemiddeling, maar in 
plaats van een grote aanpak, begint 
men met een experiment op 'vier 
plaatsen'. Het zal u dan ook niet 
vreemd in de oren klinken, wanneer 
wij stellen, dat de beginselverklaring 
van het 'arbeidsbureau-nieuwe-stij l ' 
een algemene norm zou moeten zijn 
voor ieder arbeidsbureau. Is het niet 
zo, dat ook de regionale raden voor de 
arbeidsmarkt en de vakbeweging her-
haaldelijk hebben aangedrongen op 
een grotere aanpak? Moeten wi j dan 
echt wachten op het wetenschappelijk 
evaluatierapport van medio 1975, 
voordat we ook de andere arbeidsbu-
reaus de kans geven om een dienst-
verlenende instelling te zijn, ook al 
heeft de Minister in de beantwoording 
van vragen al een uitbreiding toege-
zegd? Het is toch zo, dat er door de 
groeiende werkloosheid steeds meer 
mensen naar de g.a.b.'s komen en dat 
er een vergroting is van het diensten-
pakket en een toeneming van deadmi-
nistratieve bezigheden? Hierbij bedoel 
ik dan niet alleen het verlies van vele 
kostbare manuren om fotocopieën te 
laten maken op de districtsbureaus, de 
duizenden enveloppen die met de 
hand geadresseerd moeten worden of 
de bediening van de telex in Amster-
dam en Utrecht, terwij l de andere 
g.a.b.'s via die weg niet bereikbaar 
zijn. Nee, mijnheer de Voorzitter, ik 
denk hierbij veel meer aan de opvang 
van de werkloze en de bemiddeling. 
Wat is hiertegenover gesteld? Een 
reeds enige jaren geldende perso-
neelsstop en in veel gebieden een tra-
ge vacaturevervull ing! Het is dan toch 
niet vreemd, dat het bedrijfsleven niet 
meer (of zelden) door een bemiddelaar 
wordt bezocht, waardoor enig inzicht 
in de betrokken bedrijven ontbreekt. 
Hoe kan men dan de mogelijkheden 
weten voor de ingeschrevenen? Ook 
de gegevens van de werklozen zullen 
daardoor onvoldoende zijn. Zij worden 
te snel afgewerkt, waarbij dan het 
briefje voor de WW een hoofdzaak 
gaat vormen. Ik wi l hierbij echter na-
drukkelijk stellen, dat het geen verwijt 
is aan het personeel van de g.a.b.'s. 
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat 
deze mensen (met name de bemidde-
laars) door onnodig administratief 
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Hart mei j er 
werk, niet alleen geen bevrediging vin-
den in hun werk, maar daarbij uit moe-
ten kijken, dat zij niet overwerkt raken. 
Juist nu in een t i jd van grote werkloos-
heid zou de bemiddeling van werkzoe-
kenden op een actieve wijze moeten 
plaatsvinden; niet via een 'arbeids-
beurs' zoals de meeste van de g.a.b.'s 
op dit moment gezien worden, en te-
recht, maar via een duidelijk zichtbare 
dienstverlening. Wij zullen dan echter 
de image naar buiten wel moeten 
verbeteren. Dikwijls geeft de behuizing 
van vele arbeidsbureaus de werkzoe-
kende al de gedachte: hier moet ik niet 
naar binnen gaan. Voorbeelden hier-
van zien wi j in Roermond, Heerlen, 
Utrecht en Venlo, waarbij wi j rustig 
kunnen stellen dat het bar slecht is. 
Gelukkig worden nu in de beantwoor 
ding enkele verbeteringen genoemd. 
Verder is er een grote onduideli jkheid 
over de mogelijkheden en onmogeli jk-
heden van het g.a.b. Op zich zelf niet 
vreemd natuurlijk, wanneer men bij 
het eerste contact geen uitvoerige 
voorl ichting krijgt. Een open vraag 
blijft daarbij: Wat wordt er met de pro-
bleemsituatie gedaan? Zou er geen 
verantwoordingsplicht van het g.a.b., 
ten opzichte van de werkzoekende, 
moeten worden ingevoerd? Men zou 
in dit verband kunnen denken aan een 
driemaandelijks schriftelijk verslag 
waarin men met redenen omkleed laat 
zien wat er ten behoeve van de cliënt 
wel of niet gedaan is. Het verslag zal 
dan met de betrokkenen moeten wor-
den besproken. Wanneer de werkzoe-
kende de gerapporteerde activiteiten 
onjuist of onvoldoende acht moet hij 
in de gelegenheid gesteld worden zijn 
grieven voor te leggen bij een com-
missie van advies, die toegevoegd 
moet worden aan de directeur van het 
g.a.b. Een en ander behoeft wel een 
wettelijke regeling. 
Alle vragen zullen ook nu weer blijven 
hangen op de bezetting van de bu-
reaus. Wanneer er geen uitbreiding 
komt met kwaliteitsmensen, die weten 
wat bedrijvenwerk is, die op de hoogte 
zijn van de sfeer, werkwijze en werk-
zaamheden van een bedrijf, dan kun-
nen wi j het wel vergeten. Misschien 
hebben de bewindslieden hierover an-
dere gedachten. Misschien stellen zij 
wel, dat op ieder g.a.b. een bedrijfseco-
noom aangesteld zal worden, die tot 
zijn taak zal krijgen, 'het doorlichten van 
bedrijven' Men zal begrijpen, dat wi j 
daar geen neen tegen zeggen. 
Daarnaast blijven wi j van mening, dat, 
om aan de eisen die men mag stellen 
aan een modern arbeidsvoorzienings-

apparaat te kunnen voldoen, een aan-
zienlijke personeelsuitbreiding nood-
zakelijk is. Wat wordt er op dit moment 
aan opleidingen gedaan? 
Hoe staat het met de jeugdwerkloos-
heid? Is er bij de g.a.b.'s enig inzicht in 
de bereidheid van het bedrijfsleven 
om als belangrijke partner in het totale 
participatieonderwijs, voldoende 
plaatsen beschikbaar te stellen voor 
werkende jongeren? Ook hier speelt 
weer de medewerking van het be-
drijfsleven mee. Wanneer er geen in-
zicht is of wanneer men van de bedrij-
ven geen gegevens krijgt, dan zal het 
altijd moeili jk zijn een werkzoekende te 
plaatsen. Een belachelijk voorbeeld 
hiervan is het g.a.b. dat personeelsad-
vertenties uitknipt. Wij vinden dit on-
juist. 
Het bedrijfsleven moet niet alleen de 
open plaatsen via advertenties bekend 
maken, maar het moet ook verplicht 
worden die open plaatsen te melden 
bij de g.a.b.'s en wel met een duidelij-
ke omschri jving van taak en functie. 
Bij de behandeling van de Interrimnota 
werkgelegenheid is hierover ook reeds 
gesproken. Wij wil len het antwoord 
van de bewindslieden afwachten. 
Wanneer zij niet aan onze gedachten 
tegemoet komen, wil len wi j daarover 
een uitspraak van de Kamer vragen. 
Is de omscholingspremie van f30 per 
week boven de werklooshei dsuitke-
ring al geëffectueerd? Is hierover con-
tact opgenomen met de g.a.b.'s? 
Is het waar dat er, tegen gemaakte af-
spraken in, werkvergunningen worden 
verstrekt aan buitenlandse ensembles 
zonder dat er geïnformeerd wordt of er 
Nederlandse musici beschikbaar zijn? 
Is het ook waar dat buitenlandse musi-
ci optreden voor een lager loon dan 
het voor Nederlandse musici vastge-
stelde minimum? 
In hoeverre zijn de voorschriften inza-
ke de betaling van sociale lasten en 
loonbelasting door werknemers uit de 
niet-EEG-landen gelijk aan de verplich-
tingen voor Nederlandse werkne-
mers? 
In het antwoord op vragen van de heer 
Van Gorkum over het ontslagrecht 
(Aanhangsel tot het verslag van de 
Handelingen der Tweede Kamer blz. 
3779 en 4039) stelt de Minister vast dat 
op een aantal punten met betrekking 
tot de praktijk van de ontslagaanvra-
gen die bij de g.a.b.'s worden inge-
diend en behandeld, geen gegevens 
voorhanden zijn. Moeten wi j daaruit 
concluderen, dat het maar 'natte vin-
gerwerk' is? Is er enige uniformiteit in 
het gevoerde beleid? Hoe staat het 
met de rechtsbeschermingsaspecten? 

In de memorie van antwoord op het 
wetsontwerp tot wijziging van het Bur-
gerlijk Wetboek in verband met een 
ontslagverbod bij huwelijk, zwanger-
schap en bevall ing (Zitting 1974, 
12403, nr. 6, blz. 2, linkerkolom) wijst 
de Minister terloops op een op korte 
termijn in te dienen wetsontwerp met 
betrekking tot het ontslagrecht. Wan-
neer kunnen wi j dat ontwerp tegemoet 
zien? Zal daarin ook vermeld worden 
de mogeli jkheid tot beroep en de 
openbaarheid? Gaarne zouden wij zien 
dat hier wat spoed achter werd gezet. 
Mijn laatste punt met betrekking tot de 
arbeidsbureaus betreft de automati-
sche informatieverwerking. Op basis 
van een door een ambtelijke werk-
groep van het directoraat-generaal 
voor de Arbeidsvoorziening uitge-
werkt plan wordt momenteel gewerkt 
aan het invoeren van een ver gaand 
systeem van automatische informatie-
verwerking van gegevens met betrek-
king tot de ingeschrevenen bij de ge-
westelijke arbeidsbureaus. Ik heb dit 
ook terug kunnen vinden in Sozavox 
nr. 9 van oktober/november 1974. 
Ik heb begrepen dat de commissie-
Koopmans een aanbeveling heeft ge-
daan volgens welke de Regering met 
betrekking tot de bestanden bij de rijks-
overheid zelf niet behoeft te wach-
ten met het geven van regels tot er een 
algemene wet is betreffende de com-
puterprivacy. 

Houdt dit ook in dat er voor de werk-
zoekende een recht van inzage komt, 
waardoor deze kan zien wat er over 
hem in het bestand is opgenomen? 
Krijgt hij een recht van correctie? Is er 
een verbod van koppeling met andere 
bestanden? 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu iets 
zeggen over het ter beschikking stellen 
van arbeidskrachten. Uit de verslagen 
1973 van de Raden van Arbeid blijkt, 
dat de kwalijke zaken van koppelbazen 
nog steeds voortgang vinden en vol-
gens Venlo zich zelfs uitbreiden. Ook 
in het opgestelde rapport van inspec-
tie Sociale Verzekeringsraad van de-
cember 1972 wordt gewezen in de 
richting van misbruik sociale verzeke-
ring door een wijdvertakte organisatie 
van koppelbazen. Het is duidelijk, dat 
het, èn voor de Loontechnische Dienst 
èn voor de justitiële autoriteiten dik-
wij ls zeer moeili jk is, op korte termijn 
maatregelen in deze zaken te kunnen 
nemen, omdat men zich dikwijls in een 
buitengewoon ingewikkelde materie 
moet storten. Daarnaast heeft het 
meestal maar een geringe effectiviteit, 
omdat men van geïsoleerde acties 
moet spreken. 

Tweede Kamer 
11 december 1974 Rijksbegroting 1913 



Hartmeijer 
Het is om die reden zeer belangrijk, dat 
de Stichting van de Arbeid zeer spoe-
dig met een advies komt (volgens de 
memorie van toelichting in de herfst, 
maar wij hopen eerder) met betrekking 
tot de misbruikwetgeving die dan mis-
schien wordt omgezet in een verbods-
wetgeving. Wij hopen, dat daarbij dan 
ook betrokken zullen worden het be-
grip 'vreemde werknemers' (in ver-
band met regiewerk) waaronder bij 
voorbeeld ook onderaannemers vallen 
en het begrip 'ondernemingsraden' 
zodat ook zij bevoegdheden krijgen bij 
het afgeven van vergunningen. Hier-
over heeft mevrouw Barendregt al in 
de openbare commissievergadering 
van 9 maart 1972 gesproken. Op dit 
moment zijn er alleen maar richtlijnen 
met betrekking tot het 'inlenen' maar 
niet voor onderaanneming. Juist ten 
opzichte van de onveiligheid, vooral in 
de chemie, zou de ondernemingsraad 
grote bevoegdheden moeten hebben 
bij de beoordeling van koppelbazen. 
Welke criteria hanteert de Loontechni-
sche Dienst bij de beoordeling van de 
vraag wat onderaanneming is? 
Zeer positief staan wij tegenover het 
onderzoek door de Loontechnische 
Dienst, in samenwerking met de Raad 
van Overleg in de Metaalindustrie, met 
betrekking tot uitleenbedrijven en on-
deraannemers in het Waterwegge-
bied. Het voorlopig resultaat laat ech-
ter ook hier zien, dat er wel iets mis is 
op de arbeidsmarkt. Onderzocht zijn 
122 metaalbedrijven met 52000 werk-
nemers. Hiervan zijn 5000 of 10 % 
'vreemde werknemers'. Is het waar, dat 
sommige directies geen medewerking 
hebben verleend, omdat het onderne-
mersbelang prevaleerde boven goede 
verhoudingen op de arbeidsmarkt? 
Een belangrijk winstpunt is ook de in-
stelling van een centraal meldingspunt 
met als doelstelling om door een bete-
re coördinatie van het werk van deuit-
voeringsorganen der sociale verzeke-
ring te komen tot een zo goed mogelij-
ke uitvoering van de sociale verzeke-
ringswetten. Wat gebeurt er met ver-
dachte bedrijven? Hoe wordt de con-
trole daarop uitgeoefend? In hoeverre 
is het georganiseerde bedrijfsleven 
bekend met de lijst van 80 of 88 bedrij-
ven, die in een circulaire van de Ver-
eniging van Raden van Arbeid staan 
genoemd? 
Mijnheer de Voorzitter! In verband met 
de tijd noem ik deze namen niet en be-
trek ik deze gegevens niet in mijn be-
toog. Ik vraag u echter wel, deze lijst 
als noot in de Handelingen te doen op-
nemen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de Han-
delingen geen bezwaren bestaan.1 

(opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie) 
De heer Hartmeijer (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitterl Verder staat vast, 
dat er nieuwe wettelijke bepalingen en 
criteria voor onderaanneming moeten 
worden vastgesteld die voor het gehe-
le bedrijfsleven gelden. Immers, in-
dien één deel van de markt voor niet-
bonafide onderaanneming en uitle-
ning wordt afgesloten, zal deze activi-
teit bij de huidige tekorten zich ver-
plaatsen naar een ander deel van de 
markt. 
Reeds eerder is in deze Kamer door 
onze fractie in twijfel getrokken of de 
Minister in de Arbeidsinspectie een 
voldoende bemand apparaat tot zijn 
beschikking heeft om, naast het fy-
sisch milieu, ook op andere terreinen 
die de arbeidsbescherming betreffen 
de overheidsbemoeiing waar te ma-
ken. Met een totaal van circa 300 uit-
voerende ambtenaren, verdeeld over 
het departement en de 10 districtskan-
toren van de Arbeidsinspectie, zijn zij 
daarvan niet overtuigd. Daarnaast 
hebben zij ook nog een belangrijke 
taak gekregen in de besprekingen over 
werktijdverkorting. Welke criteria zijn 
er aangelegd voor de werktijdverkor-
ting? 
Vooral het geringe aantal ambtenaren 
op het chemisch-technisch terrein (en 
zij zijn het toch die de chemische en 
procesindustrie in de hand moeten 
houden) versterkt de twijfel. Heeft de 
Minister plannen, hierin op korte ter-
mijn verandering in te brengen? Het 
lijkt ons niet zo moeilijk, geldt op het 
aanbod van chemici. 
Door de verlegging naar en uitbreiding 
van de procesindustrie wordt het 
steeds moeilijker een juiste controle 
uitte oefenen. Dit kan dan weer bij 
moeilijkheden angstgevoelens voor de 
desbetreffende omgeving opleveren. 
Zou het niet beter zijn de gegevens 
van de controle openbaar te maken, 
waardoor er meer zekerheid bestaat 
over de werkelijke gevarenomvang? 
Hoe staat het met de veiligheidsbrief? 
Is de Minister bereid de vakbeweging 
te betrekken bij het onderzoek? 
Welke mogelijkheden heeft de veilig-
heidscommissie van een onderne-
mingsraad? Is het waar, dat deze com-
missie geen omschreven richtlijnen 
heeft? Hoe ver is men met het onder-
zoek bij Oxyrane en Billiton? Kan de 
Minister daar al gegevens over ver-
strekken? 
Past deze wetgeving nog wel in het ge-
hele patroon? Zouden de verschillen-

de vergunningen op grond van de Hin-
derwet, de wet op de luchtverontreini-
ging, de Veiligheidswet, alsmede de 
bouwvergunning niet onder één ver-
gunning gebracht moeten worden? 

De heerS. Keuning (DS'70): Mijnheer 
de Voorzitter! Om acht uur vanavond 
was er op het journaal het bericht, dat 
de Duitse bondskanselier Helmut 
Schmidt aan de Duitse Bondsdag uit-
voerig verslag had uitgebracht van de 
Eurotop. Met name was hij daar inge-
gaan op zaken als inflatie, werkgele-
genheid en energie. Ik had mij kunnen 
voorstellen dat zowel voor de behan-
deling van het onderhavige begro-
tingshoofdstuk als bij het hoofdstuk 
dat wij vanmiddag hebben besproken, 
een dergelijke gedachtenwisseling 
met de Minister-President van ons 
land helemaal niet zou hebben mis-
staan. 
De werkloosheid loopt op tot een voor 
Nederlandse begrippen onaanvaard-
baar hoog niveau. Noch de onlangs 
besproken interimnota, noch het injec-
tieplan van dit kabinet zal daaraan 
op korte termijn de gewenste wending 
kunnen geven. Dit valt te betreuren te-
meer daar in dit kabinet zoveel men-
sen zitten die uit partijen komen die 
voor dit soort problemen in het verle-
den altijd meenden, oplossingen bij de 
hand te hebben. Ondanks het feit dat 
onlangs vrij uitvoerig is gesproken 
over het probleem van de werkgele-
genheid in ons land, wil ik mijn betoog 
toch aanvangen met een paar opmer-
kingen hierover. 
De loonkosten zijn gestegen, de bedrij-
ven zoeken andere wegen om tegen 
concurrerende prijzen te blijven pro-
duceren. Het probleem van de kosten-
inflatie vindt, zij het vertraagd, zijn 
uitwerking. Bedrijven die het een aan-
tal jaren nog nèt wisten te bolwerken, 
gaan er nu onderdoor. Hoe lang nog 
zal het buitenland happig blijven op 
onze artikelen? Noopt de situatie in de 
landen waarheen wij exporteren, niet 
tot maatregelen ten behoeve van de 
eigen produktiecapaciteit? Doen wij 
dit, zij het in bescheiden mate, ook al 
niet een beetje? 
Ook de onderlinge verhouding tussen 
de regio's en het westen van ons land 
ondervindt eerder een verslechtering 
dan een verbetering. Allerlei maatre-
gelen die hieraan een einde zouden 
moeten maken, blijven achterwege of 
worden slechts ten dele uitgevoerd. 
Het zou mijn fractie niet verbazen in-
dien deze Regering ook nog zou be-
sluiten ook het voorgenomen sprei-
dingsbeleid op de lange baan te schui-
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S. Keuning 
ven, iets wat met de selectieve investe-
ringsregeling in feite ook al is gebeurd. 
Het aantal mensen dat geen werk kan 
vinden is veel groter dan de cijfers ons 
doen geloven. Allerlei mensen, die nu 
in een sociale regeling zijn opgeno-
men , zoals bij voorbeeld de WAO, 
maar die best voor aangepast werk in 
aanmerking zouden willen en kunnen 
komen, komen niet aanbod. Part-ti-
mers, vrouwen die graag aan het ar-
beidsproces zouden gaan deelnemen 
en jongelui die langer op school blij-
ven omdat er toch geen werk te vinden 
is, komen in de cijfers niet voor. Het is 
een vrijwel nietteschatten aantal, maar 
dat het om een aanzienlijk aantal gaat 
staat voor mij wel vast. Voorts rijst de 
vraag hoe het uitpakt bij de bedrijven 
die werktijdverkorting hebben aange-
vraagd. Duizenden werken reeds kor-
ter en dat aantal stijgt met de dag. Kan 
men in de betrokken bedrijven de 
schade tot deze maatregelen beperken 
of zal het op den duur toch leiden tot 
ontslagen? 
Al met al, mijnheer de Voorzitter, een 
weinig aantrekkelijk perspectief. Nu 
blinkt het kabinet tot op dit moment 
ook niet uit door het treffen van doel-
treffende maatregelen. De miljarden-
injectie zal de groei van het aantal 
werklozen afremmen, maar meer ook 
niet! Het ministerie dat het meest be-
trokken is, heeft kennelijk deze zaak 
niet duidelijk op zich af zien komen of 
te sterk onderschat. Terwijl de inkt van 
de interimnota nog niet eens droog 
was, werd al gesteld dat alle niet be-
handelde problemen in de volgende 
nota aan de orde zullen komen. 
'Zijt gerustgij Nederlandse werknemer,k 

uw kabinet schrijft.'. 
Uit de discussie rond de nota buiten-
landse werknemers is overduidelijk 
gebleken hoe slecht in ons land het 
aanbod van werk past op de vraag. Dit 
is niet van vandaag of gisteren, maar 
al een geruime tijd het geval. Toch 
gaan wij vrolijk op de ingeslagen weg 
verder, en wie de schoen niet passé 
die neme een buitenlander. Alle plei-
dooien voor verbetering van het leef-
klimaat in de landen van herkomst, 
voor het tegengaan van de ongewen-
ste situatie dat zovelen honderden ki-
lometers van huis en gezin een boter-
ham moeten verdienen, werden voor 
dovemans oren gehouden. Het beleid 
wordt wel wat terughoudender, maar 
als de kamermeerderheid binnenkort 
nu nog de plafondgedachte uit de 
voornemens weet te schrappen, dan 
blijft er weinig of niets meer over van 
een terughoudend beleid. Onze loon-

structuur deugt niet meer. Partners in 
het bedrijfsleven dienen zich hierover 
op korte termijn te beraden, en 
mochten zij dit nalaten, dan zal het ka-
binet ze daarbij op het goede spoor 
moeten zetten, niet alleen om onaan-
trekkelijk werk aantrekkelijk te maken -
daarvoor is immers veel meer nodig -
maar zeker ook om de nivelleringsge-
dachte nu eindelijk eens een concrete 
inhoud te geven. 
Het spreken over 'passend werk' doet 
bij velen de haren te berge rijzen. 
Waarom? Is het geen goede zaak in-
dien men op tijd normen durft te her-
zien die mensen weer een zinvolle 
baan kan bezorgen? Moet aanpassing 
van dit begrip dan per definitie beteke-
nen dat de betrokken werknemers er-
door in hun rechten worden aange-
tast? Is het niet mede in het belang van 
de betrokkene, indien hij een mogelijk-
heid geboden krijgt tot bij voorbeeld 
herscholing ook al is de mate van vrij-
willigheid daarbij niet onbeperkt? 
Wanneer wij van dit kabinet verwach-
ten dat het iets doet aan met name de 
structurele kant van de werkloosheid, 
dan mogen wij toch ook medewerking 
verwachten van diegenen waarvoor 
dit alles wordt opgezet. Voor de cate-
gorie van de oudere werknemers ligt 
deze kwestie bijzonder moeilijk; toch 
zullen wij ook voor hen alles moeten 
doen om de schade - en dan bedoel ik 
zeker niet de financiële - zo gering 
mogelijk te doen zijn. 
Het overleg in de Stichting van de Ar-
beid en het daarbij behorende overleg 
met delegaties uit het kabinet leidde 
opnieuw tot het mislukken van de be-
sprekingen overeen Centraal Akkoord 
voor 1975. Alvorens op onderdelen 
hiervan in te gaan, wil ik toch graag 
eens van de Minister weten wat nu 
precies bedoeld wordt met de uit-
spraak: Het Kabinet zal geen bemidde-
lingsrol op zich nemen. 
Nog niet zo lang geleden hadden wij 
hier in de Kamer ook al een bewinds-
man die het woord bemiddeling uit-
sprak alsof hij rotte eieren in de mond 
had. Zijn gezicht sprak boekdelen. Het 
schijnt dat dit kabinet zo sterk aan de 
polarisatiegedachte gewend is geraakt 
dat bij voorbaat al geen oplossing 
meer wordt nagestreefd. Men legt wat 
belastingsnoepjes in de vensterbank, 
haalt die dan grotendeels weer weg 
door de aardgasprijsverhoging, en 
denkt dan dat het Nederlandse volk 
haar dankbaarheid zal uiten. Trou-
wens, het zijn nog snoepjes die aan 
bederf onderhevig zijn ook, want voor 
zover er nog wat van overgebleven 
was, blijken zij maar zeer beperkt 
houdbaar te zijn. Een jaar maximaal en 
dan zien wij wel weer verder. 

Minister Boersma: Kunt u zeggen wat 
u precies bedoelt, als u zelf, na de 
snoepjes te hebben opgegeten, over 
bemiddeling praat? 
De heerS. Keuning (DS'70): Zou de Mi-
nister mij dan eerst willen vertellen, 
welke snoepjes ik eerst heb opgege-
ten? 
Minister Boersma: Zoeven hebt u ze 
eerst in de etalage gelegd. Ik zie ze nu 
niet meer, dus ik neem aan dat u ze 
hebt. Dat doet er nu echter niet toe. De 
vraag sec gaat om het punt wat u met 
bemiddeling bedoelt. 
De heer S. Keuning (DS'70): Het is niet 
dat ik op deze vraag nu niet wil ant-
woorden, maar ik kom straks nog even 
te spreken over onderdelen van het 
centraal akkoord. Daarin maak ik een 
aantal opmerkingen en aan het slot 
daarvan zal ik op mijn manier aange-
ven, op welke wijze ik een rol voor het 
kabinet zie weggelegd. Als de Minister 
mij de tijd geeft, dan verstoort dat niet 
de orde van mijn betoog. 

Minister Boersma: Daaruit blijkt wel, 
dat u niet mijn gezicht hebt gezien 
toen ik dit stuk schreef. 

De heer S. Keuning (DS'70): Neen, 
dat heb ik uiteraard niet gezien, net zo-
min als ik die snoepjes zag, die ik op-
gegeten zou hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! De partners in 
het bedrijfsleven hebben elkaar niet 
kunnen vinden tijdens het overleg 
overeen centraal akkoord voor 1975, 
ik mocht dit reeds memoreren. 
Natuurlijk hebben zich de standpunten 
na het mislukken van het overleg ver-
hard, maar ik vraag mij in alle ge-
moedsrust af, of de verschillen die be-
stonden op het moment van afbreken 
van de onderhandelingen, nu inder-
daad zo hemelsbreed waren dat ze niet 
overbrugd konden worden. Op veel 
punten bestond op dat moment over-
eenstemming; op een paar punten 
komt het mij voor dat de standpunten 
vrij dicht bij elkaar lagen, en ook op de 
punten waar zo op het oog duidelijke 
verschillen van mening bestaan, is de 
formulering toch nog wel zo ruim, dat 
verder overleg niet bij voorbaat uitge-
sloten behoeft te worden geacht. 
Dat het kabinet er niet in is geslaagd, 
een brug te slaan betreur ik in sterke 
mate. Uit de ons toegezonden briefin-
zake het vastleggen van de besprekin-
gen is mij, zoals reeds opgemerkt, niet 
duidelijk geworden waarom het kabi-
net reeds toen zo nodig moest mede-
delen dat er geen bemiddeling zou 
plaatsvinden. Dat er niet om gevraagd 
werd, neem ik aan, maar dit is geen ar-
gument van beste kwaliteit. 
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S. Keuning 

In het belang van de werkgelegenheid, 
in het belang van het voortbestaan van 
overlegmogelijkheden tussen de part-
ners in het bedrijfsleven en niet in de 
laatste plaats in het belang van een 
goede inflatiebestrijding, zullen de be-
windslieden meer dienen te doen dan 
tot nu toe. 
Er zijn nog zoveel zaken die om drin-
gende redenen om een oplossing gil-
len, dat wi j het ons gewoon niet kun-
nen permitteren partijen verder uit el-
kaar te laten groeien. Het vraagstuk 
van de compensaties op allerlei terrei-
nen, de broodnodige herziening van 
de loonopbouw, de inkomensverde-
ling zijn stuk voor stuk zaken die in 
sneltreintempo moeten worden aan-
gepakt. Daarbij is de medewerking van 
de sociale partners vereist. 
Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, een 
paar heel korte opmerkingen over de 
sociale verzekering. Het begint afge-
zaagd te klinken, maar de kosten ba-
ren, om het maar voorzichtig te formu-
leren, zorgen. Vereenvoudiging staat 
al jaren in de belangstell ing. Wanneer 
komt het daar nu eens van, en dan 
uiteraard het liefst in een vorm waarbij 
ook daadwerkelijke vereenvoudiging 
mogelijk wordt ! Het hier en daar wat 
sleutelen aan bepaalde wetten biedt 
onvoldoende perspectief. 
De Staatssecretaris is onlangs, aldus 
'De Ti jd 'van 31 augustus 1974 door dr. 
Veldkamp benaderd. Deze zou hem 
geadviseerd hebben, een stuurgroep 
in te stellen, die het vraagstuk van de 
ontwikkeling van de sociale verzeke-
ring in de meest ruime zin van het be-
grip zou moeten analyseren. 
Dat de Staatssecretaris daarbij de hint 
kreeg, zélf het voorzitterschap op zich 
te nemen, zie ik als een onderstreping 
van het belang, dat dr. Veldkamp toe-
kent aan zo'n totale aanpak. 
Het bevriezen van eerste kind - althans 
de bijslag, die voor deze kinderen 
wordt toegekend - noemt dr. Veld-
kamp 'peukjes rapen'. Mag ik de 
Staatssecretaris vragen, dieper in te 
gaan op de strategie, de programme-
ring, de herwaardering en de vereen-
voudiging? Wat wordt er nu aan 
gedaan? Hoe staat hij tegenover de 
ideeën van de heer Veldkamp, uiteen-
gezet in het door mij genoemde inter-
view? 

Ten slotte nog een paar opmerkingen 
over het centraal akkoord en de func-
tie, die mijns inziens het kabinet bij 
een bemiddeling zou kunnen hebben. 
In de eerste plaats de kwestie van de 
loonsverhoging zelf. Twee procent 
tegenover anderhalf procent; als de 

publikaties, verschenen na het over-
leg, juist zijn, zou dit niet het breekpunt 
bij uitstek behoeven te zijn. Wanneer 
op andere punten wèl overeenstem-
ming zou zijn ontstaan, zou voor deze 
kwestie een oplossing denkbaar zijn 
geweest. 
Ten aanzien van de prijscompensatie 
is door beide partijen de f 175 ge-
noemd; de een noemde dit bedrag als 
min imum, de ander noemde het als 
max imum. Wanneer men de kwestie 
van de winstdeling en de vermogens-
aanwasdeling bij dit punt had betrok-
ken, was het waarschijnlijk mogeli jk 
geweest, in relatie met de directe 
loonsverhoging en de prijscompensa-
tie te komen tot een overeenkomst. 
De openbaarheid van inkomens is een 
moeili jk punt gebleken. Het enige dat 
in het overzicht van Minister Boersma 
naar voren komt, is dat beide partners 
een positieve instelling hebben. Uit de 
tekst blijkt, dat het daar min of meer bij 
blijft. Ik meen dat in combinatie met de 
werkingssfeer van de ca.o. een oplos-
sing zou zijn, maar dan wel , zoals col-
lega Van der Gun zojuist ook al heeft 
opgemerkt, in een wat breder overleg 
dan tot nu toe heeft plaatsgevonden. 
Het zou ook mijn fractie zeker goed 
doen indien daarbij ook werden be-
trokken de organisaties van middel-
baar en hoger personeel. 
Desalniettemin blijf ik van mijn me-
ning dat dit een van de moeilijkste 
punten is waarop de partijen hun ge-
sprekken zouden moeten afronden. 
Wat betreft de faciliteiten voor het vak-
bondswerk in de onderneming lopen 
de omschri jvingen uiteen. Ik geloof 
niet dat zij mijlenver uiteenlopen. Wat 
dat betreft, behoeft naar mi jn mening 
een akkoord niet af te stuiten op on-
overbrugbare standpunten. 
Een moeilijk punt is punt 6 op blz. 6, de 
kwestie van scholing en vorming van 
17-jarige werknemers. Het standpunt 
van de werkgevers gaat duidelijk min-
der ver dan dat van de werknemers. Het 
moet mogelijk zijn, tot een principe-af-
spraak op dit punt te komen, met dien 
verstande dat men een bepaalde peri-
ode afspreekt om na te gaan, of het 
punt dat de werkgevers als breekpunt 
aanvoeren, namelijk de vraag of er be-
drijfstakken zijn die dit zouden kunnen 
dragen, zowel financieel als qua perso-
neelsbezetting, tot een inventarisatie 
kan leiden. Dit lijkt mij voor de werkne-
mers- en werkgeversorganisaties geen 
onmogeli jke opgaaf. Dan zou wel eens 
kunnen blijken, dat het aantal bedrijfs-
takken waarover zij met elkaar spre-
ken toch niet zo'n omvang heeft, dat 
dit op zich zelf iedere overeenkomst in 
de weg moet staan. 

Op de volgende punten is tussen par-
tijen vri jwel overeenstemming bereikt. 
Als men zo de opsomming ziet, kan ik 
mij haast niet anders voorstellen dan 
dat ook de Minister van mening is, dat 
hier voldoende ruimte, zowel in de 
tekst als in de punten zelve, zit zodat 
een overeenkomst tussen partijen mo-
gelijk moet zijn. Het is voor mi j ook ge-
woon de vraag, of de intentie om wer-
kelijk tot een centraal akkoord voor 
1975 te komen bij beide partijen wel zo 
erg sterk aanwezig was. 
Dan is het de vraag of het een bemid-
deling waard is. Gelet op een aantal ar-
gumenten die ik noemde, het element 
dat niet alleen nu voor 1975 geen cen-
traal akkoord dreigt te worden bereikt, 
maar dat ook het overleg voor gerui-
me tijd en waarschijnli jk niet alleen de-
ze vorm van overleg voor lange ti jd 
wordt verstoord en wetende welke be-
langrijke problemen er zijn— ik heb die 
zojuist bijna alle opgenoemd - vind ik 
de zaak ernstig genoeg voor de Minis-
ter van Sociale Zaken en zijn collega's 
die over het algemeen de kabinetsde-
legatie vormen die met beide partners 
uit het bedrijfsleven overleggen, om 
niets maar dan ook niets na te laten 
om de partijen opnieuw aan de tafel te 
krijgen. Als de Minister vraagt wat hij 
dan moet doen om hen zo ver te krij-
gen, heeft hij met zijn vraag in zoverre 
gelijk, dat hij natuurlijk in de eerste 
plaats in een bemiddelingsrol niet ver-
der behoeft te gaan dan de rol van de 
man die tracht, beide partijen opnieuw 
aan tafel te krijgen. Mocht die rol on-
uitvoerbaar blijken omdat de partijen 
er eenvoudig niet naar wil len luiste-
ren, dan zou ik mij kunnen voorstellen 
- dit in de tweede plaats - dat het 
woord 'bemiddel ing' een wat sterkere 
inhoud krijgt. Het kabinet moet dan 
overwegen op welke manieren het be-
slissingen zou kunnen nemen die lei-
den tot het aan de tafel brengen van de 
partijen of ertoe leiden dat zij van bo-
venaf aangeven op welke wijze het be-
leid voor het komende jaar moet wor-
den gevoerd. Ik meen, dat dat op zich 
zelf geen schande is. De werkingsduur 
van de Machtigingswet is bijna afgelo-
pen. Toen heeft het kabinet - zij het in 
een andere situatie - ook niet ge-
schroomd om bepaalde bevoegdhe-
den tot zich te nemen. 
Ik meen, dat wi j aan de situatie van 
vandaag niet te licht mogen ti l len. Het 
is een vrij ernstige situatie. In het be-
lang van velen meen ik een beroep op 
het kabinet te mogen doen om een be-
leid waar te maken waarin ru imteis 
voor overleg, dat in Nederland altijd 
heeft kunnen plaatsvinden. 
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Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Dit 
jaar zal onze fractie bijzondere aan-
dacht geven aan de sociale voorzienin-
gen; alleen al in de winkel van de soci-
ale verzekeringen zal immers in 1975 
naar schatting zo'n kleine 40 mld. over 
de toonbank gaan. Dezer dagen zijn -
naast de nieuwe uitkeringen per 1 ja-
nuari 1975- ook de nieuwe premie-
percentages voor 1975 gepubliceerd. 
Percentages, die bepaald een verslui-
erd beeld geven van de ook nu weer 
toegenomen premiedruk. Als gevolg 
evenwel van een sterke uitbreiding 
van de overheidsbijdragen in de soci-
ale verzekeringen behoefde dit echter 
niet te leiden tot premie-verhoging. 
Ik doel op de bijna anderhalf mil jard 
gulden, die in de verschillende fond-
sen zal worden gestort, te weten 520 
min. in het AOW-fonds, 500 min. in 
het AKW-fonds en 400 min. in het Werk-
loosheidsfonds. Naast deze maatre-
gelen wordt ook de opslag op de 
KWL-premie, die als voorheff ing ter f i -
nanciering van een komende verplich-
te pensioenverzekering voor werkne-
mers in een fonds werd gestort, in 
1975 gestaakt. 
Al met al wordt door dit alles de lichte 
daling van de gezamenlijke premie-
druk voor het bedrijfsleven verklaard, 
zij het dat deze geringe verl ichting van 
lasten alleen aan de werknemers ten 
goede komt. 
Ook in ander opzicht geven de nieuwe 
premie-percentages echter een verte-
kend beeld. In feite neemt de premie-
druk behoorlijk toe en legt de sociale 
zekerheid een steeds groeiend beslag 
op de ruimte voor de nationale beste-
dingen. 
In geld uitgedrukt komt de premie-
meer-opbrengst zelfs neer op enkele 
miljarden guldens, mede veroorzaakt 
door een in vergelijking met andere ja-
ren zeer flinke verhoging van de pre-
mie-inkomensgrenzen. Verder dient te 
worden gewezen op de overheveling 
van lasten - bij voorbeeld in het kader 
van de AWBZ - naar de sociale verze-
keringssfeer zonder dat dit gepaard 

'g ing en gaat met een overheveling van 
de vri jkomende overheidsmiddelen 
naar dit fonds. 
Tenslotte kan hieraan nog worden toe-
gevoegd het aanspreken van de tot 
dusverre gebruikelijke liquiditeitsre-
serves binnen bepaalde fondsen als 
een vooruit lopen op een eventueel 
SER-advies. 
Ik spreek met deze opmerking over het 
laatste geen waarde-oordeel uit. Het 
kan best zijn dat wi j met een blijvende 
verlaging van de aangehouden per-
centages voor liquiditeitsreserves ak-

koord zouden kunnen gaan; maar ons 
inziens dient hierover dan eerst een 
fundamentele discussie plaats te vin-
den. De gedachte, de afzonderlijke 
fondsen voor een aantal verzekeringen 
op te heffen en bij voorbeeld een 
schommelfonds hiervoor in de plaats 
te stellen, waaruit mee- en tegenval-
lers op de ramingen kunnen worden 
gefinancierd, is op zijn minst een ver-
dere bestudering waard. 
Vindt de Regering het overigens ver-
antwoord te blijven wachten op het 
gevraagde SER-advies? Waarom de 
hoogste spoed gewenst is, wordt ook 
wel bevestigd door de moeil i jkheden 
bij het AWF-fonds. Het wordt steeds 
duidelijker dat de keuze om op basis 
van een voortschri jdend gemiddelde 
van de werkelijke lasten over 10 jaar 
de premie vast te stellen, hoe langer 
hoe meer moeil i jkheden gaat geven. 
Niet alleen duren conjuncturele bewe-
gingen korter of langer, ook worden 
wij met verhoogde werkloosheid ge-
confronteerd, in een ti jd van hevige in-
flatie, maar niet van deflatie. Daarom 
deze vraag: Hoe staat het met de af-
ronding van het advies van de ambte-
lijke werkgroep dienaangaande? 
Al de tot dusverre genoemde factoren 
tonen overduideli jk aan, dat wi j er 
goed aan doen niet al te optimistisch 
te zijn over de voorgestelde premie-
percentages voor 1975, maar dat wi j 
de werkeli jke situatie zorgvuldig onder 
ogen dienen te zien. 
Eén op de vijf Nederlanders tussen 15 
en 65 jaar - met andere woorden on-
geveer 800000 van de vier mil joen -
heeft vorig jaar van een sociale uitke-
ring geleefd. In ru im 100000 gevallen 
op grond van werkloosheid en in on-
geveer 700000 als gevolg van langdu-
rige ziekte of invaliditeit. Toch wel ci j-
fers o m even bij stil te staan, zeker 
voor wie bedenkt dat de sterke groei 
van het aantal uitkeringen in het laat-
ste geval, derhalve in het kader van de 
WAO, ook voor de komende jaren nog 
wordt geschat op ongeveer 50000 per 
jaar. Een onrustbarende sti jging. Hier-
naast dient te worden bedacht dat het 
aantal bejaarden sneller stijgt dan de 
bevolking, waardoor op zich de premie 
voor elke actieve deelnemer aan het 
arbeidsproces zal bli jven stijgen. 
Ten slotte liegt de enorme toename 
van de kosten van geneeskundige ver-
zorging er evenmin om, evenals de 
sterke sti jging van het ziekteverzuim. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen om 
deze feiten niet heen en wi j zullen hier-
op met alle te nemen beleidsmaatre-
gelen duidelijk moeten inspelen. Dit te 
meer daar de meeste van de genoerrv 
de factoren zonder ingri jpen in de toe-

komst soms in versterkte mate zullen 
doorwerken. Hierbij denken wi j aan 
beleidsmaatregelen zowel in de sfeer 
van kostenbeheersing, als ten aanzien 
van programmering en herwaarde-
ring. 
In dit kader valt het op, dat de memo-
rie van toelichting wel alle aandacht 
geeft aan de noodzaak van kostenbe-
heersing, maar veel minder nadruk 
legt op de noodzaak tot herwaarde-
ring. Wij mogen niet veronderstellen, 
dat de Regering dit heeft nagelaten 
omdat zij niet met impopulaire voor-
stellen wi l komen. Mag dit - zo vragen 
wi j - een argument zijn als het erom 
gaat, de belangen van de werkelijk 
zwakkeren in de samenleving veilig te 
stellen? Wi j menen van niet en wil len 
in ieder geval bewust de discussie 
over een herwaardering van de sociale 
verzekeringen, waarbij ook duidelijk 
prioriteiten dienen te worden gesteld, 
zowel ten aanzien van de uitbreiding 
van de voorzieningen, de handhaving 
of de beperking hiervan. 
Om alle misverstand uit te sluiten, 
merk ik op dat alle nieuwe voorzienin-
gen, ook alle uitbreidingen tot stand 
zijn gekomen omdat er dringend be-
hoefte aan was, veelal ook nog is. 
Mijn fractiegenoot Roolvink stelde in L 
en S-Magazine van november 1974 
onder meer het navolgende: 
- ons land mag terecht trots zijn op 
een uitstekend pakket van sociale 
voorzieningen, 
- al deze voorzieningen zijn tot stand 
gekomen op aandrang van het georga-
niseerde bedrijfsleven en met bijna al-
gemene instemming door de beide 
Kamers der Staten-Generaal begroet, 
- het solidariteitsprincipe, dat mede 
ten grondslag ligt aan ons stelsel, mag 
niet verloren gaan, 
- een beteugeling van de kostenont-
wikkeling kan alleen worden bereikt in-
dien alle betrokkenen hieraan zonder 
vooringenomenheid wil len medewer-
ken. 
Hieraan werd de mijns inziens duideli j-
ke waarschuwing toegevoegd, dat de 
voorzieningen alleen kunnen worden 
gehandhaafd indien het verantwoorde-
lijkheidsbesef van de bevolking toe-
neemt. Met deze stell ingname als ide-
aal zijn wi j het eens, maar ik vrees dat 
deze niet geheel houdbaar zal zijn in 
de harde werkeli jkheid van iedere dag. 
Immers het is duidelijk, dat handha-
ving van alle voorzieningen en tot-
standbrenging van noodzakelijke nieu-
we - ik denk aan de VAO, de pensioen-
voorziening en de volksverzekering 
ziektekosten - onvermijdeli jk met zich 
zal meebrengen dat het vrij besteedba-
re reële inkomen dan ook door een 
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voortgaande stijging van de premie-
druk steeds meer zal worden afge-
roomd. 
Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt niet 
uitgesloten, dat het toch niet veel lan-
ger aanvaardbaar zal zijn, dat vrijwel 
de gehele groei van de economie naar 
de collectieve sector gaat. Een recent 
onderzoek van het bureau Veldkamp 
wijst ook enigszins in deze richting. 
Professor Halberstadt stelde het on-
langs zo - ik citeer 'FEM' van 23okto-
ber1974: 
'Daarom is het onontkoombaar dat de 
premiedruk desnoods geforceerd 
wordt gestabiliseerd, wat waarschijn-
lijk wel een pijnlijke operatie zal zijn.'. 
Hier dus als voorstel stabilisatie ofwel 
'pas op de plaats' maar dat betekent in 
feite reeds herwaardering om autono-
me stijgingen te kunnen opvangen. 
Delen de bewindslieden deze visie? 
Dan kom ik nu bij een aantal opmerkin-
gen over de kostenbeheersing. Een be-
langrijk gedeelte van de advies-aan-
vrage van 5 november 1973 aan de 
SER gaat over de maatregelen welke 
tot een betere beheersing van de kos-
tenontwikkeling kunnen leiden. Enkele 
suggesties met betrekking tot de voor-
bereiding van het advies werden even-
eens gedaan, zoals de inschakeling 
van een commissie van onafhankelijke 
deskundigen. 
Mijnheer de Voorzitter! Uit een ANP-
bericht weet ik dat bij de agendastuk-
ken voor de SER-vergadering van 18 
oktober jl. een ontwerpbesluit zou 
worden aangetroffen, waarbij een ex-
terne commissie van deskundigen 
werd ingesteld. Al was deze commis-
sie dan al enige maanden aan het 
werk, wij zijn intussen al bijna een jaar 
verder. Slechts deze simpele vraag: 
hoe lang zal het gelet op dit tempo, 
nog du ren eer er een advies op tafel 
ligt? 
Mijnheer de Voorzitter! Unificatie en 
codificatie van het bestaande sociale 
zekerheidsrecht zijn bekende termen 
voor allen die op enigerlei wijze bij de 
uitvoering van de sociale verzekerin-
gen zijn betrokken. 
Intussen blijft alles bij het oude, wij 
blijven zitten met een architectonisch 
gedrocht, zoals het gebouwvan onze 
sociale verzekering laatst niet onaar-
dig werd getypeerd. Immers, het alter-
natieven-rapport, het zogeheten rap-
port-Berenschot, krijgt nog nauwelijks 
een duidelijk vervolg. 
Wordt het dan niet de hoogste tijd dat 
het kabinet maar knopen doorhakt, zo-
wel ten aanzien van de vereenvoudi-
ging van de verschillende stelsels van 
sociale zekerheid als met betrekking 

tot de uitvoeringsorganisatie? Of ver-
wachten de bewindslieden nog op een 
redelijke termijn het advies? Ik denk 
aan enkele maanden. 
Het is al weer even geleden dat prof. 
Van Esveld in het 'Sociaal Maandblad 
Arbeid' de codificatie van sociaal 
recht vergelijkbaar noemde met de 
vernieuwing van het Burgerlijk Wet-
boek. 
Er gaan steeds meer stemmen op, dat 
deze codificatie alleen maar kan sla-
gen als er voldoende duidelijkheid 
komt ter zake van toekomstige ontwik-
kelingen, in casu de programmering, 
alsook van de unificatie van de stelsels 
van sociale zekerheid en van de uit-
voeringsorganisatie. 
Ten einde het werk van dr. Veldkamp 
niet onnodig te rekken is ook om deze 
reden een spoedige beslissing ter zake 
van al deze vraagstukken noodzakelijk. 
Nu wij het toch over zijn arbeid heb-
ben: er hangt, althans voor ons, een 
waas van geheimzinnigheid om. Het 
tweede interim-rapport maakt ons ook 
niet zoveel wijzer. 
Zou het mogelijk zijn - ik opper dit idee 
nu maar - dat de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken eens de gelegen-
heid krijgt, met de bewindslieden en 
de heer Veldkamp over de vorderin-
gen rond 
Minister Boersma: Allen tegelijk? 
MevrouwVan Leeuwen (A.R.P.): Ik 
denk aan mondeling overleg met de 
vaste commissie. 
Minister Boersma: Ik bedoelde: die 
drie mensen tegelijk. 
MevrouwVan Leeuwen (A.R.P.): Ik 
meen dat de bewindslieden erbij moe-
ten zijn. Als voorbeeld denk ik aan de 
behandeling van de grondwetsherzie-
ning, waarbij de Minister aanwezig is, 
alsmede prof. Simons. Ik zou het niet 
zo gek vinden, als de heer Veldkamp 
eens met de bewindslieden mee kwam 
en zelf aan de commissie vertelde, hoe 
het staat met zijn codificatiearbeid. Wij 
zouden hem dan ook vragen kunnen 
stellen. Ik opper maar een idee, mijn-
heer de Voorzitter, voor het houden 
van een mondeling overleg. 
Mijnheer de Voorzitter! Niemand zal 
ontkennen, dat tot dusver te weinig 
aandacht is gegeven aan de noodzaak, 
belastingdruk en premieheffing nader 
op elkaar af te stemmen. Desamen-
hang van beide belangrijke stelsels 
van afdrachten had ons allen wellicht 
eerder tot bepaalde initiatieven 
moeten brengen. Decommissie-Vos 
heeft indertijd alleen de verdeling van 
de premiedruk bekeken. Mijn fractie-
genoot Vermaat heeft deze samen-
hang, in artikelen zowel als tijdens de 

belastingdebatten, wèl uitvoerig aan 
de orde gesteld. Daarbij is de moeilijke 
positie van de middengroepen duide-
lijk gebleken. De drukverzwaring bin-
nen de sociale verzekering alleen is 
voor deze groepering ook bepaald niet 
geri ng. Mogelijk zal een dergelijke ont-
wikkeling passen in de doelstellingen 
van het kabinetsbeleid, waar gesteld is 
dat het sociale zekerheidsbeleid meer 
dan tot dusverre moet worden ge-
plaatst binnen het kader van het totale 
inkomensbeleid. Wij willen hierover 
eerst nog wel eens een fundamentele 
discussie, waarbij voor ons een be-
langrijk punt is hoe het algemeen aan-
vaarde solidariteitsprincipe, binnen re-
delijke grenzen van premiebetaling en 
recht op een uitkering, nog kan blijven 
functioneren, of dat dit niet meer het 
geval kan zijn. 
Weliswaar is dit door een socialisti-
sche econoom onlangs een verouderd 
calvinistisch principe genoemd, maar 
wij zijn er nog niet aan toe, dit zonder 
meer te laten vallen. Bovendien vin-
den wij het alleszins noodzakelijk, dan 
eerst te beschikken over de verschil-
lende noodzakelijke nota's en advie-
zen. Zal hierin ook aandacht worden 
gegeven aan de verdeling van de pre-
mielasten tussen kapitaalintensieve en 
arbeidsintensieve bedrijven? Het is wat 
dit betreft wel frustrerend dat nog 
steeds het op 24 maart 1970 gevraag-
de advies over de aanbevelingen van 
de commissie-Vos niet is uitgebracht. 
En dan gaat het om meer dan alleen 
een structurele verhoging van de pre-
mie-inkomensgrens. Wij denken bij 
voorbeeld eveneens aan de positie 
van de ongehuwden in de sociale ver-
zekering. 
Ook de AR-f ractie heeft opnieuw ge-
tracht te komen tot een verantwoorde 
afweging van de prioriteiten, met na-
me ter zake van de uitbreiding met 
nieuwe voorzieningen. Wij blijven ook 
na deze bezinning kiezen voor een 
volksverzekering arbeidsongeschikt-
heid - als bodemvoorziening op het ni-
veau van AOW/AWW-uitkeringen - en 
wij zijn verheugd dat nu binnen enkele 
weken - daarop mogen wij toch wel 
definitief rekenen - het wetsontwerp 
kan worden tegemoet gezien. Wij zijn 
het er ook mee eens, dat het kabinet 
niet de suggestie uit de overigens zeer 
goede brochure van de Raad van Be-
stuur in Arbeidszaken heeft overgeno-
men door de vroeg-gehandicapten 
buiten deze verzekering te houden. 
De totstandkoming van deze volksver-
zekering zal een toeneming van de 
premiedruk tot gevolg hebben, daar-
tegenover staat echter een daling van 
de WAQ-premie. Toch geloven wij dat 
er ook per saldo duidelijk sprake zal 

Tweede Kamer 
11 december 1974 Rijksbegroting 1918 



Van Leeuwen 
zijn van een stijging van de premie-
druk, mede ook gezien de ontwikkelin-
gen binnen de WAO. 
Daarmee zal de ruimte dan ook wel 
zijn verbruikt. Wij blijven staan achter 
de volksverzekering ziektekosten - de 
invoering hiervan zal zeker nog wel en-
kele jaren vergen - maar vinden wel 
dat w i j ook vooraf een zo duidelijk mo-
gelijk zicht op de financiële consequen-
ties moeten hebben om de omvang 
van de onder deze verzekering te bren-
gen voorzieningen goed te kunnen be-
palen. 
Ik kom thans tot het moeili jkste onder-
deel van mi jn betoog, namelijk bij de 
vraag, welke mogeli jkheden er zijn 
voor herwaardering. In dit opzicht is er 
nog nauwelijks sprake van een verant-
woorde strategie en het alleen terug-
nemen van de advies-aanvragen over 
de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het tweede kind en de invoering 
van een eigen risico in de ziekenfonds-
verzekering, - hoe juist overigens ook 
- is ons inziens dan geen verantwoor-
de oplossing. 
Waarom zijn de bewindslieden - ik 
moet dat nu wel stellen - ook in gebre-
ke gebleven de op 5 november j l . aan-
gekondigde adviesaanvrage met be-
trekking tot de herstructurering van de 
kinderbijslagregeling te doen uitgaan? 
Waarom thans uitsluitend de proble-
matiek van de 18-jarigen en ouder in 
het kader van de studiefinanciering 
aan de orde gesteld? Er worden wel al-
lerhande uitspraken gedaan: over ge-
leidelijke vermindering van kinderbij-
slag voor de hogere inkomens tot volle 
dige afschaffing toe. 
Wij herinneren nu alleen aan de eerder 
genoemde noodzaak tot een principië-
le discussie over deze materie maar 
stellen wel, dat met alleen deze oplos-
singen vanuit een tè eng kader wordt 
gedacht. Er zijn juist vanuit de wor-
dingsgeschiedenis van de kinderbij-
slagwetten meer oplossingen denk-
baar. 
Ik wi js op de wensen in het Program 
van Actie van de A.R.P. met betrek-
king tot de kinderbijslagvoorzienin-
gen. Een financiering uit de algemene 
middelen tot een bepaald inkomen zou 
dan ook kunnen worden overwogen, 
een mogelijk zuiverder inkomensher-
verdeling dan de eerder genoemde 
aanpak. 
Voorts zou ook eens kunnen worden 
gedacht aan de koppeling van de kin-
derbijslag aan de pri jsontwikkeling in 
plaats van aan de lonen. Dat zou ove-
rigens voor meer verzekeringen kun-
nen gelden. 

In dit verband mag ik nog wel wijzen 
op de internationale ontwikkel ing. De 
verhoudingsgewijze zeer snelle groei 
van Nederland op de ranglijst voor de 
uitgaven aan de sociale voorzieningen 
- in 1962 op de laagste plaats, in 1970 
royaal koploper - laat zich naast uit-
breiding met enkele voorzieningen 
vermoedelijk toch ook wel verklaren 
door onze vol ledig welvaartsvaste 
aanpassingen, een aanpassing derhal-
ve aan de loonontwikkel ing. In andere 
landen houdt men de waardevastheid 
aan. Daar verhoogt men met de prijs-
stijging als norm. Wi j hebben dus een 
zeer hoog st i jgingstempo als automa-
tisme ingebouwd. 
Een gelijke behandeling van loontrek-
kenden en zelfstandigen in het kader 
van de kinderbijslagwetgeving zal ten 
slotte gemakkelijker kunnen worden 
gerealiseerd bij integratie van alle wet-
ten op dit gebied. 
Dit laatste zou misschien ook kunnen 
worden overwogen bij de verschillen-
de werkloosheidsvoorzieningen, al 
duiken hier dan veel voetangels en 
klemmen op vooral l iggend i n d e f i -
nancieringssfeer, waarom er dan ook 
door sommigen in onze fractie voor 
een dergelijke oplossing niet wordt ge-
voeld. Moeilijker bij het nalaten hier-
van wordt dan echter de versnipperde 
arbeidsbemiddeling, terwij l wi j ons 
bovendien afvragen of de wel gehoor-
de klacht, dat vooral de kleine ge-
meenten hiervoor niet geëquipeerd 
zijn, niet terecht is? 
Verder zijn wi j dan nu zover dat er met-
terdaad studie zal worden gemaakt 
van de vragen ter zake een juiste inter-
pretatie en toepassing van het begrip 
'passende arbeid'. Wi j hopen spoedig 
over de resultaten meer te vernemen. 
Mogen wi j thans nog één concrete 
vraag stellen: is het ook mogeli jk tot 
een royalere toepassing van de loon-
suppletieregeling te komen in het ka-
der van de passende arbeid? 
Thans een enkele opmerking over de 
ontwikkeling rond de WAO. Hoezeer 
wij ook grote waarde hechten aan ver-
betering van de werkomstandigheden, 
is het toch al te gemakkelijk een directe 
relatie zoals dezer dagen wel gehoord 
wordt te leggen tussen de sti jging van 
het aantal ziektewet" en WAO-uitkerin-
gen en de slechte werkomstandighe-
den. Zijn de omstandigheden zoveel 
slechter dan vroeger? Mij dunkt, het 
ligt meer in de normen van ziek of ar-
beidsongeschikt zijn. 
In dit verband behoeft een eventueel 
afschuiven van oudere werknemers 
naar de WAO zeker nadere bestude-
ring en zal er bovendien een aan-

dachtsverschuiving van de uitkerings-
kant bij de uitvoering naar de revalida-
tie en de inpassing in het arbeidspro-
ces dienen te worden bewerkstelligd. 
Ten slotte zou ik nog gaarne commen-
taar van de Staatssecretaris wil len heb-
ben op een uitspraak van dr. Veldkamp 
eveneens gedaan in 'De Ti jd ' van 31 
augustus 1974, met betrekking tot de 
thans bekende verontrustende ontwik-
kelingen rondde WAO-premie. 
'Wij waren dan - namelijk als wi j dit 
hadden kunnen voorzien - bij voor-
beeld niet naar een uitkering van 80 % 
van het loon gegaan. Misschien hadden 
wij ook een andere indeling van de in-
validiteitsklassen gemaakt.'. 
Hoe oordeelt de Staatssecretaris 
voorts over een bekorting van de peri-
ode van 1 jaar in het kader van deziek-
tewet, mede om het t i jdstip waarop 
met de revalidatie kan worden begon-
nen te bespoedigen? 
Bij een heroverweging van bestaande 
voorzieningen zou ook bij voorbeeld 
nog eens kunnen worden overwogen 
of i n het kader van de AWW de bepa-
Ifngen ten aanzien van de weduwe 
zonder kinderen op deze wijze moeten 
worden gehandhaafd. 
De achterliggende gedachte indertijd 
bij de totstandkoming van die uitbrei-
ding van de werkingssfeer van de AWW 
is mede geweest dat weduwen van 40 
jaar en ouder - vaak met onvoldoende 
scholing - moeili jk plaatsbaar in het 
arbeidsproces waren. Is deze stelling 
thans echter, gezien de maatschappe-
lijke ontwikkel ingen, nog geheel houd-
baar? 
Dit waren een paar voorbeelden. De 
tijd ontbreekt mi j om nog meer voor-
beelden te geven van bezinning op on-
derdelen van de sociale wetgeving, die 
soms een aanzienlijke besparing zou-
den kunnen betekenen, soms slechts 
een zeer beperkte. Het gaat mij erom, 
dat w i j tot een welbewust antwoord 
komen op de vraag, of verschuiving 
van de noden niet om bijstelling in een 
aantal opzichten vraagt, ten einde 
ruimte te creëren voor wezenlijke, 
soms ook nieuwe noden. 
Ten slotte nog één brandende kwestie, 
namelijk de ons inziens noodzakelijke 
verhoging van de grenzen van de pre-
mievrijstell ings- en reductieregeling 
voor zelfstandigen. Het wordt nu ten 
hoogste t i jd dat deze grenzen, die se-
dert 1 januari 1965 niet meer zijn ver-
hoogd, op zeer korte termijn worden 
aangepast. Zien de bewindslieden 
hiertoe alsnog kans? Het houdt natuur-
lijk ook weer verband met de adviezen. 
Een zeer duidelijke positieve uitspraak 
ter zake kan een uitspraak van de Ka-
mer in tweede termijn voorkomen. 
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Voorzitter 

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. 

Sluit ing 23.00 uur. 

Lijst van ingekomen stukken 
met de door de Voorzitter ter zake ge-
dane voorstellen: 

1°. een brief van de Minister van Justi-
tie over de gebeurtenissen rondom de 
kaping van een Brits vl iegtuig, welke 
geleid heeft tot het overbrengen van 
twee Palestijnen naarTunis(13 213, 
nr. 1). 
Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 
2°. een brief van de Ministervan On-
derwijs en Wetenschappen, de Staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen, de heer Klein, de Minister 
van Landbouw en Visserij, de Minister 
van Sociale Zaken, de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken, de Minister van Fi-
nanciën en de Staatssecretaris van Fi-
nanciën, de heer Van Rooijen, over stu-
diefinanciering (12 778, nr. 4). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. een brief van de Minister van Soci-
ale Zaken, met de beantwoording van 
vragen gesteld tijdens de openbare 
commissievergadering van de bijzon-
dere commissie voor de interim-nota 
werkloosheidsbestrijding (13 110, nr. 
6). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. de volgende verzoekschriften: 
een, van mevrouw H. M. Hendrikus-
sen-Haarsma te Utrecht, met betrek-
king tot een uitkering stichting oor-
logsslachtoffers 1940-1945; 
een, van L. Kooij te Utrecht, ingediend 
door zijn vrouw H. Kooij-Groen, met 
betrekking tot de aanschaffingskosten 
van een motorri j tuig in verband met 
invaliditeit; 
een, van de Huurdersvereniging Stiel-
tjesstraat te 's-Gravenhage, met betrek-
king tot definitieve huurvaststelling 
gevolgd dooreen navordering; 
een, van M. Joosten te Neerkant (ge-
meente Deurne), houdende verzoek 
om schadeloosstelling; 
een, van L. van der Pal te 's-Gravenha-
ge, mede namens R. Schönhage, met 
betrekking tot hun arrestatie te Ma-
dr id ; 

een, van A. R.Hulscher te Haarlem, 
met betrekking tot een bevordering; 
een, van J . M . Keune te Zaandam, met 
betrekking tot de huurharmonisatie; 
een,van W.K.F.Charitéte's-Gravenha-
ge, met betrekking tot zijn belasting-
aanslagen; 
een, van C. Rustenburg te Amsterdam, 
met betrekking tot zijn belastingaan-
slagen en premieheff ingen; 
een, van E. Cramer te Utrecht, met be-
trekking tot zijn motorri jtuigenbelas-
t ing ; 
een, van J . S . M . Verhagen te Nijme-
gen, met betrekking tot een woning-
rui l ; 
een, van A. van der Kruijk te Zoeter-
meer, met betrekking tot zijn renteze-
gels. 

Deze adressen zullen worden gesteld 
in handen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften; 

5°. de volgende brieven: 
een, van het gemeentebestuur van 
Maastricht, over de vestiging van een 
volledige universiteit te Maastricht; 
een, van het gemeentebestuur van 
Oosterbroek, over de Nederlandse 
deelname aan het Kalkar-project; 
een, van het gemeentebestuur van As-
sen, ten geleide van een motie over 
het Huur- en Subsidiebeleid; 
een, van het overlegorgaan van NVV, 
NKV en CNV, over de vrije zaterdag-
middag voor het winkelpersoneel; 
een, van Th. J. Scholten te Enschede, 
over de doorstromingsheff ing; 
een, van A. Kuipers te Assen, over de 
Algemene Ouderdomswet; 
een, van prof. dr. F. Th. Visser te Nij-
megen, over zijn pensioen. 

Deze brieven liggen op de griffie, ter 
inzage van de leden; kopie is gezon-
den aan de betrokken commissies; 
6°. een afschrift van een brief van E. G, 
Carrière te 's-Gravenhage, gericht aan 
de Minister-President, over het sprei-
dingsbeleid. 
Dit afschrift ligt op de griffie, ter inzage 
van de leden; kopie is gezonden aan 
de betrokken commissie. 
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1 (zie blz. 1914) 

Lijst van niet bonafide koppelbaasbedrijven 
('onderaannemers') 

1. A. M. van Eldert, Nijmegen. 
2. N.V. De Tol of Loonbedrijf De Tol N.V., Nij-
megen en Schiedam. 
3. N.V. Dulimex: Hollandse lmport- en Export 
Mij., Nijmegen. 
4. Constructa of Firma Constructa, Nijmegen 
en Schiedam. 
5. Roosmalen of Firma Van Roosmalen, Nij-
megen en Schiedam. 
6. N.V. Lemax of Lemax Uitleenbedrijf, Nijme-
gen. 
7. N.V. Neda of Firma Neda N.V., Nijmegen. 
8. Dunbar B.V., N.V. Dunbar, Dunbar en Co. 
B.V., Nijmegen. 
9. R. Hartendorf, Nijmegen. 
10. EITruco 
11. Firma Maas 
12. Firma Nabu 
13. Interstrukta 
14. Rijnmetaal 
15. Caravanbouw Van Eldert 
16. Nijbouwof Nijbau 
17. N.V. Correct 
18. N.V. Polan 
19. Aqua 
20. Fa. Arbau, Arnhem. 
21. I. M.B. Borgards, Venlo. 
22. Fa. Damco, Leiden. 
23. Bouwbedrijf Dinar, Schiedam. 
24. Fa. Dinaar N.V., ook Bouwbedrijf Dina N.V., 
Nijmegen. 
25a. Emkor B.V., Nijmegen. 
25b. Handelsonderneming 'Emkor', Nijmegen. 
26. Enkomé 
27. Fa. Gelderland, Koblenz. 
28. Haarlemse Aannemings-en Handelscom-
binatie (H.A.H.C), Nijmegen. 
29. Helderse Handels- en Aannemings Combi-
natie (H.H.A.C. N.V.), Schagerbrug, Breda en 
Den Helder. 
30. Hanwel, Nijmegen en Heerlen. 
31. H.A.V.U.N.V., Nijmegen. 
32. Fa. Jetten-Nijhuis, Nordhorn. 
33. Fa. Kersten-Gidding, Nordhorn. 
34. Klema, Nijmegen. 
35. Fa. Kropman, Heerlenen Oss. 
36. Kubouw v/h Thomassen Jr„ Nijmegen. 
37. Sijbrand & Ross B.V., Nijmegen. 
38. Mabu, nog onbekend, schijnadres in Bel 
gië. 
39. Marray en Zonen, Nijmegen. 
40. Fa. S.en E. Bau, Arnhem. 
41. Stucadoorsbedrijf Ter Smitte en Maas 
B.V., Amsterdam. 
42. Tecno Personal Service, Nordhorn. 
43. Lederwarenfabriek Verhagen B.V. (zie Em-
kor). 
44. Wanmaker, R., Nijmegen. 
45. Fa. Nafeto o.l.v. Herman Nijs, Nijmegen. 
46. Fa. Staalkon, Neerbosch-Oost (Nijmegen) 
47. Uni-bouw, Nijmegen. 

Nieuwe Bedrijven: 
48. Mantiri en Co. B.V., Nijmegen. 
49. Metaalhandel Spier N.V., Haarlem. 
50. Van Geels en Landman. 
51. Dijkman, Zaandam. 
52. Sip Nijmegen, Nijmegen. 
53. A.C.Z.O., Soestdijk. 
54. Benelux Staal en Constructiewerken, Ant-
werpen/Nijmegen. 
55. Boma G.m.b.H., Kleve en Nijmegen. 
56. Bouwcombinatie Joosten. 
57. Bouwcombinatie Nijmegen, Nijmegen. 
58. Braboma PVBA, Brasschaat, Lanaker en 
Schaesberg. 
59. C.I.B.O., Arnhem. 
60. Cycloop B.V, Nijmegen. 
61. Contell B.V..Heerlen. 
62. Contraco Constructors, Brasschaat, Köln en 
Schaesberg. 
63. Decose Bouwonderneming, Brussel en 
Utrecht. 
64. Denco, Nijmegen. 
65. Elco, Nijmegen. 
66. Eldro, Nijmegen. 
67. Electric Engineering 
68. Electron and Mecon Engineering Cy PVBA 
69. Fateba 
70. Gebro, Nijmegen. 
71. Geco B.V., Ulft 
72. Geenen en Jansen K.G., Nijmegen 
73. Inbo, Nijmegen 
74. Fa. Jacobs, Nijmegen 
75. Jonkeren Mees, Nijmegen en Köln 
76. Klemex 
77. Kometa, Nijmegen 
78. Lanschoot en Lavelle, Schiedam 
79. National Interim Organization, Antwerpen 
en Nijmegen 
80. B.V. Pijplas-en Montagebedrijf v/h J.A. 
van Opstal, Dordrecht 

Verbetering 
De noten 2 e n 3 op blz. 1805 (11de week-
editie) hebben betrekking op het op 
blz. 1731 vermelde commissieverslag 
en de op blz. 1732gestelde vragen van 
het lid Van Leeuwen. 

Tweede Kamer 
12 december 1974 1983 
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