
35ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 124 leden, te we-
ten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, 
Van Amelsvoort, Andriessen, Bakker, 
Beekmans, De Beer, De Bekker, Beu-
ker, De Boer, De Boois, De Brauw, Du 
Chatinier, Coppes, G. M. P. Cornelis-
sen, P. A. M. Cornelissen, Van Dam, 
Dankert, Dees, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Dragstra, Drees, Drenth, Van 
Dijk, Van Eisen, Epema-Brugman, 
Evenhuis, Fiévez, Franssen, De Gaaij 
Fortman, Gardeniers-Berendsen, Gie-
bels, Ginjaar-Maas, Van Gorkum, Van 
der Gun, Haas-Berger, Hartmeijer, Van 
Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagema-
kers, Hermes, Hermsen, Honig van 
den Bossche, Van Houwelingen, Hut-
schemaekers, Imkamp, Jansen, Joe-
kes, Jongel ing, Jurgens, Kappeyne 
vandeCoppel lo, Keja, K. A. Keuning, 
S. Keuning, Kleisterlee, Knot, Koekoek, 
Kolthoff, Kombrink, Koning, De Ko-
ning (B.P.), Konings, De Koster, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Kruisin-
ga. De Kwaadsteniet, Langedijk-de 
Jong, De Leeuw, Van Leeuwen, Van 
der Lek, Van Leijenhorst, Lückers-
Bergmans, Masman, Van der Mei, 
Meis, Van Mierlo, G. Nooteboom, 
Nypels, Van Ooijen, Peijnenburg, Pop-
pe, Portheine, Rienks, Rietkerk, Roels, 
Roolvink, Van Rossum, De Ruiter, Sa-
lomons, Van der Sanden, Schakel, 
Scherpenhuizen, Van het Schip, J. N. 
Scholten, Schouten, Smit-Kroes, Van 
derSpek, Spinks, Stoffelen,Terlouw, 
Van Thijn, Tilanus, Tolman, Tui jnman, 
Veder-Smit, Van Veenendaal-van 
Meggelen, Vellenga, Verbrugh, Ver-
maat, Vondeling, De Vries, Waalkens, 
Weijters, Wiegel, Wierenga, Wisselink, 
TerWoorst .Worrel l , Van Zeil, 
en de heren De Gaay Fortman, Minis-
tervan Binnenlandse Zaken, Lubbers, 
Ministervan Economische Zaken, 
Boersma, Ministervan Sociale Zaken, 
en Hazekamp, Staatssecretaris van 
Economische Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 
Voogd, wegens een commissieverga-
dering van de Raad van Europa; 

Ter Beek, wegens ziekte, ook de vol-
gende week; 
Laban, Patijn, Albers, Van der Hek, No-
tenboom en Berkhouwer, de hele 
week, wegens vergaderingen van het 
Europees Parlementte Luxemburg; 
Barendregt, Lamberts, Janssen en Na-
gel, wegens ziekte; 
Voortman, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat is ingekomen een brief van 
de Minister van Sociale Zaken, over de 
stand van zaken met betrekking tot het 
overleg over het Centraal Akkoord 
1975(13 215). 
Deze brief, die reeds in fotokopie is 
rondgedeeld, zal worden gedrukt. 

Ook zijn ingekomen de volgende brie-
ven: 
twee, van de Minister van Buitenland-
se Zaken, ten geleide van teksten van 
Overeenkomsten, welke ingevolge ar-
tikel 62, eerste l id, sub b, van de 
Grondwet, niet de goedkeuring van de 
Staten-Generaal behoeven (de teksten 
zijn opgenomen in deTractatenbladen 
180 en 201 van 1974); 

een, van de Ministervan Economische 
Zaken, ten geleide van het verslag 
over de toepassing van de Prijzenwet 
in 1973; 

een, van de Ministervan Cultuur, Re-
creatie en en Maatschappelijk Werk, 
ten geleide van het rapport 'De rol van 
de vrouw anno 1974'. 

Ik stel voor, deze brieven niet te doen 
drukken en voor kennisgeving aan te 
nemen; de bijlagen liggen op degrif-
fie, ter inzage van de leden. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

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. 

Dinsdag 10 december 1974 
Aanvang 14.00 uur 

Ik stel voor: 
de behandeling van het wetsontwerp 
inzake de Geneesmiddelenwet 
(13 117) vooraf te doen gaan aan de 
voortzetting van de behandeling van 
het wetsontwerp inzake gelijk loon 
voor vrouwen en mannen (13 031); 

aan de orde te stellen en te behande-
len bij de aanvang van de vergadering 
van donderdag 12 december a.s. on-
middelli jk na de gezamenlijke behan-
del ingvan 12 865(R948)en 12 866: 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
XIV (Departement van Landbouw en 
Visserij) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1973 (13 127); 
wetsontwerp Wijziging van de Wet 
van 24 december 1970 (Stb. 608) tot 
wijziging van de bepalingen inzake 
gemeentel i jkeen provinciale belastin-
gen (13 190); 
de geschorste artikelsgewijze behan-
deling van wetsontwerp Regels betref-
fende beroep op de Raad van State te-
gen overheidsbeschikkingen (Wet ad-
mi nistratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen) voort te zetten 
(11 279); 
wetsontwerp Wijziging van de Wet op 
de Raad van State en een aantal ande-
re wetten artikelsgewijze te behande-
len(11 280). 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Namens de meerder-
heid van het Presidium stel ik voor: 
A. ook plenair te vergaderen op 
maandag 16 december, te beginnen 
om 14.00 uur, met voortzetting des 
avonds, en de voor die dag reeds vast-
gestelde openbare commissieverga-
dering over de Knelpuntennota, zulks 
in afwijking van het Reglement van Or-
deen van de agenda, waarop 11.15 uur 
als aanvangstijdstip werd genoemd, 
ook om 14.00 uur te laten beginnen en 
uiterlijk 23.00 uur te beëindigen. 
Voor het geval de Kamer dit voorstel 
van de meerderheid van het Presidium 
aanneemt, kan ik mededelen, dat de 
openbare commissievergadering, 
waarvoor bijzonder grote belangstel-
ling blijkt te bestaan, dank zij de welwi l -
lendheid van de Eerste Kamer in haar 
gebouw kan worden gehouden. 
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Voorzitter 
Voor het geval de Kamer het voorstel 
van de meerderheid van het Presidium 
aanvaardt, stel ik verder voor: 
B. dinsdag 17 december a.s. te begin-
nen om 11.00 uur; 
C. van de agenda af te voeren het 
deel Visserij van hoofdstuk XIV, de Os-
lo-verdragen; 
D. aan de agenda toe te voegen voor 
de week van 16 december: deselectie-
ve investeringsregeling, indien tijdig 
gereed (13 158) en - op uitdrukkelijk 
verzoek van de Regering - het wets-
ontwerp huurprijsontwikkeling 
(13 202); dit laatste te behandelen ge-
zamenlijk met de begroting van Volks-
huisvesting en de Nota huur- en subsi-
diebeleid, met uitbreiding van de 
spreektijden, met 10 minuten voor elk 
der grootste vier fracties en 5 minuten 
voor elk van He overige. 
Deze voorstellen worden gedaan on-
der het voorbehoud dat de voorberei-
ding zal zijn voltooid. 
Ik stel voor bij de behandeling van 
hoofdstuk XV (Sociale Zaken) ca. ook 
aan de orde te stellen: 
de brief van de Minister van Sociale 
Zaken over de stand van zaken met be-
trekking tot het overleg over het Cen-
traal akkoord 1975 (13 215). 
Verder stel ik voor aan de orde te stel-
len en te behandelen bij de aanvang 
van de vergadering van donderdag 19 
december a.s. wetsontwerp Wijziging 
van hoofdstuk VIII (Departement van 
Onderwijs en Wetenschappen) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 
(13 042). 

Ik geef thans eerst gelegenheid te spre-
ken over de voorstellen met betrekking 
tot het afvoeren van en het plaatsen op 
de agenda van de door mij genoemde 
pu nten voor en aleer wij spreken over 
de vraag, of er volgende week maandag 
moet worden vergaderd. Dit lijkt mij 
een logische volgorde. 
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij gaan gaarne akkoord 
met de toevoeging van de Wijziging 
bepaling gemeentelijke en provinciale 
belastingen en de suppletoire begro-
ting van Onderwijs en Wetenschappen 
van twee jaar geleden. Het voorstel tot 
het afvoeren van de agenda van het 
onderdeel Visserij en van de Oslo-ver-
dragen ontmoet bij ons geen bezwaar. 
Wel hebben wij bezwaar tegen het op-
voeren op de agenda van twee wets-
ontwerpen, i n de eerste plaats dat 
met betrekking tot de selectieve inves-
teringsregeling, waarvan de schrifte-
lijke behandeling nog niet is voltooid. 
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Wij zien niet in, waarom de Kamer on-
der deze druk moet worden gezet na-
dat de Regering de oorspronkelijke 
wet niet heeft willen gebruiken en zeer 
traag tot een herziening is gekomen. 
Zeer ernstige bezwaren teken ik aan te-
gen de behandeling van wetsontwerp 
13 202, huurprijsontwikkeling, waar-
van de schriftelijke voorbereiding nog 
helemaal niet is begonnen. Ik heb de 
wetsontwerpen omstreeks 5 decenrv 
ber gekregen. Morgenmiddag is de in-
breng. Als het kabinet er enige haast 
mee had, dan zou het het wetsontwerp 
een half jaar geleden hebben kunnen 
indienen. Het houdt bij voorbeeld ver-
band met het aflopen van de Machti-
gingswet. Het was een jaar geleden al 
vagelijk bekend, dat de Machtigings-
wet zou aflopen. Er is geen enkele re-
den, waarom dit wetsontwerp in een 
soort van stoomcursus zou moeten 
worden doorgedrukt. Er is ook redelijk 
overleg in het land nodig. De hele pro-
cedure inzake de voorbereiding van 
wetsontwerpen, zoals voorgeschreven 
in de Grondwet, heeft mede ten doel, 
dat de burgers van dit land via hun or-
ganisaties of individueel zich met de 
Kamer in verbinding kunnen stellen. 
Ook dit kabinet erkent toch een zekere 
spreiding van kennis en inspraak. Dat 
wordt onmogelijk gemaakt bij een der-
gelijke behandeling. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt mij goed, dat ik als 
voorzitter van de vaste Commissie 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening naar aanleiding van de inter-
ventie van de heer Drees een korte toe-
lichting geef bij het verzoek van de 
commissie het op de agenda te plaat-
sen. Ik maak er helemaal geen geheim 
van, dat de commissie er ook niet 
eensgezind over was en dat het gaat 
om een meerderheidsadvies. Vooreen 
aantal leden van de commissie is 
doorslaggevend geweest, dat het een 
gebruik is om wanneer de Regering 
een wetsontwerp indient waarin een 
fatale termijn is genoemd, als Kamer 
althans te trachten vóór die datum het 
voorstel van de Regering behandeld te 
hebben, los van de vraag, of men het 
er inhoudelijk mee eens is of niet. 
De Voorzitter: Ik merk op, dat beide 
voorstellen, namelijk inzake de SIR en 
de huurprijsontwikkeling, mee zijn ge-
daan op verzoek van de Regering en 
dat het Presidium zich hierbij heeft 
aangesloten. 
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft bezwaar 
tegen een zodanig snelle afhandeling 
van het wetsontwerp Huurprijsontwik-
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keling, omdat het om een principieel 
buitengewoon belangrijke zaak gaat. 
Gelet op het feit, dat deze zaak maan-
den lang door het ministerie is voorbe-
reid - het schijnt zelfs geruime tijd bij 
de Raad van State gelegen te hebben -
vinden wij het niet redelijk, dat de Ka-
mer over een onderwerp, dat princi-
pieel ver strekken de gevolgen kan heb-
ben inzo'n korte tijd een beslissing 
moet nemen. Daarmee wordt geen 
recht gedaan aan de belangrijkheid 
van de beslissing. Wij vechten ook de 
gedachte aan, dat de datum van 1 ja-
nuari fataal zou zijn. 
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor het wetsontwerp 13 158 op de 
agenda van de Kamer te plaatsen, in-
dien tenminste het eindverslag tijdig 
zal zijn uitgebracht. 
Het voorstel van de Voorzitter wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 
De Voorzitter: Ik stel nu ook aan de Ka-
mer voor, het wetsontwerp 13 202 
(Huurprijsontwikkeling) op de agenda 
van de Kamer te plaatsen. 

Het voorstel van de Voorzitter wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 
De Voorzitter: Dan is hiermee de lijst 
van onderwerpen, die in de komende 
veertien dagen zullen worden behan-
deld, vastgesteld. 
Thans zal een beslissing moeten 
worden genomen over de vraag, op 
welke dagen de diverse wetsontwer-
pen zullen moeten worden behandeld. 
De meerderheid van het Presidium 
heeft het voorstel gedaan om op vol-
gen de week maandag te vergaderen. 
Ik geef het woord aan het lid Bakker, 
die het daareven heeft gevraagd. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer dn 
Voorzitter! Al bij een eerdere gele-
genheid heb ik namens mijn fractie ge-
zeg d, grote bezwaren te hebben tegen 
het vergaderen op maandag, niet om-
dat wij op die dag moeten uitslapen, 
maar omdat een kamerlid echt nog 
wel iets anders te doen heeft dan zich 
binnen de muren van dit gebouw te 
bewegen. Bij die gelegenheid werd ge-
wezen op de unieke gebeurtenis. Voor 
één keer hebben wij toen een uitzon-
dering willen maken. In de afgelopen 
maanden hebben wij kunnen zien, dat 
met name de maandagen worden ge-
vu ld met het houden van commissie-
vergaderingen. Voor fracties die moe-
ten woekeren met hun tijd en hun le-
den, betekent dit een bijzonder zware 
claim voor die leden; daardoor zijn die 
namelijk verhinderd om een aantal an-
dere werkzaamheden te verrichten. 
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Voorzitter 
Wanneer wij nu ook nog eens één 
maandag gaan inschakelen als een 
vergadering, vrees ik dat binnen af-
zienbare tijd het hek van de dam zal 
zijn en dat de maandag een normale 
vergaderdag van de Kamer gaat wor-
den. Daartegen hebben wij overwe-
gende bezwaren. Omdat wij dat op 
een zeer duidelijke wijze tot uitdru k-
king willen brengen, willen wij straks 
graag stemming over uw voorstel, 
waarbij wij ons tegen dat voorstel zul-
len verklaren. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! In hoofdlijnen kan ik mij bij 
de heer Bakker aansluiten. Op zich zelf 
zouden wij erover kunnen praten of de 
Kamer in de huidige tijd in plaats van 
drie dagen nu vier dagen zou moeten 
gaan vergaderen, als systeem dus. 
Daarover zou men dus kunnen discus-
sieren, maar dat is nu niet aan de orde. 
Iedereen gaat er bij de regeling van 
zijn eigen werkzaamheden en zijn ei-
gen afspraken van uit, dat de maan-
dag, uitgezonderd bij enkele commis-
sievergaderingen, beschikbaar is voor 
andere zaken dan een kamervergade-
ring. Het is naar mijn mening niet ge-
rechtvaardigd om op zo korte termijn 
een inbreuk te maken op al die afspra-
ken. Dit kan wel gerechtvaardigd zijn 
in uitzonderlijke situaties van crisis, zo-
als bij voorbeeld verleden jaar tijdens 
de plotselinge oorlog in het Midden-
Oosten, maar daarvan is nu geen spra-
ke. Ik meen dat het op een termijn van 
minder dan een week niet gevraagd 
kan worden van kamerleden om hun 
agenda ondersteboven te gooien. Ik 
sluit mij dus aan bij de gedachtengang 
van de vorige spreker. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik kan mij aansluiten 
bij de motivering die de heer Bakker 
heeft gegeven tegen het vergaderen 
op maandag. Ik heb er echter nog wel 
iets aan toe te voegen. Uw motief, 
mijnheer de Voorzitter, is natuurlijk 
wel juist, dat wij moeten trachten de 
agenda die wij tot Kerstmis hebben 
vastgesteld, ook voor Kerstmis af te 
handelen. Het alternatief moet dan 
naar mijn mening zijn dat de Kamer 
beslist, de drie dagen van de volgende 
week zo nodig ook na elf uur 's avonds 
door te vergaderen. Dit lijkt mij beter 
dan de leden te overvallen door op zo 
korte termijn de maandag extra in te 
schakelen. Als drie dagen voor de af-
handeling van de agenda niet vol-
doende zijn, ben ik er dus voor om vol-
gende week die drie dagen eventueel 
ook na elven door te vergaderen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Dan kan na-
tuurlijk ook déze week nog gebeuren. 
De heer Aantjes (A.R.P.): Ik heb er in 
ieder geval ernstige bezwaren tegen, 
mijnheer de Voorzitter, om een kamer-
vergadering op a.s. maandag te doen 
samenvallen met een openbare com-
missievergadering, hoewel ik begrijp 
dat ter verzekering van het quorum het 
samenvallen van die twee vergade-
ringen wel aantrekkelijk is. 
De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
deelt de bezwaren van de heer Bakker 
tegen de maandag als normale verga-
derdag. Wij steunen echter uw voor-
stel, omdat de Kamer nu in grote 
moeilijkheden zit. Wij zien dit als een 
volstrekte uitzondering op de regel dat 
niet op maandag vergaderd wordt. 
De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Eén van de problemen 
waarmee wij nu geconfronteerd wor-
den, is het feit dat wij indertijd hebben 
besloten om niet na elven te vergade-
ren. Ik meen overigens dat de Kamer 
zich ook bezig dient te houden met de 
vraag, of wij altijd onze eigen prioriteit 
ten bij de zaken die wij hier behande-
len, wel zuiver stellen. Onze fractie zal 
uw voorstel, mijnheer de Voorzitter, bij 
wijze van hoge uitzondering steunen. 
Wij zien echter graag dat hetzij in het 
Presidium, dan wel in de Commissie 
voor de Werkwijze of op een andere 
wijze wordt nagegaan hoe in de toe-
komst kan worden voorkomen dat wij 
onze toevlucht moeten nemen tot dit 
soort noodmaatregelen. Wij achten dit 
niet in het belang van de Kamer of in het 
belang van de andere werkzaamheden 
die moeten worden verricht. 

De Voorzitter: Ik sluit mij aan bij de 
laatste opmerking van de heer An-
driessen. Daar hoort natuurlijk bij, dat 
wij over onze regeling van werkzaanv 
heden dan ook niet meer zo lang be-
hoeven te spreken. Wij hebben in het 
Presidium al besloten, dat wij zo snel 
mogelijk deze kwestie in het Presidium 
of in de Commissie voor de Werkwijze 
zullen bespreken. Daarover zullen wij 
ook contact opnemen met de Rege-
ring. Deze behoort hierbij te worden 
betrokken als het gaat om overschrij-
den van voorgenomen spreektijden. 
De heer S. Keuning (DS'70): Het laat-
ste is zeer belangrijk. De heer De Gaaij 
Fortman stelde nu wel, dat de Kamer 
in nood raakt, maar de Kamer raakt al-
leen maar in nood omdat het kabinet 
om vijf voor twaalf met een aantal wets-
ontwerpen op de proppen komt, die 
zo nodig voor de Kerst moeten worden 
afgedaan. 

De Voorzitter: Ik wil nog eens onder-
strepen, dat het voorstel zeer uitzon-
derlijk van karakter is. Het is de laatste 
week voor het reces en wij hebben nu 
eenmaal een aantal zaken, die ook 
naar het oordeel van de Kamer afge-
handeld moeten worden. Ik merk nog 
op dat, wanneer de keuze gaat tussen 
's avonds na 23.00 uur vergaderen en 
het erbij trekken van de maandag, wij 
- wanneer wij de maandag laten schie-
ten - ongeveer negen uur 'prijsgeven'. 
Wij zullen dan ook de volgende dins-
dag niet om 11.00 uur kunnen begin-
nen; wij moeten dan om 14.00 uur be-
ginnen. Die negen uur moeten wij in 
zes vergaderdagen terugwinnen door 
's avonds langer te vergaderen. Dit 
houdt in, dat wij bij voorbeeld vijf da-
gen tot omsteeeks 02.00 u u r zu Hen moe-
ten doorvergaderen. Immers, ik kan wél 
tot 23.00 uur aaneengesloten vergade-
ren, maar dit kan niet van 20.00 tot 
02.00 uur gebeuren. Dan moet er weer 
een flinke pauze vanaf en zal er wei-
licht ook een langere avondpauze 
moeten worden ingelast. De Kamer 
moet zich dit goed voor ogen stellen 
wanneer zij een beslissing neemt. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Wij kunnen 
natuurlijk die dinsdag ook om 13.00 
uur beginnen. 
De Voorzitter: Als de Kamer meent, 
dat wij om 13.00 uur in plaats van 14.00 
uur kunnen beginnen, is dat een uur 
meegenomen, maar wij moeten dan 
nog altijd 8 uur zien te vinden. 
Ik meen, dat nu hoor en wederhoor 
voldoende is toegepast, maar de heer 
Koekoek had mij al in eerste aanleg ge-
vraagd, het woord te mogen voeren. Ik 
ben vergeten, hem zoeven het woord 
te geven. 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen wij het op het 'groene 
papier' aangekondigd zagen, hadden 
wij al meteen bezwaren om op maan-
dag te vergaderen. Wij vinden het een 
goede gewoonte om dit op dinsdag, 
woensdag en donderdag te doen. Dit 
is meer dan genoeg. Kamerleden heb-
ben ook nog andere werkzaamheden 
te verrichten. Bovendien wordt dit op 
een zeer korte termijn voorgesteld. Ve-
le kamerleden hebben al afspraken ge-
maakt voor die maandag en zullen dus 
mogelijk verstek moeten laten gaan. 
Wij zijn nog gesterkt in ons oordeel 
door de goede argumenten, naar vo-
ren gebracht door andere sprekers. 
Het voorstel om dan maar na 23.00 uur 
te vergaderen, steunen wij in het ge-
heel niet. Wij begrijpen uw voorstel 
wel, mijnheer de Voorzitter; u zit met 
een overvolle agenda en die wilt u 
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Voorzitter 

graag afwerken. Dat die agenda zo vol 
is, is niet uw schuld en het is niet mijn 
schuld. Dat komt door onze Regering; 
die moet dat maar wat zorgvuldiger 
voorbereiden. Zij kan toch weten dat 
er voor kamerleden ook grenzen zijn 
en een keer moeten ophouden. Daar-
om zou ik zeggen: Laten we gewoon 
doorwerken. De Nederlandse burger 
zal er helemaal niets van merken. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Na alle discussie wi l ik 
nog de volgende kanttekening maken. 
Als het gaat om het alternatief öf op de 
maandag plenair vergaderen öf na 23.00 
uur op andere dagen, is het volgende 
aspect van belang. Stel, dat de Kamer 
besluit om op maandag plenair te ver-
gaderen, dan kan dooreen bepaalde 
groepering worden gezegd, dat er be-
slist geen openbare commissieverga-
dering op die maandag mag worden 
gehouden. Dit moet, naar mi jn oordeel, 
meewegen bij het maken van de keuze. 
Als men dit aspect meeweegt, is wei-
licht het na 23.00 uur doorvergaderen 
op andere dagen beter dan het besluit 
om maandag in plenaire vergadering 
bijeen te komen. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu wi j moeten kiezen 
tussen twee alternatieven: een extra 
maandag vergaderen of extra nacht-
vergaderingen, althans gedeeltelijke 
nachtvergaderingen, is mijn fractie 
van mening, dat daarbij moet meewe-
gen het feit, dat daarbij niet alleen 
wordt beslist over de werkzaamheden 
van de kamerleden als zodanig, maar 
ook over de werkzaamheden van alle 
personeelsleden, die bij de vergade-
ringen van de Kamer zijn betrokken. 
Die factor meewegende gaat onze 
voorkeur uit naar een extra vergade-
ring op maandag. 

De Voorzitter: Thans dient een beslis-
sing te worden genomen over mijn 
voorstel, volgende week maandag een 
openbare vergadering te houden, die 
te 14.00 uur zal aanvangen. 

Het voorstel van de Voorzitter wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Wij kunnen in conflict 
komen met het Reglement van Orde, 
als wi j op maandag tevens een open-
bare commissievergadering houden. 
Wij zullen dat alleen dan kunnen doen, 
wanneer de Kamer zich in afwijking van 
het Reglement van Orde met een voor-
stel daartoe zal verenigen. Ik doe daar-
toe thans het voorstel aan de Kamer. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
laatste zin van artikel 33 van het Regie-
ment van Orde van de Tweede Kamer 
zegt, dat een openbare commissiever-
gadering nimmer tegeli jkerti jd met 
een vergadering der Kamer wordt ge-
houden. Ik meen, dat de motivering 
daarvan is, dat hoe langer hoe meer 
openbare commissievergaderingen de 
plaats van plenaire vergaderingen 
gaan innemen. Men constateert het 
verschijnsel, dat gedeelten van de be-
grot ing, waarvan de behandeling niet 
wordt afgemaakt, naar openbare com-
missievergaderingen worden verscho-
ven dan wel dat de behandeling van 
door het kabinet zeer belangrijk geach-
te nota's uitsluitend in openbare com-
missievergaderingen plaatsvindt. 
Als w i j nu toestaan, dat een plenaire-
vergadering tegeli jkerti jd met een be-
langrijke openbare commissieverga-
dering plaatsvindt, geraken wi j op de 
weg, dat twee soorten kamerver-
gaderingen naast elkaar worden ge-
houden. Ik ben daarvan een principieel 
tegenstandster. Daarom wens ik mijn 
medewerking niet aan uw voorstel te 
geven en zal ik dus niet meedoen aan 
de unanimiteit, die u, mijnheer de 
Voorzitter, beoogt. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begri jp hoe de verhou-
ding ligt, maar ik w i l in dit geval een 
sterk beroep doen op mevrouw Kap-
peyne van de Coppello, opdat zij haar 
standpunt herziet. U kent ook onze be-
zwaren tegen deze cumulatie van ver-
gaderingen op maandag, maar aan de 
behandeling van de knelpuntennota 
is nogal wat voorafgegaan. Het gaat 
daarbij niet alleen om een aantal ka-
merleden, maar het gaat om een zaak, 
die 'breed' in de maatschappij heeft 
gespeeld. Een groot aantal mensen in 
verschillende kringen heeft vooruitge-
werkt naar de behandeling van deze 
nota. Men moet zich afvragen, in wel-
ke positie de Kamer tegenover de bui-
tenwereld komt, als zij de behandeling 
van deze nota zo maar 'klets-boem' laat 
vallen. Ik meen, dat die positie dan 
heel slecht zal zijn. 
Er zijn natuurlijk geen principes aan de 
orde, maar opvatt ingen over een goe-
de manier van werken van de Kamer. 
Ik meen, dat onze opvattingen niet ver-
schillen. Wij zijn beiden tegen het op-
laden van de maandag met vergade-
ringen. Ik meen, dat het, nu deze zaak 
eenmaal zo is gelopen heel erg ver-
standig is, de beslissing hierover nog 
even te bekijken en toch te besluiten, 
de behandeling van de knelpuntenno-
ta te laten doorgaan. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou ook een dringend 
beroep op mevrouw Kappeyne en 
haar fractie wi l len doen, waarbi j ik de 
argumenten van de heer Bakker on-
dersteun. Ik ben het volstrekt met haar 
eens dat voorkomen moet worden dat 
in de toekomst openbare commissie-
vergaderingen en plenaire vergade-
ringen tegeli jkerti jd worden gehou-
den. 
Mijnheer de Voorzitter! U hebt het 
aangekondigd als een hoge uitzonde-
ring, als een eenmalige afwijking van 
het Reglement van Orde. Ik begrijp 
best, dat de heer De Beer nu enkele 
wanhopige gebaren maakt, maar de 
Kamer is er zelf bij als zij bepaalt voor 
één keer een uitzondering te maken. 
Ook doe ik een dringend beroep op 
ons geacht medel id en de fractie waar-
toe zij behoort, omdat zij zeer goed 
weet welke voorbereidingen aan het 
houden van dezecommissievergade-
ring zijn vooraf gegaan. 
Er is een ongewone druk uitgeoefend 
op de Regering en op de beraads-
groep, die de knelpuntennota heeft sa-
mengesteld. Ook is er een sterke druk 
uitgeoefend op het werkveld om voor 
1 oktober te reageren op de nota. In de 
maand oktober is de vergaderdatum 
van 16 december vastgesteld. Daarbij 
is een aantal bewindslieden betrokken. 
Er is een grote bereidheid in het werk-
veld aanwezig om te komen luisteren 
en als men ergens een binding wi l leg-
gen tussen de burger en wat hier ge-
beurt, dan zou dat bij de commissie-
vergadering in het bijzonder nog eens 
kunnen gebeuren. 
Ik zou het betreuren als de geachte af-
gevaardigde volhardt in haarvoome-
men en wat dit betreft haar macht han-
teert, die zij gekregen heeft conform 
het Reglement van Orde, om te voor-
komen dat bij uitzondering wordt afge-
weken van dit Reglement. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kleisterlee en zijn 
fractie zijn in hoge mate hieraan schul-
dig want zij hebben zojuist gestemd 
voor het houden van een Kamerverga-
dering op aanstaande maandag. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Inderdaad. 
Tijdens de discussie over het voorstel 
van de Voorzitter om aanstaande 
maandag een Kamervergadering te 
houden, is er door ons op gewezen 
dat, als de Kamer conform het voorstel 
van de Voorzitter zou besluiten, de 
openbare commissievergadering op 
maandag well icht niet zou kunnen 
doorgaan. Dat hebben wi j met opzet 
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Voorzitter 

gezegd om de heer Kleisterlee en de 
zijnen de kans te geven, eigen priori-
teiten te stellen. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Wiegel doet als-
of het hier gaat om een essentiële wi j -
ziging van het Reglement van Orde. 
Ook mijn fractievoorzitter heeft ge-
zegd, dat het duidelijk om een eenma-
lige uitzondering gaat. Kortelings heb-
ben wi j kunnen constateren hoe slecht 
het in de publieke opinie valt - en te-
recht - als zeer onverwacht een verga-
dering of hearing moet worden afge-
zegd. Ik verzeker u, dat het de Kamer 
niet in dank zal worden afgenomen in-
dien zij een zo intensief voorbereide 
zaak op deze wijze aan de kant schuift. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is niet zo, dat nu door 
ons plotseling wordt voorgesteld, die 
openbare commissievergadering niet 
te laten doorgaan. Bij de discussie over 
het wel of niet plenair vergaderen op 
maandag hebben wi j duidelijk gezegd 
dat, als de Kamer daartoe zou beslui-
ten, het in de rede ligt dat de openbare 
commissievergadering niet zou kun-
nen doorgaan. Dat had men ook in 
K.V.P.-kringen kunnen overwegen. 

Mevrouw Haas-Berger (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Namens mijn frac-
t iew i l ik mij aansluiten bij het betoog 
van de heer Kleisterlee om bij hoge 
uitzondering in het belang van de zaak 
deze openbare commissievergadering 
aanstaande maandag te laten 
doorgaan. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
macht, die mij in handen wordt ge-
legd, is een afgeleide macht uit het 
Reglement van Orde. Wat bij voor-
beeld door de heer Kleisterlee is ge-
zegd over de aard van de openbare 
commissievergaderi ng onderstreept 
hetgeen ik in eerste instantie heb ge-
zegd, namelijk dat de openbare com-
missievergaderingen zo belangrijk 
worden, dat ze de plaats van plenaire 
vergaderingen gaan innemen. Welnu, 
dan is de conclusie daaruit dat men ook 
opdat punt inderdaad het wijze Regie-
ment van Orde moet volgen en dat 
men niet twee van een dergelijke soort 
vergaderingen tegelijkertijd moet 
laten plaatsvinden. Dat is mijn opvat-
t ing en deze opvatting is voor mij te-
vens een principe. Aangezien ik princi-
pes zeer belangrijk v ind, zal ik noch 
mijn principe noch mijn opvatting op 
dit punt wijzigen. 

De Voorzitter: Ik moet constateren dat 
wi j de op de agenda geplaatste open-
bare commissievergadering op vol-
gende week maandag niet zullen kun-
nen houden en dat deze dus van de 
agenda moet worden afgevoerd. Of 
mijn conclusie nu juist is of niet, hier-
over kan in elk geval niet meer worden 
gediscussieerd. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Helaas, 
mijnheer de Voorzitter! lkwi lhetPres i -
dium echter vragen, ernaar te streven 
deze open bare commissievergade-
ring in elk geval wel op 20 januari a.s. 
te houden en het overleg met de be-
windslieden daaroverteopenen. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat zo'n 
voorstel het Presidium op de kortst 
mogelijke termijn zal bereiken. Dan 
zullen wi j daarover beslissen. 

Aan de orde is de behandeli ng van het 
wetsontwerp Nadere wijziging Wet op 
de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 
1958,408){13 117). 
Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Re-
gelen betreffende aanspraak van 
werknemers op een loon dat gelijk is 
aan dat van werknemers van de ande-
re kunne voor arbeid van gelijke waar-
de (Wet gelijk loon voor vrouwen en 
mannen) (13 031) 

De beraadslaging over artikel 1 en de 
daarop voorgestelde amendementen 
wordt hervat. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Verleden week bij de be-
handeling van het amendement ten 
aanzien van de ambtenaren op dit 
wetsontwerp is door de Regering ver-
klaard, dat er twijfel bestond over de 
vraag, of het wel mogelijk was, op 
grond van artikel 72 van de Grondwet 
ambtenaren onder de werkingssfeer 
van dit wetsontwerp te brengen. Dit 
heeft mij doen aarzelen of het juist zou 
zijn, het desbetreffende amendement 
te handhaven of dat het moest worden 
ingetrokken. Ik moet de Minister be-
danken voor zijn notitie die hij de Ka-
mer heeft doen toekomen over de po-
sitie van de ambtenaren. De belang-
rijkste conclusie van deze notitie is te 
vinden op pag. 2 waar de Minister ver-
klaart: 
'Met mi jn ambtgenoot van Binnen-
landse Zaken neig ik ertoe, mij bij deze 
meerderheid aan te sluiten en in artikel 

72 van de Grondwet geen bezwaren te 
zien tegen opneming van de ambte-
naren in het wetsontwerp gelijk loon 
voor vrouwen en mannen. Toch zou ik 
het raadzamer vinden, een wijziging 
van de Grondwet af te wachten.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Als de Minister 
spreekt over een 'meerderheid' , dan 
gaat het om een meerderheid van des-
kundigen, waartoe onder andere be-
hoort professor Oud die heeft ver-
klaard dat naar zijn idee de strekking 
der grondwettel i jke voorschriften op 
het stuk van de macht van de Koning 
niet is de bevoegdheid van de wetge-
ver, doch veeleer die van de uitvoeren-
de macht te beperken; uitbreiding van 
de bevoegdheden van de wetgever 
kan dus bezwaarlijk tegen de bedoe-
ling van de Grondwet ingaan. 
Deze argumenten, zowel van een aan-
tal reeds genoemde rechtsgeleerden, 
als de conclusie van de Minister van 
Sociale Zaken met zijn ambtgenoot 
van Binnenlandse Zaken, brengen mij 
ertoe, te besluiten het amendement te 
handhaven. De argumenten die wij 
naar voren hebben gebracht ten aan-
zien van de gelijke behandeling van 
ambtenaren en werknemers bij het be-
drijfsleven brengen ons ertoe, ons 
voorstel te handhaven om de ambte-
naren onder de werkingssfeer van de-
ze wet te brengen, zodat rechtsgelijk-
heid voor werknemers in het bedrijfs-
leven en overheid wordt gegaran-
deerd. Daarbij kwamen uiteraard onze 
praktische bezwaren tegen het uitslui-
ten van de ambtenaren bij dit wets-
ontwerp, omdat wi j ook meenden dat 
er speciale redenen waren om ervoor 
te zorgen dat via deze wet, en niet op 
een andere wijze, die gelijke berechti-
ging bij de beloning van mannen en 
vrouwen in overheidsdienst wordt ge-
garandeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog een 
opmerking maken over de laatste ali-
nea van de notitie van de Minister om 
een misverstand op te helderen. De 
Minister merkt daar op: 
'Overigens moge er op worden gewe-
zen, dat indien het amendement van 
de heer Nypels wordt aangenomen, de 
wet wel van toepassing zal zijn op de 
ambtenaren, doch niet op arbeidscon-
tractanten, omdat artikel 17 volgens 
het amendement in stand blijft.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is een mis-
verstand. In de toelichting op mi jn 
amendement heb ik uitdrukkelijk ver-
kiaard dat het in mijn ogen gewenst is 
dat artikel 17 van het wetsontwerp 
komt te vervallen. Aangezien het niet 
de bedoeling is om amendementen in 
te dienen om een schrapping van een 
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Nypels 
wetsartikel te verkrijgen - het is ge-
woonte dat dan tegen het desbetref-
fende artikel wordt gestemd - heb ik 
dit niet in het amendement als zodanig 
naar voren gebracht. Het zal duidelijk 
zijn dat wi j tegen artikel 17 zullen 
stemmen. 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in eerste termi jn een 
nogal sterke sympathie uitgesproken 
voor de amendering van de heer Ny-
pels. De Minister heeft daarna bezwa-
ren geopperd die hij in de brief van 9 
december j l . nader heeft toegelicht. Ik 
maak daaruit op dat er, althans vol-
gens de meerderheid van de schri j-
vers, geen grondwettel i jke bezwaren 
behoeven te bestaan tegen het betrek-
ken van de ambtenaren onder deze re-
geling. De Minister dringt er deson-
danks op aan, het amendement-Ny-
pels niet aan te nemen op grond van 
verschillende argumenten. Deze argu-
mentatie is in mijn fractie een punt van 
overleg geweest. Wi j delen de gedach-
ten die in beginsel achter het amende-
ment van de heer Nypels verscholen 
liggen. Bij nader inzien zijn wi j van me-
ning, deze amendementen niet te 
moeten steunen. Ik heb hiervoor drie 
overwegingen. De eerste is dat de Mi -
nister heeft toegezegd, met zijn ambt-
genoot van Binnenlandse Zaken te be-
zien of het beginsel, waarover wi j het 
allen eens zijn, niet in het bezoldi-
gingsbesluit voor ambtenaren kan 
worden opgenomen, zodat materieel 
en formeel daar precies dezelfde rege-
ling zal gelden. De tweede is dat ik wel 
begrip heb voor de bezwaren om nu 
alleen bij deze wet de verschillende re-
gelingen die ter zake gelden, te door-
kruisen. 

De heer Nypels (D'66): Eén wet moet 
toch de eerste zijn? Al die wetten ko-
men toch niet geli jkti jdig aan de orde? 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Als dit be-
ginsel nu niet voor ambtenaren zou 
gelden en wi j van mening waren dat 
dit wel moest gebeuren, dan zou ik de 
heer Nypels volkomen gelijk geven. 
Wij spreken echter niet over materiële 
verschillen, want dit principe is al in 
het ambtenarenrecht aanvaard. Wij 
spreken hier over een formele gelijk-
schakeling van rechtsposities van 
ambtenaren en niet-ambtenaren. 
Daarbij kunnen ook dit soort bezwaren 
een rol spelen. 
Ik voeg er nog een derde overweging 
aan toe. Als wi j dit hadden wil len 
doen, had het naar mi jn oordeel ook 
volstrekt in de rede gelegen om, even-
als dit met de organisaties van werk-
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gevers en werknemers in het particu-
liere bedrijfsleven is gebeurd, ook de 
ambtenarenorganisaties te horen in 
het kader van een regeling als deze. 
Door het feit van deze amendering kon 
dit uiteraard niet gebeuren. Dit alles 
brengt mij ertoe om, met onderstre-
ping van de gedachte die de heer Ny-
pels met het amendement heeft wi l len 
verwoorden, toch te concluderen dat 
wi j onze steun beter niet aan het 
amendement kunnen geven. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Houdt u daarbij ook het karak-
ter van deze wet voor ogen? Het is na-
meli jkeen antidiscriminatiewet die 
door alle overleggen heen gaat. Aan 
de deelnemers aan het overleg in het 
vrije bedrijfsleven, dus niet-ambtena-
ren, is ook niet van te voren om een 
mening gevraagd. Waarom moet het 
dan wel eerst worden besproken in het 
overleg van ambtenaren? 

De heer Rietkerk (V.V.D.): Naar mi jn 
mening heeft het bedrijfsleven tevoren 
advies uitgebracht over dit wets-
ontwerp. Dat is het verschil met het 
achterwege blijven van het inschake-
len van de ambtenarenorganisaties. 
Zij zijn er niet tevoren bij betrokken. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb geprobeerd om zo eerlijk 
en objectief mogelijk informatie te ver-
strekken, zonder in de verste verte on-
eigenlijk gebruik, laat staan misbruik 
van de Grondwet te maken. De heer Ny-
pels is op een gegeven moment opge-
houden met lezen toen hij blz. 2 citeerde. 
Daarna ben ik doorgegaan en heb ik een 
aantal materiële bezwaren opgesomd, 
niet met betrekking tot het punt waar-
om het gaat. De conclusie daaruit was 
dat ik aanvaarding van het amende-
ment ten aanzien van de ambtenaren 
moest ontraden. Ik heb daarbij gewe 
zen op de wezensvreemde elementen 
en de onevenwichtigheid die ontstaat 
doordat de ambtenaar al een bepaalde 
rechtsgang heeft. Ik zou die niet wi l len 
vervangen door een andere rechts-
gang waarin het wetsontwerp voor-
ziet. 

De heer Nypels (D'66): Als daar het be-
zwaar ligt, kan het amendement na-
tuurli jk worden aangepast. Dat isech-
ter niet het hoofdbezwaar. 

Minister Boersma: Ik wijs alleen op 
een aantal praktische gevolgen, buiten 
die welke door de heer Rietkerk en 
door mijzelf verleden week naar voren 
zijn gebracht. Niet in de laatste plaats 
denk ik daarbij aan het feit dat in de be 
sprekingen hierover met de ambtena-
renorganisaties van die kant unaniem 
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grote bezwaren naar voren zijn ge-
bracht. Dat kan een verschil in opvat-
t ing zijn. De heer Nypels is van oordeel 
dat het nu eindelijk maar eens afgelo-
pen moet zijn met het verschil in status 
en rechtspositie. Hij reageert dan naar 
mijn mening echter niet juist als hij 
zegt dat wi j dan maar eens ergens 
moeten beginnen. Er zijn meer alge-
mene problemen, zoals bij voorbeeld 
het begrip 'kostwinnersschap' Dat is in 
de loop der jaren in de wetgeving als 
een bepaald verankerd begrip vast-
gelegd. In de maatschappij zijn duidelijk 
verschuivingen opgetreden. Het is niet 
meer per definitie zo dat de man de 
kostwinner is. In toenemende mate 
wordt de vrouw dat ook. Wat moet 
men nu doen? Moeten wi j nu de zaak, 
terwij l er straks een nieuwe wet komt, 
de Algemene arbeidsongeschiktheids-
wet, incidenteel anders regelen? Dan 
lopen wi j de kans dat het een grote 
troep wordt . Dat is toch niet de bedoe-
ling van de heer Nypels. 
Mijnheer de Voorzitter! Deargumen-
ten zijn opgesomd. Ook ten aanzien 
van enkele andere onderwerpen heb ik 
gemeend nog wat schriftelijke infor-
mat iete moeten verstrekken. Ik blijf er-
bij dat er ten aanzien van de Grondwet 
geen overwegende juridische, formele 
of andersoortige bezwaren zijn aan te 
voeren, aansluitend bij de meerder-
heid van de schrijvers. Er rijzen echter 
enkele praktische problemen die door 
het amendement zoals het nu luidt 
niet worden opgevangen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het artikel 
wordt geschorst. 

De Voorzitter: Op verzoek van het 
lid Van der Heem-Wagemakers 
stel ik voor, de beraadslaging over arti-
kel 16 en het daarop voorgestelde 
amendement te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Me-
vrouw Barendregt, namens wie ik nu 
ook spreek, heeft verleden week nogal 
zwaar getild aan de termijn van vijf 
jaar. Wij hadden alleen het idee, dat de 
Minister had gezegd, dat het aanvra-
gen van een advies de verjaring zou 
gaan stuiten. Op de grond daarvan kon 
mevrouw Barendregt akkoord gaan 
met de termijn van twee jaar. 
Nu echter in het schriftelijke antwoord 
staat, dat het aanvragen van advies de 
verjaring niet stuit en dat de oplossing 
is, eerst te dagvaarden of een andere 
rechtsvervolging te gaan verrichten en 
dan pas een advies van de commissie 
te vragen, vinden wi j dat toch wel iets 
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Van der Heem-Wagemakers 
is afgedaan aan de verleden week ge-
wekte indruk. Ik wil de gemeenschap^ 
pelijke problemen van P.P.R. en P.v.d.A. 
in verband hiermee naar voren bren-
gen. 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor 
zitter! Als Minister moet men zelf lang-
zamerhand gaan oppassen dat men 
niet het gevoel krijgt dat men gaat ver-
jaren, zeker bij een probleem zoals de-
ze kwestie. Het is een uitermate inge-
wikkelde zaak. Ik heb opnieuw, nu er 
tijd voor was, geprobeerd een en an-
der door mijn medewerkers secuur op 
papierte laten zetten. Daaruit is het 
schriftelijke antwoord voortgekomen. 
Ik pretendeer bepaald niet dat ik zelf, 
na lezing en ondertekening van dit 
stuk, tot de deskundigen op dit terrein 
ben gaan behoren. 
Het gaat erom - wij hebben dit ook 
royaal naar voren gebracht; mocht 
hierover ooit een misverstand be-
staan, dan is dat in ieder geval hier-
mee weggenomen - dat men duidelijk 
de ontwikkeling van de verjaringster-
mijn kan stuiten. Er is ook aangege-
ven, op welke wijze dat moet gebeu-
ren. Ik kan mij niet voorstellen dat het 
feit, dat dit niet puur het aanvragen 
van een advies is maar een andere 
gang van zaken, als zodanig een es-
sentieel verschil uitmaakt ten aanzien 
van de bedoelingen van de regeling, 
namelijk om tot stuiting van de verja-
ringstermijn te komen. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
meen dat door de nu voorgestelde me-
thode inderdaad de drempel voor de 
vrouw om een beroep op deze wet te 
doen, waarvoor wij vreesden, groter is 
geworden, hetgeen onze fracties ertoe 
doet neigen, vóór het amendement 
van de heer Meis op dit stuk te stern-
men. 
De heer Meis (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister spreekt steeds 
van deskundigheid en ondeskundig-
heid. Ook ik heb overleg gevoerd met 
onze deskundigen. Het gaat erom, dat 
wel degelijk wordt gekoerst in de rich-
ting van het bereiken van een inper-
king van de normale gang van zaken 
bij loonvordering op grond van artikel 
2012 van het Burgerlijk Wetboek. 
De Minister wil, sprekende over gelijk 
loon voor mannen en vrouwen, een 
verjaringstermijn voor de vrouwen 
van twee jaar invoeren. Dit wil zeggen, 
dat hij het op grond van de artikelen 
2005 en 2006 en op grond van de wet 
inzake minimumvakantietoeslag en 
minimumloon wil aanpassen. Erzit 

wel degelijk een beperking in, mijn-
heer de Voorzitter, en ik wil de Kamer 
oproepen, haar stem aan het amende-
ment te geven, dat beoogt geen beper-
kingen ten aanzien van gehuwde vrou-
wen toe te staan. Daarom gaat het 
thans wel. 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor 
zitter! Ik ga thans niet meer in debat 
met de heer Meis, omdat wij het een 
vorige keer volgens mij reeds hebben 
afgerond. In onze notitie is ook duide-
lijk aangegeven, welke de grondslagen 
zijn om voor de desbetreffende peri-
ode te kiezen. Het heeft niets te maken 
met het maken van inbreuk op eventu-
ele rechten krachtens artikel 2012 van 
het Burgerlijk Wetboek. Aan het adres 
van met name de geachte afgevaar-
digde mevrouw Van der Heem merk ik 
op, dat wij ook niet de indruk moeten 
wekken, alsof voor vrouwen zodanig 
hoge drempels bestaan, dat wij moe-
ten aannemen, dat juist door die cate-
gorie deze drempels niet meer kunnen 
worden overschreden. Ik geloof, dat 
dit ook een kwestie is, ten aanzien 
waarvan de voorlichting duidelijk 
moet voorzien en waarin ook Kamerle-
den tijdens hun tochten door het land 
duidelijk kunnen voorzien. Ik wil niet 
beweren, dat het feit, dat in dit geval 
een misschien ingewikkelder gang 
noodzakelijk is, namelijk die naar de 
rechter, dan die naar de commissie -
ook die drempel zullen wij moeten 
slechten - , zo essentieel moet worden 
geacht, dat wij de vrouwen het voor-
deel van de twijfel niet mogen gunnen, 
dat zij misschien na enige tijd die 
drempel niet kunnen overwinnen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het artikel 
wordt geschorst. 
De Voorzitter: Het lid Van der Lek 
heeft mij erop gewezen, dat de Minis-
ter in zijn brief dd. 9 december jl. ook 
opmerkingen heeft gemaakt over de 
door hem voorgestelde motie. Het lid 
Van der Lek verzoekt mij, naar aanlei-
ding daarvan de beraadslaging te her-
openen. 
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 
Daartoe wordt besloten. 
De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Verleden week hebben 
wij uitvoerig gediscussieerd over het 
al dan niet noodzakelijk zijn van het in-
voeren van prestatiebeoordeling bij de 
functievergelijking in het kader van de 
onderhavige wet. Daarbij gaat het er 
met andere woorden om, na te gaan of 
mensen van verschillende kunne voor 
gelijkwaardige arbeid op dezelfde 

grondslag worden beloond. Het debat 
daarover is min of meer onbeslist 
geëindigd. De Minister beloofde, dat 
hij een en ander nog eens zou bekijken. 
Ik begrijp, dat de betreffende notitie 
daarvan het resultaat is. Daarbij is zelfs 
een bijlage gevoegd, waarin nog eens 
wordt uiteengezet, hoe de prestatiebe-
oordeling precies in elkaar zit. 
Ik kreeg het gevoel, mijnheer de Voor-
zitter, dat de zaak nogal duidelijk was. 
Ik werd in dat gevoel gesterkt, toen ik 
kennisnam van de volgende opmer-
king van de Minister: 
'In aansluiting aan deze notitie merk ik 
nog het volgende op over de motie 
van de leden van de Kamer Van der 
Lek en Van der Heem-Wagemakers 
(motie nr. 20). Voor wat de eerste ali-
nea van de motie betreft wijs ik erop, 
dat uit deze notitie blijkt, dat bij de be-
oordeling van de vraag of al dan niet 
sprake is van 'arbeid van gelijke waar-
de' het niet noodzakelijk is systemen 
van prestatiebeoordeling in te voeren, 
waar deze niet worden gehanteerd.'. 
Toen ik deze zin had gelezen, dacht ik: 
Wij zijn het nu eindelijk eens, want dat 
is precies datgene, wat de motie die 
wij hebben ingediend, beoogt te zeg-
gen, namelijk: denk erom dat je geen 
prestatiebeoordeling invoert daar, 
waar deze al niet aanwezig is om ande-
re redenen; denk erom, dat je niet de 
suggestie wekt, dat je prestatiebeoor-
deling nodig hebt om te beoordelen of 
naar kunne,om dit woord maarte ge-
bruiken, mijnheer de Voorzitter, wordt 
gediscrimineerd. In de rest van de no-
titie wordt dan helaas op wat onduide-
lijke gronden gezegd, dat er toch wel 
vaak prestatiebeoordeling plaatsvindt 
in bepaalde functies, waarin zowel 
mannen als vrouwen werken - dat 
wisten wij a l -en dat het in die situaties 
noodzakelijk is, die te hanteren om te 
kunnen vergelijken. Natuurlijk is het 
onvermijdelijk, dat de prestatiebeoor-
deling wordt gehanteerd in de geval-
len waarin die nu eenmaal een nor-
maal onderdeel van de beoordeling 
uitmaakt - dat begrijp ik - maar ik blijf 
nadrukkelijk volhouden dat dat niets te 
maken heeft met de vraag, of in die 
functie individueel over de beloning 
van een man of een vrouw wordt ge-
sproken. Met andere woorden: ook het 
dictum van de motie, waarin wordt ge-
zegd dat die prestatiebeoordeling -
dat deel dus van de waardering - geen 
rol behoort te spelen bij de beoorde-
ling van de vraag of iemand op grond 
van zijn kunne wordt gediscrimineerd, 
blijft overeind. 
Ik wil proberen dit nog even duidelijk 
te maken voor diegenen, wie dit blijk-
baar nog steeds niet duidelijk is, door 

Tweede Kamer 
10 december 1974 Lonen 1813 



Van der Lek 

de vraag te stellen, hoe de motie dan 
wel zou moeten worden geformu-
leerd. Ik meen dat de Minister en wi j 
het er nu over eens zijn, dat wi j de mo-
gelijkheid wil len uitsluiten dat de pres-
tatie op zich zelf met de kunne van de 
betrokkene in verband wordt gebracht. 
Stel nu, dat er in het dictum niet zou 
staan, zoals nu het geval is, dat die 
prestatiebeoordeling derhalve niet ge-
hanteerd behoort te worden, maar dat 
er alleen zou staan, dat die niet be-
hoort te worden gehanteerd in die ge-
vallen, waarin dat niet de gewoonte 
was. Op dat moment zou er staan, dat 
je wel de kunne in aanmerking mag 
nemen bij het beoordelen van de pres-
tatie. Dat is nu juist, wat de motie wi l 
uitsluiten. Met andere woorden: pres-
tatiebeoordeling, of je daar nu voor of 
tegen bent - wi j zijn tegen - mag in ie-
der geval geen rol spelen bij de func-
tievergelijking in het kader van deze 
wet. Dat is wat de motie tot uitdruk-
king brengt en dat is ook de reden 
waarom wi j , ondanks de op duistere 
gronden berustende hardnekkige stel-
lingname van de Minister, menen deze 
motie te moeten handhaven. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik beveel mijzelf de bestudering 
van de bijlage ook aan. Ik wi l dat ech-
ter ook graag aan het adres van de 
heer Van der Lek zeggen. Ik wijs hem 
erop dat hij voorbij is gegaan aan wat 
op pagina 4 van die bijlage naar voren 
wordt gebracht. Wanneer er sprake is 
van een klacht en er moet een vergelij-
king plaatshebben met een man voor 
wie een vorm van prestatiebeloning 
geldt, zoals dat dan heet - de termij-
nen zijn ook in het stuk toegelicht -
dan mag men niet zeggen: Nu gaan 
wi j alleen de basisionen die recht-
streeks voortvloeien uit de functie-
waardering en de werkclassificatie, 
met elkaar vergelijken. Neen, want dan 
behoort bij die functie een bepaald 
prestatiebeloningsysteem. Als de heer 
Van der Lek wi l dat er gebeurt wat hier 
staat, dan betekent dat dat je nieuwe 
discriminatie gaat invoeren. Daarom 
zeg ik dat het tweede stuk van zijn mo-
tie daarin niet thuishoort. Als hij mij 
vraagt hoe die motie dan moet luiden 
- dat was natuurlijk geen directe vraag 
aan mij - , dan zeg ik dat die motie al-
leen moet bestaan uit de woorden: 
'Gehoord de discussie over de wet ge-
lijk loon voor mannen en vrouwen, 
gaat over tot de orde van de dag'. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef thans de gele-
genheid tot het afleggen van stemver-
klaringen. 
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De heer Van DisfS.G.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l alleen een stemmoti-
vering geven over het amendement op 
stuknr. 18 van mevrouw Van der 
Heem-Wagemakers, met name betref-
fende de onderdelen II, III en IV. 
In eerste termijn heb ik duidelijk ge-
maakt, dat wi j voorkeur hebben voor 
de volgorde: mannen en vrouwen. Uit 
het antwoord van de Minister heb ik 
begrepen, dat zijn benadering niet 
principieel was, maar dat het meer een 
kwestie was van hommage aan de 
vrouw. 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
heeft in haar motivering ten aanzien 
van de amendementen geheel andere 
facetten genoemd, waarbij het met na-
me ging om gelijk loon voor mannen-
/mannen, vrouwen/vrouwen enz. 
Op déze grond - en om elk misver-
stand te vermijden, alsof w i j deze kant 
zouden wil len opgaan - zal onze 
fractie tegen deze amendementen 
stemmen. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ikw i l 
in de eerste plaats, mede namens de 
fractie van de P.v.d.A., een stemverkla-
ring geven ten aanzien van de mede 
door mi j ondertekende motie. Eigenlijk 
zou deze motie overbodig zijn, in 
plaats van sterk te ontraden, ware het 
niet, dat op blz. 8 van de memorie van 
toelichting functiewaardering twee 
maal voorkomt, waarbij in het eerste 
van deze twee gevallen zowel functieni-
veau als functieuitvoering wordt inge-
bracht. Wanneer deze terminologie 
van functiewaardering wordt doorge-
voerd, vindt ook de fractie van de 
P.v.d.A. het uiterst nutt ig, deze ondui-
delijkheid in de memorie van toelich-
t ing weg te nemen, zodat zij dan ook 
de motie op stuk nr. 20 zal steunen. 
Mijnheer de Voorzitter! Een stemver-
klaring ten aanzien van de amende-
menten, voorkomende op stuk nr. 11, 
leg ik af namens de fractie van de 
P.P.R. en het merendeel van de fractie 
van de P.v.d.A. In het wetsontwerp 
gaat het om een anti-discriminatiebe-
paling, die samenhangt met de ook in 
de Grondwet gegarandeerde grond-
rechten inzake gelijkheid voor de wet 
en gelijke benoembaarheid van Neder-
landers in overheidsambten. 
De wetgever heeft de taak, de Grond-
wet te interpreteren, immers, de wet-
ten zijn onschendbaar. De Grondwet 
verzet zich zeker niet tegen wetgeving 
die de gelijkheid bevordert. Artikel 72 
van de Grondwet gaat niet hierover. 
Het is ontoelaatbaar, dit artikel zo te le-
zen, dat het de Koning een vrijbrief zou 
geven tot discriminatoire bezoldi-
gingsregelingen. Dit kan geen grond-
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wetgever hebben gewild. Daarom zul-
len wi j deze amendementen steunen. 
Enige leden van de fractie van de 
P.v.d.A. delen echter het standpunt 
van de staatsrechtsgeleerde Van der 
Poth en zullen derhalve tegen deze 
amendementen stemmen. 
Mijnheer de Voorzitter! Het amende-
ment op stuk nr. 15. Bij interruptie heb 
ik al iets hiervan gezegd. Wij zullen on-
ze voorkeur blijven uitspreken voor de 
verjaringstermijn van vijf jaar. Beide 
fracties zullen dit amendement steu-
nen. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In de eerste plaats de motie 
op stuk nr. 20. Wi j vinden het, evenals 
de indieners, volstrekt juist, dat bij de 
beoordeling van de lonen van mannen 
en vrouwen - om te bepalen of sprake 
is van gelijke waarde - wordt uitge-
gaan van de functievergelijking en niet 
van de prestatiebeoordeling. Op grond 
hiervan zijn wi j voorstander van deze 
motie en zullen ervóór stemmen. Daar 
staat tegenover, dat wi j op zich zelf 
het verlenen van prestatiebeloning, 
binnen zekere grenzen, als juist aan-
vaarden. Dit is een verschil met het 
standpunt van de indieners van de 
motie. 
De motie-Van der Lek c.s. (13 031, nr. 20) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr. 
11,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de P.v.d.A., de P.P.R., de 
C.P.N., de P.S.P. en DS'70 voor dit 
amendement hebben gestemd. 
Als gevolg van de verwerping van dit 
amendement kan het op stuk nr. 12, II 
stuknr. 11 voorkomende amendemen-
ten als vervallen worden beschouwd. 

Het amendement-Nypels (stuk nr. 12, 
I) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de P.v.d.A., de P.P.R., de C.P.N, 
en de P.S.P., alsmede de ieden Garde-
niers-Berendsen, Lückers-Bergmans 
en G. M. P. Cornelissen voor dit amen-
dement hebben gestemd. 
Als gevolg van de verwerping van dit 
amendement kan het op stuk nr. 12, II 
voorkomende amendement als verval-
len worden beschouwd. 
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Voorzitter 

Artikel 1 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen 2 en 8 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Van der Heem-Wa-
gemakers c.s. (stuk nr. 18, III) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 
Als gevolg van de verwerping van dit 
amendement kunnen de amendementen 
opstuknr. 18, Men IV, als vervallen 
worden beschouwd. 

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

Artikel 9 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de C.P.N, zal aante-
kening worden verleend, dat zij geacht 
wensen te worden, tegen dit artikel te 
hebben gestemd. 

Het amendement-Van der Heem-Wa-
gemakersc.s. (stuknr. 17,1) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

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

Het amendement-Van der Heem-Wa-
gemakers c.s. (stuk nr. 17, II) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.P.R., de P.v.d.A., D'66, de C.P.N, 
en de P.S.P. vóór dit amendement 
hebben gestemd. 
Als gevolg van de verwerping van de 
amendementen op stuk nr. 17 kunnen 
de amendementen op stuk nr. 21,1 en 
II, als vervallen worden beschouwd. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l 
het amendement op stuk nr. 21 onder 
III intrekken, omdat de Minister duide-
lijk heeft gemaakt, dat het onderne-
mingsraden zijn, en omdat het 'waar 
mogelijk' moet worden gekoppeld aan 
de Wet op de ondernemingsraden. 

Aangezien het amendement-Van der 
Heem-Wagemakers c.s. (stuk nr. 21, III) 
is ingetrokken, maakt het geen onder-
werp van behandeling meer uit. 

Het amendement-Van der Heem-
Wagemakers (stuk nr. 21 , IV) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.P.R., de P.v.d.A., D'66, de C.P.N, 
en de P.S.P. vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 10 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Artikel 11 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Meis c.s. (stuk nr. 
15) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

Artikel 16 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Artikel 17 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van D'66 en de 
P.S.P. zal aantekening worden ver-
leend, dat zij geacht wensen te worden 
tegen dit artikel te hebben gestemd. 

Artikel 20 wordt zonder stemming aan-
genomen. 
De Voorzitter: Handhaaft mevrouw 
Van der Heem haar amendement op 
de beweegreden (stuk nr. 18,1), nu 
haar amendement op stuknr. 18, III,is 
verworpen? 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Dit 
amendement op de beweegreden 
heeft niet zijn zin verloren, want het 
betreft hier de vereenvoudiging van 
het taalgebruik, terwij l het andere door 
u genoemde over mannen en vrouwen 
ging. Het gaat hier meer om een aan-
passing van de titel van het wets-
ontwerp aan de moderniteit. 

Het amendement-Van der Heem-
Wagemakers (stuk nr. 18,1) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

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

De beweegreden wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 

Vaststelling van hoofdstuk IV (Kabinet 
voor Surinaamse en Nederlands-Antil 
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liaanse Zaken) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1975 (13 100). 

De algemene beraadslaging wordt her-
vat. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Gisteren in de loop van 
de dag heb ik op uw verzoek de beant-
woording van een aantal feitelijke vra-
gen schriftelijk aan de Kamer doen 
toekomen. In verband met het feit dat 
ik de vrijdag in de ministerraad moest 
doorbrengen en op vri jdag het week-
einde volgt, is de beantwoording niet 
helemaal geschied zoals ik het graag 
zou hebben gezien, overigens door 
mijn eigen toedoen. Er zijn daardoor 
nog enkele feitelijke vragen overgeble-
ven die ik in de loop van deze monde-
linge beantwoording zal meenemen. 
De behandeling van deze begroting 
vindt plaats aan de vooravond van in-
grijpende veranderingen in de struc-
tuur van het Koninkrijk der Nederlan-
den. De geachte afgevaardigde de 
heer Tilanus wees er in het begin van 
zijn rede op, dat de komende onafhan-
kelijkheid van Suriname de beëin-
diging van de Koninkrijksband van Su-
riname met Nederland en de Anti l len 
zal betekenen. 
Al zullen dan de staatsrechtelijke ban-
den met Suriname worden verbroken, 
volkenrechtelijke zullen er ongetwi j -
feld blijven en - w a t nog belangrijker 
is - er zullen ook persoonli jke banden 
van vriendschap en genegenheid bli j-
ven, zoals mij verzekerd werd in een 
vergadering van de ministerraad van 
Suriname, die ik een dag of t ien, nadat 
men het voornemen om tot onafhan-
kelijkheid te komen had uitgesproken, 
mocht bi jwonen. 
Toen Suriname te kennen gaf, niet la-
ter dan het einde van 1975 onafhanke-
lijk te wil len worden, hebben Neder-
land en de Nederlandse Anti l len on-
middellijk verklaard, dat zij daaraan 
naar vermogen zouden meewerken. Ik 
zeg dit in antwoord op een opmerking 
van de geachte afgevaardigde de heer 
De Leeuw, die mij vroeg wat mij voor 
ogen staat, dekolonisatie of neokolo-
nisatie. De onafhankelijkheid van Suri-
name is niet iets wat wi j verlenen. Ik 
zie het meer zo, dat op een goede dag 
Suriname constateert, dat het onaf-
hankelijk is. Het is een daad van Suri-
name en dan is de vraag van de geach-
te afgevaardigde irrelevant. Ik mag er 
overigens ook op wijzen, dat Suriname 
reeds lang interne zelfstandigheid 
heeft en dat de prioriteiten van het be-
leid in de ruimste zin door Suriname 
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zelf worden bepaald. Dat in de memo-
rie van toelichting op de begroting een 
passage is opgenomen over blijvende 
steun van Nederland aan Suriname, 
lijkt mij een vanzelfsprekende zaak. 
Suriname rekent erop en heeft die 
steun ook nodig. Ik zou wel eens willen 
weten wat men gezegd zou hebben als 
een dergelijke passage niet in de me-
morie van toelichting zou zijn voorge-
komen. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Leeuwen en de heer Knot hebben 
gewezen op het komende regerings-
overleg en gevraagd, hoe de Regering 
zich voorstelt, de Staten-Generaal 
daarbij te betrekken. Laat ik eerst me-
dedeling doen, mijnheer de Voorzitter, 
van het schema, dat wij onsvoorstel-
len voor dit overleg; ik vermeld de da-
ta niet omdat deze aan beide andere 
landen zijn voorgelegd en door hen 
nog niet te kennen is gegeven, dat zij 
ermee kunnen instemmen. 
Ons staan voor ogen twee bilaterale 
besprekingen met een tussenpauze 
van een maand. Na weer een maand 
volgt dan een tripartite-overleg over 
de punten, waarbij de Antillen zijn be-
trokken. Ten slotte, in de voorzomer, 
volgt een afsluitend bilateraal overleg 
tussen Suriname en Nederland. Wan-
neer in deze besprekingen overeen-
stemming wordt bereikt, zullen maat-
regelen van wetgevende aard aan de 
parlementen van de drie landen moe-
ten worden voorgelegd. Zoals altijd 
hebben de parlementen het laatste 
woord. 
De drie landen hebben zonder enige 
moeite besloten voor de onafhanke-
lijkheid van Suriname de weg te be-
wandelen van artikel 55 van het Sta-
tuut. De geachte afgevaardigde de 
heer Van Zeil heeft daarvan met in-
stemming melding gemaakt. Ook de 
Regering kan zich met het volgen van 
deze door het Statuut voorgeschreven 
weg volledig verenigen. De Regering 
beraadt zich op het ogenblik nog op 
een passende vorm van overleg met 
beide Kamers. Ik mag eraan herinne-
ren, mijnheer de Voorzitter, dat de vas-
te Commissie voor Suriname en Antil-
liaanse Zaken met mij een afspraak 
heeft gemaakt, dat ik eenmaal per 
maand de commissie inlicht over het 
verloop van zaken. Ik besef, dat dit niet 
voldoende is wat betreft het regerings-
overleg. Wij beraden ons daarop nog 
en wij zullen tijdig via u, mijnheer de 
Voorzitter, met de Kamer spreken om 
tot een afspraak hierover te komen. 
De heer Van Zeil heeft in zijn belang-
wekkende rede herinnerd aan een toe-
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spraak van de vertegenwoordiger van 
Tanzania in de Verenigde Naties, die 
wees op de betekenis van factoren van 
religieuze en raciale aard bij een pro-
ces van zelfstandigwording. Het is dui-
delijk, dat dergelijke factoren ook in 
Suriname een rol spelen. Ik sluit mij 
aan bij datgene, wat de geachte afge-
vaardigde erover heeft gezegd. Ik ben 
het ook met hem eens, dat de kerken 
en de religieuze gemeenschappen in 
Suriname in de periode, die ons nog 
van de onafhankelijkheid scheidt, een 
belangrijke stimulerende en voorlich-
tende taak hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! Van meet af 
aan heeft de Nederlandse Regering er-
op gewezen, dat een zo groot mogelij-
ke meerderheid van het Surinaamse 
volk de onafhankelijkheid moet voor-
bereiden en dragen. In dat verband 
heeft mevrouw Van Leeuwen gewezen 
op de constructieve opstelling van de 
leider van de oppositie in Suriname, 
de heer Lachmon. Deze heeft in de sta-
ten, toen hij werd gehuldigd vanwege 
een 25-jarig lidmaatschap van de sta-
ten naar mijn mening een indrukwek-
kende rede gehouden. Ik heb zijn toe-
spraak weliswaar niet onmiddellijk 
kunnen beluisteren, maar aangezien 
zij op de band was opgenomen, heb ik 
dit later kunnen doen. Hij heeft ge-
zegd, dat hij ondanks het feit, dat de 
onafhankelijkheid naar zijn mening te 
vroeg komt, bereid is, in alle opzichten 
aan de onafhankelijkheid mee te wer-
ken. Deze houding van de heer Lach-
mon biedt de Surinamers de mogelijk-
heid, gezamenlijk aan de onafhanke-
lijkheid te werken. 
In de contacten, die zowel de Minis-
ter-President als ik met verschillende 
Surinaamse regeringsleiders hebben 
gehad, hebben wij met nadruk erop 
gewezen, hoe belangrijk het zal zijn, 
wanneer regering en oppositie op dat 
punt kunnen samenwerken. Wij heb-
ben eraan toegevoegd, dat dat niet be-
tekent, dat wij enigerlei uitspraak doen 
over de samenstelling van de Suri-
naamse regering. Een uitspraak ter za-
ke behoort niet tot datgene, wat ons is 
toegestaan. Wij hebben wel gezegd, dat 
in Suriname zowel bij de regering als 
bij de oppositie de bereidheid zal moe-
ten bestaan om de nationale gedachte 
de nationale geschillen te laten over-
heersen. 
Hoe de Surinaamse oppositie bij het 
regeringsoverleg zal worden betrok-
ken, is een zaak van de Surinaamse re-
gering. Zij zal met haar parlement tot 
overeenstemming moeten komen 
over de inschakeling daarvan bij het 
onafhankelijkheidsproces. 

Rijksbegroting 

De heer Knot heeft ietwat cynisch ge-
zegd, dat wij Suriname achterlaten 
met een overvloed aan infrastructurele 
voorzieningen. Ik verbind hieraan een 
antwoord aan de heer Van der Spek, 
die mij heeft gevraagd, hoe ik denk 
over uitlatingen van mijn collega voor 
ontwikkelingssamenwerking over de 
hulp, die tot dusverre aan Suriname is 
verleend. 
In antwoord op vragen van het lid de-
zer Kamer Van der Mei heb ik erop ge-
wezen, dat zich in de inzichten over 
ontwikkelingssamenwerking verschui-
vingen hebben voltrokken. In de vijfti-
ger jaren werden de eerste aanzetten 
tot ontwikkelingssamenwerking in de 
Verenigde Naties ontwikkeld. Men was 
in die tijd van mening, dat het allereer-
ste, dat men moest doen, was het ver-
beteren van de infrastructuur van een 
land op een zodanige wijze, dat daarop 
een goede economische ontwikkeling 
kon volgen. Men kan zeggen, dat deze 
ontwikkeling tussen de jaren 1952tot 
1957 in de Verenigde Naties als het be-
langrijkste element werd aangegeven. 
Geleidelijk aan hebben zich wijzigin-
gen in de opvattingen daarover vol-
trokken. Thans vestigt men meer de 
aandacht op het scheppen van onmid-
dellijke werkgelegenheid en het bevor-
deren van maatregelen, waardoor de 
ontwikkelingshulp aan de lagere inko-
mensklassen ten goede komt. Ik heb in 
de laatste tien jaar herhaaldelijk in het 
publiek en in privégesprekken doen 
blijken dat naar mijn mening de hulp 
aan Suriname en de Antillen zich te 
zeer richtte op hulp in de infrastruc-
tuur. Ik kan mij daarom de kritiek van 
mijn collega van Ontwikkelingssamen-
werking op dit punt voorstellen. Ik 
denk over het verleden - dit heb ik ook 
in antwoord op vragen van de heer 
Van der Mei gezegd - genuanceerder 
dan hij, zoals wel eens meer gebeurt. 
In Suriname en de Antillen is er sedert 
het Statuut een beter levenspeil geko-
men. Ongetwijfeld moet dat ook wor-
den toegeschreven aan de door Ne-
derland ter beschikking gestelde hulp. 
Ik mag er ook op wijzen dat er tot 1971 
in deze Kamer algemene instemming 
was met het beleid van mijn ambts-
voorgangers op dit punt, ook van de 
zijde van de fractie van de Partij van de 
Arbeid. 
Een van de criteria voor ontwikkelings-
samenwerking is, dat een ontwikke-
lingsland zelf zijn prioriteiten bepaalt 
en dat dit één van de grondprincipia is 
van ontwikkelingshulp. 
Dat is goed. De ontwikkelingslanden 
zelf behoren te bepalen in welke rich-
ting hun ontwikkeling zal gaan. Ik ben 
echter wel van mening dat wij in het 
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verleden soms te weinig kritisch naar 
van de overkant gekomen voorstellen 
hebben gekeken. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet na-
laten in te gaan op wat de geachte af-
gevaardigde de heer Knot welhaast in 
een tussenzin heeft gezegd als voor-
beeld hoe slecht wi j het gedaan heb-
ben. Hij verwees naar de volkshoge-
school in Paramaribo, die wel het ge-
bouw zou krijgen maar geen bijdrage 
in de exploitatie. 
De plannen voor een volkshogeschool 
in Paramaribo zijn afkomstig van de 
vereniging NAKS: Na Arbeid Komt 
Sport. Deze vereniging is een bewon-
derenswaardig voorbeeld van volks-
kracht en eigen initiatief. Zij heeft bij 
de Surinaamse regering een voorstel 
ingediend ter behandeling door de Ad-
viesraad voor Culturele Samenwer-
king tussen de landen van het konink-
rijk, om steun van Nederland te verkrij-
gen voor het oprichten van een ge-
bouwvoor de volkshogeschool. 
Dat voorstel is door de Surinaamse re-
gering bij de adviesraad ingediend, die 
het van een gunstig advies heeft voor-
zien. Vervolgens is het door beide re-
geringen aanvaard. Tijdens de bespre-
kingen tussen de Adviesraad en de 
vereniging NAKS is door deze veren i-
ging gezegd: Gij moet ons dat gebouw 
geven; wi j zijn zelf in staat om de ex-
ploitatie daarvan te verzorgen. 
Men had daarvoor destijds een zeer 
goed plan. De tragiek is echter, dat al-
thans naar mijn informatie het plan 
voor de volkshogeschool nog steeds 
niet bij Nederland is voorgelegd om f i-
nanciële steun. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l vervol-
gens iets zeggen over de onafhanke-
lijkheid van de Anti l len. De Antil l iaan 
se regering heeft uitgesproken, dat zij 
die onafhankelijkheid planmatig wi l 
voorbereiden. Van vri jwel alle zijden is 
daarmee instemming betuigd, ook van 
de zijde van de Nederlandse Regering 
bij monde van haar Minister-President 
toen deze kort geleden een bezoek 
bracht aan de Anti l len. 
Nu hebben de geachte afgevaardigden 
Van der Spek en Knot gezegd, dat ik 
een streefdatum moet noemen. 
Mijnheer de Voorzitter! Daartoe ben ik 
niet bereid, omdat ik dat een typisch 
staaltje van kolonialisme zou vinden, 
zeker in de Statuutsverhoudingen. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gezegd, dat er in 
goed overleg een streefdatum moest 
worden gezocht en niet, dat deze da-
tum door Nederland aan de Antil len 
moest worden opgelegd. 
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Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Het zal de geachte afge-
vaardigde niet zijn ontgaan, dat de Mi-
nister-President van de Nederlandse 
Anti l len, de heer Evertsz, in een inter-
view aan de Amigoe di Curacao heeft ge 
zegd, dat hij niet bereid is op dit ogen-
blik - gezien de situatie waarin de An-
tillen zich momenteel bevinden - een 
streefdatum te noemen omdat hij 
eerst de inwendige structuur van het 
land wi l herzien en versterken. Dat 
klopt met wat de geachte afgevaardig-
de de heer Knot heeft gezegd, namelijk 
dat de Antil len als een eenheid moeten 
worden behouden. Welnu, als men dat 
doel voor ogen heeft, moet men de 
Antil len ook de ti jd gunnen de inwen-
dige structuur te herzien en te verster-
ken. Dat slaat dan op de staatkundige 
en op de economische en sociale 
structuur. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Als er geen 
enkele termijn is, blijft men natuurlijk 
steken in het geharrewar over de on-
derlinge verhoudingen. Daarom is het 
zo belangrijk dat - ik denk nu ook aan 
de drie fasen uit de toespraak van de 
gouverneur van 14 mei - wi j in de fa-
sering ook een bepaalde t i jd inbou-
wen. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l er dan toch de na-
druk op leggen, dat dit in de eerste 
plaats een zaak van de Anti l len zelf is. 
Wil len wi j de verhoudingen met de An-
tillen in goed vaarwater houden, dan 
moeten wi j er echt mee ophouden, on-
zerzijds almaar aan te dringen op een 
bepaalde datum. Men moet goed be-
grijpen dat de Antil len van een totaal 
andere structuur zijn - alleen al ge-
ografisch - dan Suriname. Suriname 
heeft een territoir, bodemschatten en 
een bevolking, waarin natievorming 
aan het groeien is. De Antil len zijn zes 
eilanden, die in wezen door niets an-
ders worden gebonden dan dat zij en-
kele honderden jaren door Nederland 
zijn geadministreerd. Welnu, wanneer 
men daar een nationaal samenhan-
gend verband wi l realiseren, zal men 
daarvoor enige t i jd moeten gunnen. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zou overigens bijzon-
der prettig zijn, als de heer Knot in 
staat zou zijn, misschien in tweede ter-
mi jn, zijn visie te geven op de inhoud 
van het begrip zelfbeschikkingsrecht. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat hij dat 
wel zal doen. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardig-
de de heer Jongel ing, die ik in dit ge-
bouw nu dagelijks mag ontmoeten, 
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heeft gesproken over het streven op 
Aruba naar een status aparte. Het kabi-
net heeft duidelijk laten blijken dat - in 
dit opzicht volgt het de li jn, die ook 
door zijn voorgangers is gevolgd - het 
niet bereid is, binnen het Koninkrijk of 
in een volkenrechtelijke relatie een af-
zonderlijke verhouding met een van de 
afzonderlijke eilanden te bevorderen. 
Herhaaldelijk is onzerzijds, zowel door 
de Minister-President als door mij ge-
zegd: De Anti l len kunnen alleen geza-
menlijk bestaan en wi j weten ons daar-
bij overtuigd van de instemming van 
de grote meerderheid van de Anti l l i -
aanse bevolking. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Knot heeft de gedachte geopperd, dat 
men zou streven naar een gezamenlij-
ke garantie van bepaalde landen voor 
de territoriale onschendbaarheid van 
de Anti l len. Deze gedachte is op zich 
zelf aantrekkelijk, maar wat de verwe-
zenlijking van deze gedachte betreft, 
ziet het er niet gunstig uit. Herhaalde-
lijk is gebleken dat de landen, die hetzij 
in het Caraïbisch gebied of daar in de 
omgeving gelegen zijn, hetzij daar nog 
zekere verplichtingen hebben, geen 
verplichting op zich wil len nemen ten 
aanzien van een voormal ige Neder-
landse kolonie, voor welke men Ne-
derland als de eerst verantwoordeli jke 
ziet. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Mierlo heeft gezegd, dat men nu eens 
creatief moet gaan denken over de 
vraag, of binnen het verband van de 
volkerengemeenschap niet een eigen 
structuur voor de Antil len zou kunnen 
worden gevonden, welke eigen struc-
tuur dan de bescherming van de vol-
kerengemeenschap zou moeten krijgen 
De geachte afgevaardigde was zo eer-
lijk, eraan toe te voegen dat hij deze 
gedachte slechts als een gedachte zag, 
maar dat hij meende dat het de moeite 
waard was, deze gedachte nader te be-
zien. 
Mijnheer de Voorzitter! In overleg met 
mijn ambtgenoot van Buitenlandse 
Zaken wi l ik dat zeer graag doen. Ik wi l 
mi j ook helemaal open stellen voor de 
gedachte, dat dit een totaal nieuwe 
structuur zou moeten zijn. Ik vind dit 
altijd een aantrekkelijke wijze van den-
ken. Mi jn leermeester Anema zei al-
t i jd : Als men iets goed wi l regelen, 
moet men doen alsof er niets bestaat 
en alsof men bij de schepping begint. 
Dat zou men eigenlijk ook in dit geval 
moeten doen. Hierin zit ook een aan-
sporing om het te proberen. Ik voeg er 
nog wel aan toe dat creatief denken te 
gemakkelijker zal worden naarmate de 
samenwerking in het Caraïbische ge-
bied, die groeiende is, ook metterdaad 
verder groeit. 
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Ten aanzien van de onafhankelijkheid 
van de Antil len moet dunkt mij het vol-
strekte richtsnoer zijn: Salus populi su-
prema lex; het heil des volks is de 
hoogste wet; 80% van de bevolking, zo 
niet meer, bestaat uit Creolen en ge-
zien de geografische l igging van de ei-
landen legt dat het Koninkrijk extra ver-
plichtingen op. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot enkele meer specifieke staatsrech-
telijke en volkenrechtelijke vragen, 
voor zover die in algemene zin in het 
voorgaande al niet aan de orde zijn ge-
weest. 
Ik heb al gezegd - daarmede is dan de 
geachte afgevaardigde de heer Tilanus 
beantwoord - dat de Regering gaarne 
met de Nederlands-Antill iaanse rege-
ring in overleg zal treden om te bezien 
hoe zij kan helpen bij de planmatige 
voorbereiding van de afhankelijkheid 
van de Anti l len. Daarbij zullen dan ook 
de werkzaamheden van de Konink-
rijkscommissie in een wellicht nieu-
we samenstelling moeten worden be-
sproken. 
De geachte afgevaardigde de heer De 
Leeuw heeft de Koninkri jkscommissie 
een misbaksel genoemd, omdat één 
derde deel van de Nederlandse sectie 
uit ambtenaren bestaat, die naar zijn 
mening wel het woord van de mees-
ters zouden spreken. Het komt in Ne-
derland herhaaldelijk voor dat com-
missies in die zin een gemengd karak-
ter dragen dat er naast leden van het 
parlement en deskundigen uit de niet-
ambtelijke sector ook ambtelijke des-
kundigen worden opgenomen. Het is 
dan niet gebruik, die ambtelijke des-
kundigen instructies mee te geven, het-
geen ook ten aanzien van de ambteli j-
ke leden van de Koninkrijkscommissie 
niet is gebeurd. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Knot heeft mij gevraagd of het nog zin-
vol is dat in 1975tripartitebesprekin-
gen worden gevoerd. Ik moet die 
vraag bevestigend beantwoorden, im-
mers er komen onderwerpen aan de 
orde die in de Koninkrijkscommissie 
zijn behandeld, zoals de op grond van 
artikel 55 van het statuut te volgen pro-
cedure, een procedure waarbi j de drie 
landen zijn betrokken. Er moet een 
rijkswet komen en aan die rijkswet 
moeten landsverordeningen in Surina-
me en in de Antil len voorafgaan. 
Voorts moet bij tr ipartiteoverleg wor-
den besproken de gelding van de ko-
ninkrijkswetgeving, dit is ook een zaak 
waarbij de drie landen zijn betrokken. 
Bovendien speelt nog het vraagstuk 
van de statensuccessie, het vraagstuk 

van de bli jvende gelding van internati-
onale overeenkomsten voor Surina-
me. Uiteraard zal ook de kwestie van 
de nationaliteitentoescheiding een 
aangelegenheid zijn waarbij de Anti l-
len zich zeer betrokken zullen voelen. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit brengt mij 
op een vraag van de geachte afgevaar-
digde de heer Tilanus, of ik bereid ben, 
de invoering van een landsburger-
schap bij de Antil l iaanse regering te 
bepleiten als voorloper van een toe-
komstige nationaliteitenregeling voor 
de Anti l len. Mij is bij de besprekingen 
binnen de Koninkrijkscommissie, 
reeds toen ikzelf nog voorzitter ervan 
was, gebleken dat men met Anti l l iaan-
se zijde tegen de invoering van een 
landsburgerschap grote bezwaren 
heeft. Wanneer ik mij in de loop van dit 
jaar wederom daarheen zal begeven, 
ben ik nochtans bereid, dit vraagstuk 
nog eens aan de orde te stellen. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb niet gezegd dat ik het 
invoeren van een landsburgerschap 
nu al bepleit, maar ik zou het wel 
belangrijk vinden als de mogelijkhe-
den daartoe zouden worden bestu-
deerd en dat wi j op grond van die stu-
die, gezamenlijk met de Nederlandse 
Antil len zouden kunnen besluiten tot 
het al dan niet invoeren. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Zoals ik al zei, ben ik be-
reid, ook na deze correctie van de ge-
achte afgevaardigde, datgene te doen 
waarop hij prijsstelt. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Heel heeft haar eerste rede in dit 
college aan Suriname en de Antil len 
gewijd. Ik wi l haar graag gelukwensen 
met die rede, die voor mij het bewijs 
was dat ik bijna twee jaar geleden te-
recht in mi jn brievenbus een pamflet 
heb gevonden: Geef daarom uw voor-
keurstem aan een bekwame vrouw en 
stem mevrouw Van Heel-Kasteel. 
Ik moet bekennen dat ik het niet gedaan 
heb, omdat het nu eenmaal zo is dat 
de antirevolutionairen geen stem 
kunnen missen. 
Uit de rede van de geachte afgevaar-
digde bleek haarverbondenheid met 
de Anti l len, die ook reeds bleek uit 
haar proefschrift dat nog steeds dè 
vraagbaak is voor problemen, verband 
houdende met de staatkundige ont-
wikkeling van de Anti l len. 
Zij heeft gesproken over CARICOM en 
CARIFTA en heeft ook het feit vermeld 
dat te Caracas weer een zeerechtcon-
ferentie onder auspiciën van de VN 
heeft plaatsgevonden. Wat de conclusies 
van die conferentie met betrekking tot 
Suriname en de Antil len betreft, mag 

ik de geachte afgevaardigde in over-
weging geven, daarover contact op te 
nemen met de ambtenaren van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken die 
volledig met alle moeilijkheden en mo-
gelijkheden van de bevindingen van 
de conferentie op de hoogte zijn. Mij is 
uit eigen wetenschap bekend dat men 
haar daar bijzonder hartelijk zal ont-
vangen. 
Wat de organisatie van Amerikaanse 
Staten betreft kan ik meedelen dat het 
Koninkrijk de laatste jaren de status 
van waarnemer bij die organisatie 
heeft. 
CARIFTA bestaat niet meer; het is 
thans CARICOM geworden. Ook niet-
onafhankelijke gebieden kunnen lid 
worden van CARICOM. Naar het zich 
laat aanzien zal Suriname zelf na onaf-
hankelijkheid toetreden. Wanneer de 
Anti l len tot CARICOM zouden wil len 
toetreden, zal het Koninkrijk zeker, 
voor zover dat nog nodig mocht zijn, 
alle medewerking verlenen. Ik herin-
ner eraan dat de Minister-President 
van de Anti l len, de heer Evertsz, de ver-
gadering van CARICOM kort geleden 
op Santa Lucia heeft bi jgewoond. De 
geachte afgevaardigde mevrouw Van 
Leeuwen heeft gevraagd wat ik vind 
van het commentaar van Staats-
secretaris Brinkhorst over de betrek-
kingen tussen de EEG en een onafhan-
kelijk Suriname. De Raad van Minis-
ters van de EEG heeft een verklaring 
uitgegeven dat Suriname en de Antil-
len, zodra zij onafhankelijk zijn, zullen 
kunnen kiezen uit drie soorten betrek-
kingen met de Gemeenschap. Dit is 
eenzelfde keus als de voormalige Brit-
se koloniën zullen mogen maken. Er is 
een keuze uit een associatie met de 
Gemeenschap van eigen karakter, aan-
sluiting bij de bestaande associatie die 
de EEG heeft met een aantal landen in 
Afrika, de zogenaamde Yaoendé-asso-
ciatie, of het sluiten van een speciaal 
handelsverdrag met de EEG. In welke 
vorm de aansluiting bij de EEG moet 
geschieden en in hoeverre Nederland 
daarbij medewerking moet verlenen, 
zal een van de eerste punten zijn die in 
bilateraal overleg met Suriname bin-
nenkort zullen worden besproken. 
Ik wi l de heer Tilanus nog antwoorden 
dat het vanzelf spreekt dat Nederland 
een Surinaams verzoek tot ondersteu-
ning bij het Surinaamse streven naar 
regionale samenwerkingscontacten 
graag zal inwil l igen. 
Ik wi l nog een vraag van de geachte af-
gevaardigde de heer Van Zeil beant-
woorden betreffende het wetsontwerp 
tot intrekking van artikel 8 van het 
reglement voor de gouverneur van 
beide landen. Het ligt in mijn voorne-
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men, aan de Koningin machtiging te 
vragen, dit wetsontwerp te mogen in-
trekken, aangezien het van geen be-
lang meer is. Verschillende geachte af-
gevaardigden hebben mijn aandacht 
gevraagd voor het vraagstuk van de 
externe defensie van Suriname na 
de onafhankelijkheid. Verder is ge-
sproken over de handhaving van de in-
terne orde en veiligheid in de Neder 
landse Anti l len, zolang dit gebied deel 
uitmaakt van het Koninkrijk. Ook zijn 
vragen gesteld met betrekking tot de 
externe defensie van de Nederlandse 
Antil len wanneer dit rijksdeel onafhan-
kelijk is geworden. 
Ik moet vooropstellen dat het punt van 
de defensie, aangezien dit een Konink-
rijksaangelegenheid is, evenals de 
buitenlandse betrekkingen, en aange-
zien de Minister voor Surinaamse en 
Antilliaanse Zaken ten aanzien van die 
twee punten niet optreedt als coördi-
nator, maar meer als iemand die geïn-
formeerd wordt over hetgeen gaande 
is, in eerste instantie behoort tot de 
verantwoordeli jkheid van mijn ambt-
genoot van Defensie. Enkele dingen 
kan ik er toch wel over zeggen, omdat 
ik weet, hoe vervelend de Kamer het 
vindt - terecht, naar mijn mening - als 
een Minister zegt, dat hij het ei wel in 
het nest van een collega zal depone-
ren. Mevrouw Van Leeuwen heeft ge-
vraagd, of de ingevolge het interim-
rapport van de Koninkrijkscommissie 
ingestelde Surinaams-Nederlandse 
commissie van deskundigen nog wel 
nodig is, gelet op het rechtstreekse 
overleg op ministerieel niveau. Ik ben 
van mening dat het nuttig is dat die 
commissie haar werk voortzet, aange-
zien beide regeringen alleen een vrucht-
baar overleg zullen kunnen voeren, in-
dien de commissie conform haar op-
dracht de nodige feitelijke gegevens 
en concept-regelingen op tafel heeft 
gelegd. 
De commissie heeft op 7 september 
een interimrapport uitgebracht, een 
rapport, dat overigens een zeer voorlo-
pig karakter draagt, terwij l zij op 22 no-
vember j l . een tweede interimrapport 
heeft opgesteld. Men verwacht dat de 
commissie nog vóór kerstmis van dit 
jaar haar eindrapport zal uitbrengen. 
Het ligt voor de hand dat dit rapport 
spoedig aan beide Kamers zal worden 
overgelegd. Op deze manier zal de Ka-
mer tijdig voor de Regeringsconferen-
tie onder @ndere een inzicht kunnen 
krijgen in de kosten die zijn gemoeid 
met de opbouw van een Surinaamse 
militaire organisatie. 

De Antil l iaans-Nederlandse commis-
sie, die tot taak heeft, beide regeringen 
te adviseren met betrekking tot de op-
richting van een paramilitaire organi-
satie, zal eind januari 1975 voor de eer-
ste keer bijeenkomen, ten einde zich te 
beraden over een aantal uitgangs-
punten met betrekking tot de opzet 
van een dergelijke organisatie, die on-
der verantwoordeli jkheid van de Ne-
derlands-Antil l iaanse regering mede 
zal worden belast met de handhaving 
van de interne orde en veiligheid in dit 
rijksdeel. 
De door mevrouw Van Leeuwen gepo-
neerde stelling dat na de onafhanke-
lijkheid van de Antil len geen vacuüm 
mag ontstaan ten aanzien van de ex-
terne defensie onderschrijf ik uiter-
aard. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Tuijnman heeft opgemerkt, dat in een 
op te richten paramilitaire organisatie 
op de Nederlandse Antil len niet veel 
vertrouwen zou bestaan. Het is mij niet 
gebleken, maar misschien heb ik an-
dere bronnen dan de geachte afgevaar-
d igde. 
Het lijkt mij ook niet waarschijnli jk, 
omdat men eerst zal moeten afwach-
ten, hoe de opzet van deze organisatie 
zal zijn en welke taken aan haarzullen 
worden toebedeeld. Het advies van de 
commissie van Nederlandse en Antil l i-
aanse deskundigen zal nu juist daar-
van een duidelijke indicatie moeten 
geven. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Keuning heeft gevraagd, wat als een 
adequate Surinaamse krijgsmacht zou 
moeten worden aangemerkt en hij 
heeft voorts geïnformeerd, hoe groot 
de achterstand is wat de infrastructu-
rele voorzieningen betreft bij de troe-
penmacht in Suriname en welke maat-
staven zullen worden gehanteerd bij 
de overdracht van het materieel van 
de TRIS aan de Surinaamse krijgs-
macht. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vestig de 
aandacht van de geachte afgevaardig-
de erop, dat deze punten worden be-
handeld in de brief van mijn ambtge-
noot van Defensie die onder nummer 
13169 bij deze Kamer aanhangig is. Dit 
stuk is niet aan de orde gesteld bij deze 
begroting. Ik moet dus in dit geval de 
zaak beslist verwijzen naar mijn ambt-
genoot van Defensie. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Heel heeft haar bezorgdheid uit-
gesproken over de vermindering van 
het aantal mariniers in de Antil len. Die 
vermindering is besproken in het over-
leg van de drie Minister-Presidenten in 
mei van dit jaar. Dat heeft niet tot over-

eenstemming tussen de Antil len en 
Nederland geleid. De Antil len hebben 
duidelijk van hun onveranderd inzicht 
blijk gegeven, maar tevens te kennen 
gegeven, dat zij wat is gebeurd als een 
voldongen feit aanvaarden. Ik weet, 
dat de zaak weer is besproken ti jdens 
het bezoek van mijn ambtgenoot van 
Defensie aan de Antil len in november 
van dit jaar. Ik mag in overweging ge-
ven, hem daarover te ondervragen. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Heel heeft ook gevraagd, hoe de 
inschakeling van de mariniers ter be-
veil iging van de luchthavens is verlo-
pen in november. De situatie is, dat de 
gouverneur als opperbevelhebber van 
land- en zeemacht in de Anti l len en in 
Suriname delen van de Koninkrijks-
troepenmacht, die daar zijn gestati-
oneerd, ter beschikking kan stellen van 
de landsregering voor veil igheidsdoel-
einden. Er is een interne richtlijn in 
overleg tussen de drie landen tot stand 
gekomen, dat de gouverneur dat ter 
beschikking stellen niet doet dan nadat 
hij daartoe machtiging heeft bekomen 
van de Koninkrijksregering. Wanneer 
op de dag, dat dit gebeurt, de Konink-
rijksregering toevallig niet in verga-
dering bijeen is, hetgeen gelukkig nog 
steeds vaak het geval is, dan zijn de 
Minister voor Surinaamse en Neder-
lands-Antilliaanse zaken, de Minister 
van Defensie, de Minister-President en 
de Gevolmachtigd Ministervan het be-
trokken land bevoegd, de machtiging 
te verlenen. De gouverneur heeft in dit 
geval de vereiste machtiging gevraagd 
en daarop is positief gereageerd. 
Het vraagstuk van de migratie is van 
de zijde der Kamer niet geheel buiten 
bespreking gebleven, want de geachte 
afgevaardigde mevrouw Van Leeuwen 
heeft haar afkeuring kenbaar gemaakt 
met betrekking tot de geringe vorde-
ringen, die de Regering naar haar me-
ning heeft gemaakt om tot oplossing 
van het migratievraagstuk te geraken. 
Omdat dit onderwerp niet expliciet 
aan de orde is, kan ik er niet diep op in-
gaan, maar ik wi l de opvatting van me-
vrouw Van Leeuwen, als zou de Rege-
ring ter zake van de migratieproblema-
tiek ook nu nog geen beleid hebben, 
bestrijden. Ik mag erop wijzen, dat een 
aantal voorstellen van Minister Van 
Doorn in de Ministerraad is behandeld 
en door de Ministerraad is aanvaard. Ik 
mag er ook op wijzen, dat als gevolg 
daarvan onder mijn leiding een be-
spreking heeft plaatsgevonden met de 
gemeenten van 25000 en meer zielen, 
ten einde met hen te overleggen over 
de vraag, wat kan worden gedaan voor 
de vri jwil l ige spreiding van zich hier 
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vestigende Surinamers. Ik erken, dat 
lange tijd gemoeid is geweest met de 
instelling van de zogenaamde com-
missie-Adam ter uitvoering van de 
motie-Van Lier, maar ter verontschul-
diging van althans de Nederlandse Re-
gering, moet ik zeggen, dat het niet 
haar schuld was, dat het zo lang heeft 
geduurd. Verder zeg ik, dat deze com-
missie vrij snel met haar rapport is ge-
reedgekomen. Dat rapport maakte het 
echter noodzakelijk, in Nederland na-
dere beleidsvoorschriften te ontwer-
pen. Naar goed Nederlands gebruik, is 
daarvoor een ambtelijke commissie, 
de commissie-Hendriks, ingesteld. De-
ze commissie heeft verleden jaar ad-
vies uitgebracht. Op basis daarvan zijn 
beslissingen genomen, maar het ten 
uitvoer leggen van beslissingen, als 
men ze ten minste goed ten uitvoer wil 
leggen, vraagt soms ook tijd. In de tus-
sentijd, toen de voorstellen van de 
commissie-Hendriks, zoals deze door 
de heer Van Doorn aan de Minister-
raad zijn voorgelegd, werden aan-
vaard, is deze commissie blijven optre-
den als coördinatiecommissie tot de 
nieuwe echte coördinatiecommissie, 
de zogenaamde ICBR, onder voorzit-
terschap van oud-wethouder De Vos 
van Rotterdam is ingesteld. Deze com-
missie vergadert thans éénmaal in de 
14 dagen en zij coördineert en stimu-
leert op ambtelijk niveau het rege-
ringsbeleid. Het is de Kamer bekend, 
dat de Regering op het standpunt 
staat, dat van Nederlandse zijde niet 
eenzijdig een toelatingsregeling moet 
worden getroffen, doch dat moet wor-
den gestreefd naar spreiding op vrij-
willige basis van de migranten over 
het gehele land. Dit is zowel in het be-
lang van de migrant, omdat hij dan 
eerder passende woon- en werkgele-
genheid vindt en betere mogelijkhe-
den voor culturele ontplooiing ver-
krijgt, als in het belang van de grote 
gemeenten, waar het tekort aan woon-
en werkgelegenheid het nijpendst is. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil de Minister 
een vraag stellen. Ik heb graag eerst 
naar zijn uiteenzetting willen luisteren, 
maar ik wil even terugkomen op zijn 
opmerking, namelijk dat door de mi-
nisterraad voorstellen zijn aanvaard, 
waarover ook met gemeenten wordt 
gesproken. Wij hebben dit in couran-
ten gelezen. De vraag, die ik erover 
stelde, en de opmerking, die ik erover 
maakte, hielden daarmee enigszins 
verband. Men wordt er op het ogenblik 
in een andere hoedanigheid mee ge-
confronteerd, dat gemeenten weten, 

welk beleid zal worden gevoerd. In de 
Kamer is echter nog nauwelijks over 
het beleid, dat de Minister zich wat de 
spreiding betreft voorstelt, gesproken. 
Kan het plan, dat het kabinet ter zake 
heeft, ook aan de Kamer bekend wor-
den gemaakt? 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardig-
de kan, vermoed ik, terecht een grief 
hebben, omdat de Kamer niet is geïn-
formeerd. Mijn punt sloeg op een opmer-
king van de geachte afgevaardigde: het 
is ook weer niet zo erg, dat de Kamer 
niet is geïnformeerd; de Regering 
heeft geen beleid en kan de Kamer er 
dus ook niet over informeren. Als ik het 
goed heb, zal de Kamer morgenochtend 
negen uur - het is dan de derde dag in 
successie, dat ik mij in het gebouw van 
de Tweede Kamer mag ophouden - in 
het kader van de commissie voor de mi-
gratievraagstukken Minister Van Doorn, 
Staatssecretaris Van Dam en mij nader 
aan de tand voelen. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ik kan de Mi-
nister nog één dag vrij geven; ik meen 
namelijk, dat het om overmorgen gaat. 
Minister De Gaay Fortman: Mijn excu-
ses, mijnheer de Voorzitter. Ik heb te 
weinig naar de kalender gekeken. 
Ik kom dan tot enkele vraagstukken, 
betrekking hebbend op de ontwikke-
lingssamenwerking met Suriname. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft zich naar 
aanleiding van een passage in de me-
morie van toelichting, waarin staat dat 
de omvang van de hulp zal worden be-
paald door enerzijds de fysieke ab-
sorptiecapaciteit van Suriname en an-
derzijds de financiële mogelijkheden 
van Nederland, afgevraagd hoe en 
door wie deze absorptiecapaciteit wordt 
bepaald. Die vaststelling zal naar mijn 
mening moeten volgen uit het raam-
werk, dat de gemengde Surinaamse-
-Nederlandse commissie van deskun-
digen zal opstellen. Naast de twee ge-
noemde punten is ook nog van belang 
de eigen inspanning van Suriname en 
de vraag, of datgene wat Suriname 
met de hulp wil doen in overeensterrv 
ming is met de internationaal aanvaar-
de criteria voor ontwikkelingshulp. 
Met andere woorden: Ik stel dat niet 
alleen de fysieke absortiecapaciteit 
de grens van het ter beschikking te 
stellen ontwikkelingsbedrag aangeeft, 
maar dat ook nog andere factoren in 
aanmerking komen. 
Ten aanzien van de financiële moge-
lijkheden van Nederland merk ik op, 
dat Nederland in het gevoerde rege-
ringsoverleg heeft uitgesproken, dat 
het ook na de onafhankelijkheid een 

bijzondere verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de ontwikkeling van Suri-
name behoudt en dat het de daaruit 
voortvloeiende consequenties voor 
aard en omvang van de ontwikkelings-
samenwerking met Suriname aan-
vaardt. De grenzen daarvan heb ik in 
het voorgaande trachten aan te geven. 
In de conclusie van de regeringsconfe-
rentie Nederland-Suriname, op 30 sep-
tember en 1 en 2 oktober jl. in Den 
Haag gehouden, is afgesproken dat 
voor het restant van het vijfjarenplan 
door Suriname vóór 1 november 1974 
een program van projecten zou wor-
den ingediend. Indien voor de in het 
kader van het vijfjarenplan nog in te 
dienen projecten en de in deze conclu-
sies met name genoemde extra pro-
jecten het uit het lopende vijfjarenplan 
nog resterende bedrag van circa 53 
min. Surinaamse guldens niet toerei-
kend zou zijn, zouden door Nederland 
aanvullende middelen ter beschikking 
worden gesteld. Uitgangspunt blijft 
echter de bestemming van het restant 
van het vijfjarenplan; daarmede wordt 
begonnen. 
Mijnheer de Voorzitter! De Surinaam-
se regering heeft inderdaad een nieu-
we lijst van projecten ingediend. Ik kan 
daarover op het ogenblik geen nadere 
mededelingen doen, omdat wij over 
die lijst nog met de Surinaamse rege-
ring in gesprek zijn. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Zeil heeft gevraagd of er thans meer 
uitzicht bestaat op een meerjarenplan 
voor de woningbouw. Toen Staats-
secretaris De Goede en ik kortgeleden 
in Suriname en daarvoor op de Antil-
len vertoefden, hebben wij in beide 
landen erop aangedrongen een goed 
plan voorde woningbouw te maken, 
ten einde een continue bouwstroom te 
verzekeren. De situatie is op het ogen-
blik wat Suriname betreft deze, dat Ne-
derland zich principieel bereid heeft 
verklaard de bouw van ongeveer 2000 
volkswoningen - in dit geval zijn het 
dan echte volkswoningen - in Surina-
me te financieren. Men is in Suriname 
thans bezig aan de voorbereiding van 
de eerste serie van 1000 volkswonin-
gen, die zullen worden gebouwd op de 
voormalige plantage Flora. De voorbe-
reidingskosten heeft Nederland goed-
gekeurd. Ik moet tot mijn spijt zeggen 
dat tot dusver over dit plan niets na-
ders is vernomen. Mijnerzijds wordt er 
regelmatig op aangedrongen om in elk 
geval met de bouw van deze 1000 wo-
ningen te beginnen en terwijl men 
daarmee bezig is ervoor te zorgen dat 
er een continue bouwstroom kan ko-
men. Een meerjarenplan voor de wo-
ningbouwzal ongetwijfeld een plaats 
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moeten krijgen in het op te stellen inte-
grale ontwikkelingsplan. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Leeuwen heeft een discrepantie 
geconstateerd tussen de memorie van 
toelichting, waarin gesproken wordt 
over een diepgaande studie van nood-
zakelijke sociale voorzieningen om 
vast te stellen welke maatregelen ge-
troffen moeten worden op dit terrein, 
en een van de conclusies van de rege-
ringsconferentievan september jl. 
waarin uitgegaan wordt van de moge-
lijkheid van een snelle invoering van 
een algemene ziektekostenverzekering 
in Suriname. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat dit betreft, 
moet ik in de eerste plaats eraan herin-
neren, dat voor de ziektekostenrege-
ling in Suriname reeds - naar ik meen 
- drie studies zijn verricht, waarvan de 
beste die van mijn tegenwoordige col-
lega Hendriks is. De Surinaamse rege-
ring heefteen Stichting algemene ziek-
tekostenverzekering opgericht, die de 
invoering van zo'n verzekering zal 
voorbereiden. Ik heb gelden ter 
beschikking gesteld voor de werk-
zaamheden van deze stichting. Ik heb 
tevens toegezegd, dat wanneer uit de 
werkzaamheden van de stichting een 
aanvaardbare ziektekostenregeling tot 
stand komt, Nederland een beginkapi-
taal voor deze verzekering beschikbaar 
zal stellen, opdat de uitkeringen niet 
behoeven te wachten op premie-in-
ning, zodat men gedurende ongeveer 
twee jaar de mogelijkheid heeft met 
Nederlandse steun de uitkeringen te 
doen. Inmiddels kunnen premies wor-
den geïnd en kan een kapitaal worden 
gevormd, dat steeds weer kan worden 
vernieuwd. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daarte-
gen geen bezwaar gehad, integen-
deel. Ik heb deze beslissing met groot 
genoegen genomen. Ik voeg er echter 
aan toe, dat het ook in internationaal 
verband algemeen aanvaard is, dat 
men uit voor ontwikkelingssamenwer-
king bestemde gelden in de ontwikke-
lingslanden géén sociale voorzienin-
gen moet financieren, in de eerste 
plaats omdat die landen dan nimmer 
gewennen aan een noodzakelijke uit-
gave, die uit eigen middelen moet 
voortkomen, en in de tweede plaats, 
omdat niet valt aan te nemen, dat enig 
land bereid is lang de kosten van soci-
ale voorzieningen in een ander land 
voor zijn rekening te nemen. Wanneer 
men te snel en te uitgebreid sociale 
voorzieningen invoert in een econo-
mie, die zich nog in een beginstadium 
van ontwikkeling bevindt, dreigen gro-

te moeilijkheden. Uruguay is er econo-
misch aan kapot gegaan. Nieuw-Zee-
land en Australië hebben het wél vol-
bracht, maar dat is alweer 60 jaar gele-
den en wel doordat hiermede gepaard 
ging een politiek van matiging ten aan-
zien van het daadwerkelijk verdiende 
loon. 
Mijnheer de Voorzitter! Het - eenmalig 
- beschikbaar stellen van een startka 
pitaal voor een zo goede zaak als die 
van een ziektekostenverzekering, lijkt 
mij niet met genoemd uitgangspunt in 
strijd. De ziektekostenverzekering 
wordt in Suriname zeer begeerd. Van-
morgen was ik in gezelschap van mijn 
collega Gaillard van de Leidse univer-
siteit, die kortgeleden de granman Ga-
zon in Suriname heeft bezocht en die 
bij het afscheid in voortreffelijk Neder-
lands te horen kreeg, dat een van de 
grootste noden van Suriname de in-
voering van een ziektekostenverzeke-
ring betrof. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Zeil heeft mij gevraagd, of bij de uit-
zending van deskundigen, met mede-
werking van mijn kabinet, erop wordt 
gelet, of betrokkenen in staat of bereid 
zijn tijdens hun verblijf in Suriname en 
in de Nederlandse Antillen kennis over 
te dragen. Dit is de voornaamste reden 
van hun uitzending, mijnheer de Voor-
zitter. Deze deskundigen worden, wat 
hun vakbekwaamheid betreft, in nauw 
overleg met hun werkgevers aange-
zocht dan wel bij openstelling van een 
vacature op grond van verkregen in-
lichtingen geselecteerd. Zij ondergaan 
bij uitzending van langere duur een 
tropenkeuring, alsmede een test bij de 
Rijkspsychologische Dienst, welke test 
met name erop is gericht na te gaan of 
betrokkenen in staat zullen zijn onder 
omstandigheden, die afwijken van die 
hier te lande, naar behoren te functio-
neren. Hiertoe behoort zeer zeker ook 
het kunnen overdragen van kennis en 
in wezen dus het op den duur overbo-
dig maken van zichzelf. Op deze wijze 
wordt geprobeerd, voor een zo hoog 
mogelijk rendement van de uitzendin-
gen de nodige waarborgen te schep-
pen en teleurstellende ervaringen, 
waarover mevrouw Van Leeuwen 
sprak, - overigens komen deze zowel 
bij korte als bij langere uitzendingen 
voor - in dit opzicht zoveel mogelijk te 
vermijden. 
Wat de kennisoverdracht betreft, is er 
nog één vereiste, waaraan moet wor-
den voldaan, namelijk dat in het land, 
waarin de uit te zenden kracht te werk 
wordt gesteld, mensen zijn die met 
hem kunnen samenwerken en die 
daarna zijn werk kunnen overnemen. 

De heer Tuijnman heeft in dit verband 
gewezen op de, zoals hij het noemde, 
oude kwestie van het verschil in posi-
tie tussen de onder Surinaamse onder-
scheidenlijk Antilliaanse voorwaarden 
uitgezondenen en degenen die in het 
kader van de technische bijstand ter 
beschikking worden gesteld. Ik erken 
dat daar een probleem ligt. Het is ove-
rigens een probleem dat ik heb gevon-
den en dat niet onder mijn bewind is 
ontstaan. Het is een zeer moeilijk 
vraagstuk. Voor Suriname zal het naar 
ik aanneem zijn oplossing vinden als 
Suriname onafhankelijk wordt. Ik weet 
dat men van Antilliaanse zijde bezig is 
mij een voorstel te doen om het ver-
schil tussen de uitgezondenen en de in 
de Antillen aangestelden zoveel moge-
lijk weg te nemen. 
De heer Knot heeft gesproken over de 
taal van de Antillen. Hij heeft in welge-
kozen woorden ons nog eens uitge-
legd hoe belangrijk de taal voor een 
mens is. Inderdaad is de eigen taal iets 
wat tot het wezen van de mens behoort. 
Erasmus heeft zijn hele leven La-
tijn gesproken maar zijn laatste woor-
den, die van religieuze aard waren, 
sprak hij in het Nederlands. Nu is in de 
geschiedenis gebleken, dat het nor-
maal is dat de kolonisator zijn taal in 
de door hem te koloniseren kolonie in-
voert. Dat is door de Spanjaarden ge-
daan, door de Fransen, de Engelsen en 
zelfs door de Denen in de weinige ko-
loniesdiezij hadden. Het is juist, dat 
op de Benedenwinden het Papiamento 
de taal is van alle lagen van de bevol-
king. Als men van een taal van de Be-
nedenwinden wil spreken is dat het 
Papiaments. Het niet alleen een taal 
van een bepaalde klasse maar een taal 
die algemeen in de gezinnen wordt ge-
sproken. Die taal is beperkt tot naar 
schatting 180000 mensen. Het was 
oorspronkelijk een slaventaal. Daar-
door beschikt zij over een beperkte 
woordenschat en een beperkte gramma-
tica. Het Papiaments heeft evenwel 
aanleiding gegeven tot een naar ver-
houding omvangrijke literatuur, die 
ook voor grote volksgroepen op de 
drie Benedenwindse Eilanden de mo-
gelijkheid is geweest kennis te nemen 
van meesterstukken van de wereldlite-
ratuur. De heer Jules de Palm heeft A 
Midsummernights Dream in het Papi-
aments vertaald en mevrouw May 
Henriques werken van Molière en Sar-
tre. Het is overigens merkwaardig dat 
een aantal Antilliaanse auteurs die vol-
op Antilliaan zijn uitsluitend in het Ne-
derlands schrijven; Tip Marugg en 
Boeli van Leeuwen bij voorbeeld. Er 
zijn weer anderen, zoals Aletta Beau-

Tweede Kamer 
10 december 1974 Rijksbegroting 1821 



Minister De Gaay Fortman 

jon, die in het Nederlands en het Papi-
aments schrijven. Dat betreft dan al-
leen de Benedenwinden. 
Op de bovenwinden is de voertaal het 
Engels. Ook daar ontwikkelt zich iets 
van een literatuur. Er zijn mooie novel-
len van een inwoner van St. Maarten, 
Camille Baly. Het Nederlands neemt 
de positie in van lingua franca. Het is 
niet alleen de verbinding van de men-
sen onderl ing maar het is ook de poort 
geweest naar de Europese cultuur. 
Waren de Spanjaarden of de Fransen 
er gebleven dan was het het Spaans of 
het Frans geweest. De geschiedenis 
heeft het evenwel zo geleid, om het on-
gewijd te zeggen, dat voor de Antil l ia-
nen het Nederlands de poort is geweest 
naar de Europese cultuur. Nu ben ik van 
mening, dat het volstrekt, juist omdat 
de taal tot het wezen van de mens be-
hoort, een zaak is van de Anti l len zelf of 
zij van het Nederlands op een andere 
taal wi l len overgaan Zij moeten dat zelf 
weten. Zij zullen het ongetwij feld doen 
als zij van mening zijn dat een andere 
taal voor hen meer aangewezen is. 
Zowel van het Papiaments als het En-
gels wordt de grote betekenis erkend. 
Dankzij het feit, dat met Nederlandse 
steun het pedagogisch-didactisch bu-
reau op de Antil len kon worden geves-
t igd, is besloten dat op de kleuter-
school en de eerste twee jaar van de 
basisschool zowel het Engels als het 
Papiamento voertalen zullen zijn en dat 
pas geleidelijk aan - dat is ook didac-
tisch een grote verbetering - op het 
Nederlands zal worden overgescha-
keld. 

De geachte afgevaardigde de heer TÏ-
lanus zei, dat het van belang zou zijn 
wanneer de Antil len ook een planbu-
reau hadden om meerjarige ontwikke-
lingsplannen ui t te werken. Toen ik in 
het voorjaar op de Antil len was, is mij 
medegedeeld, dat de Regering dat 
voornemens is. Iedereen zal het ermee 
eens zijn, dat het een uitstekende ge-
dachte is. Ik zal bij mijn volgend con-
tact met de Antilliaanse regering op 
spoedige invoering aandringen. 

De heerTilanus(C.H.U.): Ik ben dank-
baar voor deze mededeling. Ik heb 
echter gedacht aan meer dan een plan-
bureau, namelijk aan een organisatie, 
die vergelijkbaar is met een Tennessee 
Valley Authority in Amerika. Dat is niet 
alleen een planbureau maareen bu-
reau, dat bevoegdheden heeft om ook 
plannen te laten uitvoeren. Een verge-
lijkbare organisatie in Nederland is de 
Komgrondencommissie, die veel meer 
is dan alleen een plannenmakende in-
stantie. Deze heeft ook wat de uitvoe-
ring betreft bepaalde bevoegdheden. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Dan rijst altijd de vraag, 
in hoeverre de verantwoordeli jkheid 
van de betrokken Minister ten opzichte 
van het parlement moet worden gere-
geld. In elk geval zal ik, nu de geachte 
afgevaardigde zijn gedachten heeft 
verduidelijkt - mi jn medewerkers noch 
ik hadden verstaan waarnaar hij ver-
wezen had - graag met de Antill iaanse 
regering daarover spreken. 
Ik weet niet wie aan de heer Tuijnman 
het verwijt heeft doen horen, dat de 
Nederlandse goedkeuringen van sup-
pleties wegens kostenstijging bij pro-
jectuitvoeringen traag afkomen. Ik 
weet wel, dat het merendeel der geval-
len aan onvoldoende toelichting van 
de suppletie-aanvragen te wijten is en 
in een enkel geval aan vertraging in de 
ontvangst van nader advies van een 
ingeschakelde deskundige. Wij doen 
van onze kant het mogeli jke, juist om-
dat wi j weten hoe snel de prijzen over-
zee sti jgen, de suppletie-aanvragen zo 
snel mogelijk goed te keuren. Van het 
feit overigens, dat mijn kabinet en ik 
niet volmaakt zijn, zijn wi j ons bewust. 
Mevrouw Van Leeuwen heeft in de An-
tillen de klacht vernomen, dat het kabi-
net voor Surinaamse en Antilliaanse 
zaken bediHerig zou zijn bij de beoor-
deling van projecten. Indien dat zo is, 
dan zou ik daarvoor de eerst verant-
woordeli jke zijn. Ik zal maar niet zeg-
gen, dat de bezetting van het kabinet 
van dien aard is, dat men zich de luxe 
van bedillen niet kan permitteren. Men 
ziet al gauw als bedilzucht het feit, dat 
informaties worden ingewonnen, om-
dat de plannen slecht gemotiveerd 
dan wel onvoldoende uitgewerkt zijn. 
Ook spreekt men vaak van bedilzucht 
wanneer plannen worden afgewezen, 
waarbij de aanvrager zich sterk affec-
tief betrokken voelde, maar die toch 
moeten worden afgewezen, omdat ze 
niet voldeden aan de criteria voor ont-
wikkelingshulp. 

Er is ook in vorige stukken - ik noem 
de memorie van toelichting bij het ont-
werp van de Machtigingswet voor de 
planperiode 1972-1976 - uitvoerig uit-
eengezet, dat de ontwikkelingshulp 
ook in de Anti l len voor een groot deel 
is besteed aan infrastructurele projec-
ten. Enerzijds is dit het geval omdat 
meer dan in Suriname in de Antillen 
behoefte bestond aan een complex 
van infrastructurele voorzieningen, 
daar men wi lde trachten nieuwe in-
dustrieën naar de Antil len te krijgen. 
Anderzijds moet ook wel worden er-
kend dat achtereenvolgende Anti l l i-
aanse kabinetten bij gebrek aan werk-
gelegenheidscheppende projecten in-
fra-structurele voorzieningen hebben 
laten uitvoeren, omdat ze, zij het dan 

slechts voor een korte t i jd, verlichting 
in de werkloosheid brachten. 
Ik kan de geachte afgevaardigde de 
heer Jongel ing verzekeren, dat bij de 
ontvangst van financieringsverzoeken 
van de Antilliaanse regering er nauw-
keurig op wordt gelet of de permanen-
te werkgelegenheid daarmee wordt 
gediend. De Antilliaanse regering is 
dat met ons eens. Zij poogt ook ernstig 
om de land- en tu inbouw te stimule-
ren. Het Zapatera-project is al weer 
een aantal maanden geleden goedge-
keurd. Zij probeert ook de vervanging 
van import door eigen fabricage of be-
werking van goederen te bevorderen. 
Men is erin geslaagd in andere secto-
ren dan die van het toerisme werkgele-
genheid te scheppen. Ik denk daarbij 
aan het dok op Curacao en de vesti-
ging van elektronische industrie even-
eens op Curacao. Zoals ik reeds heb 
gezegd, wordt er nu gewerkt om zo-
veel mogelijk land- en tu inbouw en 
veeteelt op gang te brengen en ook de 
nodige aandacht te geven aan de op-
richting van importvervangende in-
du stri e. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik noemde in 
het voorgaande even het toerisme. Het 
is mij niet ontgaan, dat de geachte af-
gevaardigde de heer Knot bezwaren 
heeft geopperd tegen wat hij noemt de 
toeristenindustrie. Ook in dat opzicht 
vind ik dat men genuanceerd moet 
denken. Op zichzelf is er niets onacht-
baars in, dat een land van de mogelijk-
heden, waarover het beschikt, doordat 
het natuurschoon, stranden of bergen 
heeft, gebruik maakt om toeristen tot 
zich te trekken. Zwitserland is daarvan 
het grote voorbeeld. Dat land heeft 
daar hoogli jk van geprofiteerd. 
De heer Knot (P.v.d.A.): Mijn bezwaar 
is juist, dat het daar gaat om een bui-
tenlandse toeristenindustrie, waarvan 
de winsten het land uit gaan. 

Minister De Gaay Fortman: Ik zou het 
prettig vinden, indien de geachte afge-
vaardigde dit nader zou adstrueren. 

De heer Knot (P.v.d.A.): De hotels zijn 
in hoofdzaak in handen van buiten-
landse concerns. Ik wil maar een enkel 
voorbeeld geven. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Wil de heer 
Knot dan ook even kijken naar de ex-
ploitatiecijfers van de laatste jaren. 

Minister De Gaay Fortman: Het wordt 
voortdurend gezegd, maar echter 
nooit met cijfers geadstrueerd. Ik be-
grijp best, dat het zeer moeilijk is dat in 
een betoog te doen, maar ik zou een 
en ander graag met cijfers geadstru-
eerd wil len zien. 

De heer Knot (P.v.d.A): U hebt toch 
geen cijfers nodig? 
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Minister De Gaay Fortman: Ja, die heb 
ik wel nodig, omdat men datgene, wat 
in de hotels wordt verdiend moet stel-
len tegenover de lonen, die door Anti l 
lianen in die hotels worden verdiend. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Die vraag had 
ik u inderdaad gesteld. U bent daarop 
echter het antwoord schuldig geble-
ven. In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag staat, dat u daarop geen 
antwoord kon geven. 

Minister De Gaay Fortman: Dat kan ik 
op het ogenblik inderdaad niet. Maar 
dan mag ik toch wel aan een ander, die 
van een vaststaand ander feit meent 
uit te gaan, vragen, of hij dan wel met 
cijfers w i l komen. Ik erken, dat ik be-
paalde cijfers niet kan geven, maar als 
de geachte afgevaardigde zegt, dat 
datgene, wat ik zeg, niet waar is, dan 
mag ik toch van hem verwachten, dat 
hij het mij aantoont? Actori incumbit 
probatio! 

De heer Knot (P.v.d.A.): Die rechtsre-
gel is mij ook bekend. Het is de Minis-
ter toch ook wel bekend, dat bij voor-
beeld de Amerikaanse toerist naar de 
Antillen komt, daarheen gelokt door 
touroperators, die zich elders bevin-
den. Die leven niet van verlies, maar 
van winst. 

Minister De Gaay Fortman: Misschien 
mag ik nu mijn genuanceerd betoog 
verder vervolgen? Ik heb in de eerste 
plaats gezegd, dat het niet vreemd is, 
dat een land, dat weinig hulpbronnen 
heeft, maar wel beschikt over prachti-
ge stranden en ook over ander natuur-
schoon, hiervan gebruik maakt om er 
iets aan te verdienen. Ik vind, dat de 
wijze, waarop men de toeristenindus-
trie met name op St. Maarten heeft 
ontwikkeld, niet de meest gelukkige 
is voor de ontwikkeling van welk land 
ter wereld ook. Ik zou graag zien, dat 
men veel planmatiger, voorzichtiger te 
werk g ing; in de sfeer van de ruimte-
lijke ordening zullen betere voorzienin-
gen moeten worden getroffen. Ik moet 
erbij zeggen dat een eiland als Cu-
racao eenvoudig niet meer zou kunnen 
bestaan wanneer er niet een redelijke 
toeristenindustrie aanwezig zou zijn. 
Daar richt men zich nu ook op, want er 
is een verschuiving aan het optreden 
in de soort toerist, die komt. Ér ko-
men thans veel meer toeristen, die een 
wat rustiger en plezieriger leven wil len 
leiden dan degenen die alleen maar 
binnenvliegen om te gokken en ver-
volgens weer te vertrekken. Het gaat 
hier echter wel om een type toerist, dat 
niet bereid is hoge prijzen te betalen. 

Dan staat men weer voor de moeilijk-
heid dat het loonpeil op de Anti l len, in 
vergelijking met dat van de omgeving, 
nogal hoog is. Op Bonaire is men van 
plan, zich te richten op hetgeen ik een 
rustige vorm van toerisme wi l noe-
men, dus de mensen die graag genie-
ten van de zee en het strand. 
Men mag echter de toeristenindustrie 
niet volstrekt verwerpen, mijnheer de 
Voorzitter. Wanneer men dat namelijk 
doet, ontneemt men aan de Antil len 
een stuk werkgelegenheid dat zij 
broodnodig hebben. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Dat heb ik ook 
niet gedaan. Ik heb alleen geprobeerd 
uiteen te zetten dat er te g rote belang-
stelling voor het toerisme is. Die te 
grote belangstelling bleek naar mijn 
mening ook uit de begrotingsstukken. 

Minister De Gaay Fortman: Uit de be-
grotingsstukken? 

De heer Knot (P.v.d.A.): Ja, ik heb in 
eerste termijn ook een aantal punten 
genoemd. Ik heb de voorbeelden erbij 
gegeven. Daar gaat het mij om. Na-
tuurlijk, toerisme heeft men in veel 
landen en een stuk toerisme is ook een 
zeer goede zaak. 

Minister De Gaay Fortman: Ik wijs er-
op, mijnheer de Voorzitter, dat de me-
morie van toelichting voor een deel 
een stuk feitelijke informatie geeft over 
de vraag, wat er daarginds gebeurt en 
hoe het ermee staat. Ik meen de ge-
achte afgevaardigde nu duidelijk te 
hebben gemaakt dat hij en ik het op dit 
punt veel meer eens zijn dan mis-
schien lijkt uit zijn interventie. Ik zie de 
bezwaren van het toerisme zeer wel. 
Met name op Sint Maarten vind ik het-
geen daar gebeurd is, onverantwoord 
met het oog op een goede ontwikke-
ling van dat eiland. Anderzijds moet 
men ook niet de ogen ervoor sluiten 
dat, als men niet veel anders heeft dan 
mooie baaien en mooie stranden het 
echt geen schande is als men pro-
beert, daar wat aan te verdienen. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Leeuwen heeft enkele vragen 
gesteld over de volkswoningbouw. 
Met name heeft zij gesproken over een 
gat dat zou zijn ontstaan tussen de 
planning met betrekking tot de volks-
won ingbouwen de uitvoering daar-
van. Een voorbeeld is het ti jdsverloop 
tussen het gereed komen van de infra-
structuur voor de volkswoningen op 
de oude plantage. Brievengat op Cu-
racao en het begin van de verwezenlij-
king van het complex van 875 wonin-
gen aldaar. De oorzaak daarvan was 
dat het Europees Ontwikkelingsfonds 
de infrastructuur financierde en dat 

men niet t i jdig de projectstukken voor 
de bouw, waarvoor men van Neder-
landse kant fondsen verlangde, bij de 
Nederlandse Regering indiende. Deze 
discrepantie denkt men thans onder 
meer te voorkomen door het inschake-
len van een bureau, dat zich speciali-
seert op het gebied van projectenrati-
onalisatie en coördinatie. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Heel heeft nog gevraagd, waarom 
de post voor inter-Caraïbische contac-
ten op de begroting van de Sticusa 
niet of niet geheel wordt gebruikt. Dat 
is omdat men die bedragen niet op-
neemt ondanks de aandrang van de 
zijde van de Sticusa. Ik kan alleen zeg-
gen, dat het de laatste twee jaar wat 
beter gaat. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Tuijnman heeft de plantage Slagbaai op 
Bonaire ter sprake gebracht als een ge-
bied, waarvan het belangrijk zou kun-
nen zijn als het zou kunnen worden 
aangekocht, omdat men dan langs de 
kust van Bonaire een aaneensluitende 
reeks plantages krijgt, namelijk 
Washington, Slagbaai, Brazil en Kar-
patha die één aaneengesloten natuur-
gebied vormen. In aansluiting op het-
geen ik zojuist aan het adres van de 
geachte afgevaardigde de heer Knot 
heb gezegd over de literatuur op de 
Anti l len, merk ik op dat er een prachtig 
gedicht is over Slagbaai van Aletta 
Beau jon. 
Mijnheer de Voorzitter! De Antil l iaan-
se regering heeft mij over deze zaak 
benaderd. Ik heb geantwoord dat ik 
graag wi l weten welk beleid men met 
betrekking tot het natuurbehoud wi l 
voeren. Ook heb ik de vraag gesteld, of 
een eventuele aankoop met Neder-
landse hulp van de plantage Slagbaai 
past in het beleid met betrekking tot de 
werkgelegenheid. Op zichzelf krijgt 
geen sterveling - behalve degene, die 
de toegangskaartjes mag verkopen, 
meer werk, wan neer dit gebied door 
de Antill iaanse regering wordt aange-
kocht. Ik weet, dat ook van andere zij-
den belangstelling is getoond voor 
aankoop van dit gebied. In dit stadium 
wi l ik er niet meer over zeggen, omdat 
alle praten over de begerenswaardig-
heid van het gebied onmiddell i jk resul-
teert in een verhoogde vraagprijs. 
Wellicht is deze reeks opmerkin-
gen al te veel geweest. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Tuijnman heeft een pleidooi gehouden 
vooreen Nederlandse bijdrage ten be-
hoeve van de instandhouding van het 
Caraïbisch marien-biologisch instituut. 
De geachte afgevaardigde weet, dat hij 
mij daarbij ook aan zijn zijde vindt. Dit 
is een belangrijk instituut, dat ook voor 
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Nederlandse wetenschapsbeoefena-
ren van betekenis is. Daarom sta ik op 
het standpunt dat van de gelden, die 
voor Nederlandse wetenschapsbeoe-
fening ter beschikking worden gesteld, 
ook wel iets voor dit instituut kan wor-
den gedaan. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Leeuwen en de heer Knot hebben 
aandacht gevraagd voor de kwestie 
van de eigen inbreng van 25% voor in-
vesteringskosten van projecten van 
sociale, educatieve en culturele aard. 
De problemen ontstaan, omdat de ex-
ploitatiekosten niet steeds kunnen 
worden gedekt. Mijnheer de Voorzit-
ter! De eis van de 25 % wordt niet altijd 
rigide gesteld. Wel wordt de 
eis bij projecten in de sociale en edu-
catieve sfeer in beginsel gesteld. Ook 
wordt verlangd, dat de exploitatie ge-
durende de eerste vijf jaar wordt ge-
dekt. Dit lijkt mij verstandig, mijnheer 
de Voorzitter, want hoe kan ooit een 
particulier project behoorlijk van de 
grond komen en in stand worden ge-
houden, wanneer daaraan niet een be-
hoorlijk brok eigen inspanning ten 
grondslag ligt? Anderzijds bestaat er 
van mijn kant een open oog en een 
warm hart voor de noden en behoef-
ten op het door dergelijke projecten 
bestreken terrein. Daarom wordt de 
25%-eis soepel toegepast. Uiteindelijk 
kunnen dergelijke projecten geen ob-
ject zijn voor bli jvende en uitsluitende 
subsidiëring vanuit Nederland. Im-
mers, dit zou leiden tot lichtvaardige 
initiatieven, die later toch niet tot re-
sultaten leiden, omdat men de gelden 
voor de exploitatie op geen enkele ma-
nier kan opbrengen. 
Ik voeg hieraan nog toe, dat op voor-
stellen van Nederlandse deskundigen, 
uitgebracht aan beide regeringen, om 
tot een meer aanvaardbare oplossing 
van het exploitatieprobleem te komen 
- waarvan de Nederlandse hulp dan 
een onderdeel zou uitmaken - tot dus-
verre door die regeringen niet is gere-
ageerd. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Tuijnman heeft geïnformeerd naarde 
premies voor de Sociale Verzekerings-
bank. Hij meent blijkbaar, dat het land 
een premieschuld heeft, maar dit is 
niet juist. Deze bank wordt juist door 
het land gefinancierd. Het zijn de ei-
landgebieden, die premieschulden 
hebben en dan met name nog wel het 
eiland Curacao, dat de premies niet af-
draagt als een bewijs van zijn burger-
lijke ongehoorzaamheid, omdat het de 
mening is toegedaan, dat het land te 
weinig van zijn inkomsten aan Cu-

racao afstaat. Het kernprobleem is de 
verdeelsleutel, die gehanteerd wordt 
voor de verdeling van de inkomsten 
uit belastingen en rechten over land en 
eilandgebieden. Hiervoor heeft men 
nog geen bevredigende oplossing we-
ten te bereiken. Deze moeil i jkheid zal bij 
de opzet van een nieuwe eilandenre-
geling aan de orde moeten komen en 
moeten worden opgelost. 
Een gevoelige snaar heeft de heer 
Tui jnman bij mi j getroffen, toen hij over 
Sint Eustatius sprak. Dat eiland heeft 
niet veel te bieden aan werkgelegen-
heid, aan attractie. Wie er komt, neemt 
zich bij zijn afscheid altijd voor naar 
vermogen iets voor dit eiland te doen. 
Daarbij komt de moeil i jkheid, dat de 
gemeenschap ook sociaal gezien zo 
zwak is, dat eigen initiatieven niet of 
nauwelijks naar voren komen. Met de 
grootste moeite is men erin geslaagd, 
een gemeenschapscentrum te bou-
wen, dat nu gereed is en ook wordt 
gebruikt. 
Ook is goedgekeurd een project voor 
het vervoer van landbouwprodukten 
van Saba en Sint Eustatius naar Sint 
Maarten door middel van een 'commu-
nity-boat', die in coöperatief verband 
zal worden geëxploiteerd. Verwacht 
mag worden, dat deze boot binnenkort 
in de vaart zal komen. De watervoor-
ziening op Saba is eveneens goedge-
keurd. Ten aanzien van de watervoor-
ziening op Sint Eustatius ben ik nog 
met de Nederlands Antilliaanse rege-
ring in gesprek. 
Mijnheer de Voorzitter! ! Ik heb in dit 
helaas toch weer lange betoog getracht 
duidelijk te maken, dat het beleid is ge-
richt op een substantiële bijdrage aan 
de weerbaarheid van beide andere lan-
den. Erkennende dat hun ontwikkeling 
hun eigen zaak is, begeleiden wi j kri-
tisch en stimuleren wi j zoveel als moge-
lijk is. Daarbij bli jven uitgangspunten 
bevordering van de werkgelegenheid 
en versterking van de positie van de la-
gere inkomensklassen. 

DeheerTilanus(C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l graag beginnen, de 
Minister voor zijn antwoorden te dan-
ken; hij heeft de door mi j aangesne-
den punten op een zeer positieve wijze 
benaderd. 
Ik wi l graag nog twee punten aan de 
orde stellen. In de eerste plaats wi l ik 
iets zeggen over het t i jdschema, dat hij 
in het begin van zijn redevoering uit-
een heeft gezet. Ik vraag de Minister 
of hij met mij van mening is, dat de 
vaste Commissie zo niet de gehele Ka-
mer - in ieder geval echter de vaste 

Commissie - moet worden ingelicht 
over de voornemens, waarmee de Re-
gering in het overleg zal treden met de 
beide rijksdelen, met name met Suri-
name. 
Ik vind dat hier een bijzonder belangrij-
ke kwestie aan de orde is. Wij zijn be-
zig ons Koninkrijk van drie naar twee 
delen te reduceren. Ik meen, dat deze 
uitermate belangrijke zaak niet anders 
dan in gemeen overleg tussen Regering 
en Kamer kan worden opgelost. Ik 
meen dat dit overleg constant moet 
plaatsvinden. Kan in het ti jdschema 
worden opgenomen, dat voordat 
standpunten door de Nederlandse re-
gering met de Surinaamse regering 
worden besproken deze ook worden 
besproken in de vaste Commissie, zo-
dat de Regering weet, in hoeverre voor 
haar standpunt steun in het parlement 
kan worden verkregen? Het lijkt mij 
nutt ig, dat de regeringsdelegatie alvo-
rens op reis te gaan met de vaste Com-
missie van gedachten wisselt. 
In de tweede plaats wi l ik wat zeggen 
over de weigering van de Minister, een 
streefdatum te noemen voor de zelf-
standigwording van de Anti l len. Ik ben 
het opdat punt volstrekt met de Minis-
ter eens. Wi j moeten de Nederlandse 
Anti l len de t i jd gunnen, een eigen 
vorm te vinden. Wanneer zij die vorm 
zullen hebben gevonden, kunnen wi j 
over de zelfstandigheid verder spre-
ken. Ik ben het daarom volstrekt eens 
met het niet noemen van een streefda-
tum voor de onafhankelijkheid van de 
Anti l len. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister heeft ge-
zegd, dat hij de vraag of hier een deko-

. lonisatie of een neo-koloniale ontwik-
keling gaat plaatsvinden irrelevant 
vindt, omdat de onafhankelijkheid een 
daad van Suriname zelf is. 
Naar mijn mening is deze vraag vol-
strekt niet irrelevant, eerder de opmer-
king van de Minister. Het neo-koloni-
alisme is een systeem waarbi j de 
staatkundige onafhankelijkheid van 
buitenlands kapitaal blijft bestaan. Dit 
wordt ook zo in de memorie van toe-
lichting beschreven en voorzien. Ik 
verwijs ook naar het oordeel van Mi-
nister Pronk over de afgelopen periode 
waarin de Nederlandse ontwikkelings-
hulp niets anders heeft gedaan dan het 
financieren van Amerikaanse en Ne-
derlandse ondernemingen in Surina-
me, die daarna hun winsten uit dat 
land hebben overgemaakt. 
De Minister heeft gezegd, dat hij op 
genuanceerde wijze het oordeel van 
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zijn collega deelt. Wi j moeten dan, 
naar ik aanneem, spreken van een ge-
nuanceerd schandaal. 

Minister De Gaay Fortman: Degeach-
te afgevaardigde weet heel goed, dat 
ik het anders heb gezegd. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! Over de kwestie van de 
Koninkrijkscommissie heeft de Minis-
ter gezegd, dat hij niet van mening is 
dat de samenstell ing van deze com-
missie een uit ing is van een staatkun-
dig misbaksel. Dat is te begrijpen waar 
hij als ex-voorzitter van die commissie 
in een positie verkeert waarbi j het 
spreekwoord 'leder meent zijn eigen 
uil een valk te zi jn' van gewicht is. 
De Minister heeft gezegd, dat de top-
ambtenaren, die in de Koninkrijks-
commissie zitten, geen instructies 
hebben. Dit is veel genuanceerder be-
schreven in het mondel inge overleg, 
dat wij met hem hadden op 18 noverrv 
ber. Daarin staat: 'Ten aanzien van de 
ambtenaren, die in de Koninkrijksconv 
missie zitting hebben, stelde hij dat hij 
met degenen, die namens het kabinet 
van Surinaamse en Nederlands-Antill i-
aanse zaken in de commissie zitten, 
gesproken had en dat ook zijn ambtge-
noten dit wel eens met hun eigen 
ambtenaren zouden hebben gedaan. 
Dit wilde hij niet als een instructie in 
formele zin zien. Het was volgens hem 
wel duidelijk, dat het een indicatie is 
van wat een bewindsman ten aanzien 
van een aantal punten denkt.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Duidelijk is dus 
wel, dat er hier een onzindelijke situ-
atie bestaat, waarbi j een dergelijke sa-
menstelling als een misbaksel moet 
worden aangeduid. 

MevrouwVan Leeuwen (A.R.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Graag wil len wi j de 
Minister danken voor zijn antwoord en 
voor de grondigheid waarmee hij in is 
gegaan op de door onze fractie naar 
voren gebrachte problemen. 
Met de heer Tilanus zou ik graag iets 
naders van de Minister wil len weten 
over het ti jdschema en over de wijze 
waarop het Nederlandse parlement 
kan inspelen op de problemen rond de 
komende onafhankelijkheid. Immers, 
wij moeten aan de hand van toets-
voorstellen straks een beslissing ne-
men. Als echter in een goed overleg 
tussen de regeringen een aantal af-
spraken is gemaakt, is het ongewenst 
daarin nog grote wijzigingen aan te 
brengen. Overigens is het het goed 
recht van het parlement om met wijzi-
gingen te komen. Gezien het gehele 

klimaat rond de komende onafhanke-
lijkheid meen ik dat er sprake moet zijn 
van een goed overleg met de Minister 
in een vroeg stadium. 
Dit zeg ik ook naar aanleiding van de 
opmerkingen van de Minister over de 
constructieve opstell ing van de oppo-
sitieparti j. Ik ben het volledig met hem 
eens dat het een zaak is van de Suri-
naamse regering op welke wijze aan 
de wensen van de oppositie tegemoet 
zal worden gekomen. Er ligt echter nu 
eenmaal een advies van de Konink-
rijkscommissie en over dat advies zal 
ook de Nederlandse regering een 
standpunt moeten innemen. Het is in 
dat verband bijzonder belangrijk hoe 
de Nederlandse regering zal inspelen 
op de wensen van de minderheid, in 
casu de oppositie in Suriname. 
Ik wi l voorts een korte opmerking over 
de ziektekostenverzekering maken. Wij 
zijn het helemaal eens met de aanpak, 
die de Minister heeft geschilderd. Toch 
blijven wi j zitten met een probleem, dat 
ook in de memorie van toelichting op 
de begroting naar voren kwam. In de 
memorie van toelichting stelt de Mi-
nister zelf, dat deze diepgaande studie 
nodig was in verband met het feit dat 
de desbetreffende regering vooral in 
de verdere toekomst niet voor onover-
komelijke problemen zou worden 
gesteld. Hoewel ik het met de benade-
ring van de Minister eens ben, geeft 
het verstrekken van een startkapitaal 
mij nog niet de zekerheid dat er in de 
toekomst geen onoverkomelijke pro-
blemen zullen ontstaan. Ik wi js erop 
dat deze problemen reeds bij verschil-
lende verzekeringen zijn ontstaan. 
Mijnheer de Voorzitter! Dan wi l ik nog 
een slotopmerking maken over de mi-
gratie. Dat zal de Minister niet verwon-
deren. Het is altijd mijn gewoonte 
sportief te zijn en verlies op punten toe 
te geven, ook als de Minister mij on-
deruit haalt. Dat heeft hij nu gedaan; 
dat mag in alle openheid best gezegd 
worden; ik spaar af en toe ook de kri-
tiek niet. Ik meen dat dit in het goede, 
gemeen overleg, ook met het kabinet, 
mogelijk moet zijn. Toen ik de desbe-
treffende opmerking maakte, had ik de 
bedoeling eens een aardige opmer-
king te maken, dat er nu een beleid is 
en dat dit dan aan de orde moet wor-
den gesteld in de Kamer. Natuurlijk 
kon de Minister toen stellen: En je hebt 
vorige week beweerd, dat er geen be-
leid was. Ik had misschien beter kun-
nen zeggen: Er is blijkbaar nu een aan-
tal maatregelen binnen de Minister-
raad aan de orde geweest en daarover 
is met de gemeenten gesproken. In 
hoeverre dat nu een beleid is, zal in de 
komende weken wel blijken, als het 
parlement dat mede kan beoordelen. 

DeheerTuijnman (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn uiteenzetting; ik moet zeggen dat 
ik met genoegen naar hem heb zitten 
luisteren. Ik wi l nu nog een enkel punt 
aanroeren. De Minister heeft ten aan-
zien van het standpunt van de Rege-
ring over de datum van het zelfstandig 
worden van de Antil len een aantal op-
merkingen gemaakt, die ik deel. In dit 
opzicht ben ik het geheel met de Minis-
ter eens. 
Ik heb ook nog een aantal opmerkin-
gen gemaakt over de signalen, die niet 
alleen ik, maar verscheidene van ons 
op Curacao en Aruba hebben opge-
vangen over de meningen, die over de 
overbuurman, nl. Venezuela, bestaan. 
De Minister is hierop niet zo diep inge-
gaan, hetgeen ik ook wel begrijp. Men 
heeft dit vaak in de contacten, die wi j 
hebben gehad, in verband gebracht 
met de defensie en met de para-mil i-
taire organisatie, die er moet komen. Ik 
heb de indruk dat bij vrij veel mensen 
- de Minister was dit niet bekend - on-
gerustheid over dit punt bestaat. Daar-
om is het naar mijn mening goed, dat 
wij dit in deze Kamer overbrengen. 
Ten aanzien van het financieel beheer 
blijf ik zorgen houden. Ik meen echter 
van de Minister goed begrepen te heb-
ben, dat dit bij hem niet anders is. De 
Minister heeft ook nog gevraagd, hoe 
ik aan de verhalen over het onvoldoen-
de snel reageren van dit kabinet kom. 
Dat heb ik niet alleen gehoord. Er zijn 
verschillende vergaderingen geweest, 
waarbij verscheidene van de commis-
sieleden zijn geweest. Dit is verschil-
lende malen gebeurd en soms op een 
bepaald onaardige wijze. Er is wel 
eens gezegd: Men stopt steeds een 
steentje in onze schoen, waardoor wi j 
niet snel genoeg kunnen lopen, erzit-
ten 43 ambtenaren tussen hier en de 
Herengracht. Dat zijn notities, die ik 
even heb geraadpleegd. Het is mis-
schien goed, dat hierover wat klaar-
heid wordt gebracht. Wij werden na-
melijk als het ware mede-aansprakelijk 
gesteld voor het beleid van de Minister 
in dezen. Wij kunnen hier natuurlijk he-
lemaal niets aan doen; dat zal de Mi -
nister begrijpen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan het 
standpunt van de Minister ten aanzien 
van de plantage Slagbaai begri jpen. Ik 
heb al gezegd dat het een redelijke 
prijs moet zijn en dat wi j ons door 
niemand moeten laten inmaken. Ik ge-
loof ook niet dat de Minister bang be-
hoeft te zijn dat daaruit verkeerde con-
clusies worden getrokken; men weet 
dat wi j ook wel eens zuinig kunnen 
zijn. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte wi l 
ik de Minister danken voor de medede-
lingen over het Caraïbisch Marit iem 
Biologisch Instituut. 

De vergadering wordt te 17.03 uur ge-
schorst en te 17.50 uur hervat. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Minister 
voor zijn antwoorden op de vele vra-
gen, vooral die, gegeven in het stuk 
onder nummer 12. De Minister heeft 
vooral op feitelijke vragen geant-
woord. Hij is niet zo erg ingegaan op 
controversiële opmerkingen. 
Naar aanleiding van zijn mondeling 
antwoord nu heb ik behoefte om nog 
op twee punten in te gaan. De Minister 
heeft gezegd dat tot 1971 algemene in-
stemming bestond met het beleid van 
zijn voorgangers, ook van de kant van 
de P.v.d.A. Dat laatste is wel waar, 
maar het was toch geen algemene in-
stemming, want wij waren er ook nog. 
Ik vind dat de Minister toch wel wat 
f lauw is, met in navolging van vele an-
deren de term 'neokolonialisme' te ge-
bruiken, wanneer iemand vraagt om 
het noemen van een streefdatum, het-
geen door de heer Knot is gedaan. Wij 
gaan daarbij nog veel verder ten aan-
zien van de Anti l len, zoals de Minister 
weet. Afgezien van de economische 
definitie van neo-kolonialisme zou 
men er hoogstens onder kunnen ver-
staan dat men een kolonie houdt, ter-
wi j l de ander er eigenlijk van af wi l , hoe 
wel ik dat eigenlijk geen neo-kolonialis-
me wi l noemen, maar gewoon koloni-
al ismein de tegenwoordige t i jd. Mis-
schien had de Minister van uit zijn ge-
dachtengang beter het woord 'pater-
nalisme' kunnen gebruiken, maar ook 
dat verwerp ik. 
Afgezien van de vraag of de stelling 
wel zo waar is dat men op de Antil len 
algemeen wenst in het verband van 
het Statuut te bli jven - ik heb daar mijn 
twijfels over - is het de vraag of hier 
geen sprake is van een onzinnige com-
binatie waarvan een van beide part-
ners ten behoeve van de andere kan 
uitspreken dat hij haar wi l verbreken. 
Daarmee kom ik tot hetgeen de Minis-
ter na interrupties aan de orde stelde, 
namelijk de uitspraak van Minister-
President Evertsz van de Antil len dat 
men eerst de staatkundige en de eco-
nomische structuur gereed zou wil len 
hebben. Mijn stelling is nu juist dat die 
sociaal-economische 'bevri jding' pas 
mogelijk is nadat een staatkundige on-
afhankelijkheid tot stand is gekomen, 
de omgekeerde volgorde dus. 

De Minister komt eigenlijk een beetje 
met zich zelf in de knoop door even la-
ter naar aanleiding van de kwestie-
Aruba te zeggen dat Nederland met dit 
eiland geen aparte band aan wi l gaan 
en alleen met de Anti l len als geheel wi l 
worden gezien. Van uit zijn gedachten-
gang zal men dat dan ook neo-koloni-
alisme of paternalisme moeten noe-
men. Van uit de gedachtengang van de 
heer Van Zeil, die bij interruptie over 
zelfbeschikkingsrecht sprak, zou men 
kunnen vragen hoe het dan met dat 
recht zit in dit geval. Wat betreft deze 
kwestie op zich zelf zeg ik, ter voorko-
ming van misverstanden, dat wi j het 
geheel eens zijn met de Regering. 

De heer K. A. Keuning (DS'70): Mijn-
heer de Voorzitter! Ook ik wi l gaarne 
mijn dank betuigen aan de Minister 
voor het door hem gehouden betoog. 
Ik w i l hier toch nog een kleine teleur-
stelling over uiten. Ik had gehoopt dat 
de vragen over de defensie - ik kan mij 
voorstellen dat de Minister van Bin-
nenlandse Zaken niet de eerste des-
kundige is op dit gebied - door de me-
dewerkers van de Minister zouden zijn 
doorgeschoven naar zijn collega, om 
van daaruit weer hier op tafel te ko-
men op het moment dat de Minister 
zijn rede uitsprak. Ik had gehoopt dat 
de Minister van Binnenlandse Zaken, 
die ten slotte de verantwoordeli jke Mi-
nister is, die antwoorden naar voren 
zou hebben gebracht. Dit is niet ge-
beu rd en daardoor zijn er wat vragen 
blijven liggen. Moeten wi j dit nu apart 
aan de Ministervan Defensie vragen? 
Ik had graag gezien dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken dit in dit ver-
band had gedaan. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in eerste 
instantie gezegd, dat er om te komen 
tot een aanzet tot land- en tuinbouw, 
veeteelt en visserij daarbij inbegrepen, 
aan een mentaliteitsverandering ge-
werkt zou moeten worden. Dat stond 
ook in de memorie van toelichting. Ik 
heb toen ook gevraagd, of men in de 
Antil len bereid is, in die richting te 
werken. Beseft men daar dat er iets in 
die richting gedaan moet worden? 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens mijn collega, 
mevrouw Van Heel-Kasteel, wil ik de 
Minister danken voor zijn beantwoor-
ding die naar ons gevoelen niet alleen 
blijk gaf van de nodige kennis van en 
inzicht in, maar ook van de nodige be-
trokkenheid van de Minister bij deza-

ken die hem met betrekking tot Surina-
me en de Nederlandse Antil len zijn 
toevertrouwd. 
Mijnheer de Voorzitter! In eerste ter-
mijn hebben wi j een nieuwe uitgave 
van 'Keerpunt' gekregen, met name van 
collega Knot, die sprak over de datum 
van onafhankelijkheid van de Neder-
landse Anti l len. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Ik citeerde de 
spreker uit 1971, dat was nog vóór 
'Keerpunt'. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Inderdaad, 
maar het is nooit neergelegd in een of-
ficieel boekje, zoals 'Keerpunt '72'. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Wel in de Han-
delingen. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Dat is inder-
daad waar, maar het werd zowel in de 
eerste termijn als ti jdens interrupties 
vandaag zo hardnekkig herhaald, dat 
wij er behoefte aan hebben, op het 
nieuwe keerpunt in te gaan, want in 
'Keerpunt '72' staat als datum 1 januari 
1976 en wij hebben nu gehoord dat het 
1 januari 1978 of uiterlijk 1 januari 1980 
moet zijn. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Het jaar 1976 
geldt wel voor Suriname. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Ja, maar het 
staat ook voor de Anti l len. 
Ik herhaal, wat ik in eerste termijn naar 
voren heb gebracht, namelijk dat wi j 
de opvatting van de Regering van de 
Nederlandse Antil len volledig delen, 
een opvatting die intussen ook zeer na-
drukkelijk door de staten van de Ne-
derlandse Antillen is gedeeld. Wij ac-
cepteren en respecteren haar. 
Omwil le van de toekomst van de Ne-
derlandse Antil len achten wi j het van 
eminent belang, dat men nu allereerst 
zoekt naar vormen, waarin optimale 
zelfstandigheid van elk van de zes ei-
landen kan worden waargemaakt, dat 
vervolgens wordt gezocht naar een 
goede vorm voor het samengaan van 
die zes eilanden en dat men daarna be-
gint met de ontwikkeling naar onaf-
hankelijkheid. Wij achten dat zaken van 
en voor de Nederlandse Anti l len. Dat 
geldt ook voor het invullen van de peri-
odes, dat met die ontwikkeling in drie 
fasen gepaard dient te gaan. 
Naar onze wijze van zien past het ons 
niet - het zou zelfs naar onze mening 
neo-kolonialisme zijn en in strijd met 
het recht op zelfbeschikking - ons met 
het bepalen van die periodes bezig te 
houden. Wij voelen er dan ook hele-
maal niets voor, ter zake ook maar eni-
ge datum te noemen dan wel daarop 
aandrang u i t te oefenen. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik denk dat de geachte 

Tweede Kamer 
10 december 1974 Rijksbegroting 1826 



Van Zeil 
afgevaardigde zich verkeerd heeft uit-
gedrukt of dat ik het verkeerd heb ver-
staan, maar ik meen dat hij als eerste 
fase beschreef het onderzoeken van de 
mogeli jkheden tot optimale zelfstan-
digheid voor elk van de eilanden. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Binnen het 
verband van de Nederlandse Anti l len. 

De heer Van Mierlo (D'66): Vervolgens 
zei de heer Van Zeil dat het samengaan 
van die zelfstandigheden onderzocht 
zou moeten worden. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Oókweer 
binnen het verband van de Nederlandse 
Antil len. Het zijn dus twee elementen 
van één fase. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik weet niet 
of de heer Van Zeil dit bedoelt, maar 
dit zou bij voorbeeld Aruba met een 
status apart de hoop kunnen geven ... 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Die hoop 
mag op Aruba niet bestaan. Overi-
gens, indien Aruba zelf zoonverstan-
dig zou zijn, zelfstandigheid te kiezen, 
dat is het hun beslissing en geen zaak 
die op onze instemming zou kunnen 
en mogen rekenen. Het zou bovendien 
om een zelfstandigheid gaan, die voor 
ons geen consequenties kan hebben in 
de zin van het creëren van afzonderlij-
ke staatkundige banden met Aruba. Ik 
meen dat daarover in deze Kamer ge-
lukkig en terecht geen verschil van me-
ning bestaat. 

De heer Van Mierlo (D'66): Maar de ge-
achte afgevaardigde weet, dat Aruba 
niet alleen de mogeli jkheid vraagt voor 
een aparte band met Nederland, maar 
dat men ook de mogelijkheden open 
houdt voor een andere soort construc-
tie, waarbij in ieder geval een grotere 
zelfstandigheid van Aruba mogelijk 
wordt gemaakt binnen een zeker hetzij 
Antil l iaans, hetzij Caraïbisch of een an-
der verband. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Voorzover 
het betreft het verband van de Neder-
landse Anti l len, wi l ik er nogmaals op 
wijzen, dat ik het primair een zaak vind 
van en voor de Nederlandse Antil len. 
De vraag of, en zo ja, in hoeverre na de 
zelfstandigheid van de Nederlandse 
Antil len Aruba een andere weg wi l 
gaan, is mijns inziens voor Aruba, res-
pectievelijk voor de dan bestaande 
onafhankelijke staat Anti l len, want ik 
neem niet aan, dat wij dan nog van de 
Nederlandse Antil len spreken. Ik meen 
echter, dat wi j op geen enkele wijze 
ook maar enig uitzicht mogen bieden 
op hulp en het creëren van afzonderlij-
ke staatkundige verbanden met ons, 

indien Aruba voor zelfstandigheid wi l 
kiezen. Daarover mag geen verschil 
van mening bestaan. Ik heb dit t rou-
wens ook in het afgelopen voorjaar 
nog eens nadrukkelijk ti jdens een in-
terparlementaire ontmoet ing op de 
Nederlandse Antil len gezegd. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Hoe lost 
u, mijnheer Van Zeil, het nu op, gelet 
op uw standpunt ten aanzien van het 
zelfbeschikkingsrecht? 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Dat wi l ik 
heel duidelijk zeggen, mijnheer de 
Voorzitter. Ik spreek over het zelfbe-
schikkingsrecht van de Nederlandse 
Antil len. Het is in deze situatie eventu-
eel een zaak van Aruba. Indien Aruba 
van mening is, dat men niet langer 
deel kan of wi l uitmaken van de Neder-
landse Anti l len, dan is dat de zaak van 
Aruba. Ik zou het overigens hoogst on-
verstandig vinden. Indien men die be-
slissing neemt, behoeft zij voor ons 
evenwel geen enkele verplichting in te 
houden, ons met Aruba bezig te bli j-
ven houden. 

De heer Van Mierlo (D'66): Betekent 
het, dat u, mijnheer Van Zeil, in die 
omstandigheden meent, dat de rol van 
Nederland volstrekt neutraal zal moe-
ten zijn? 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Ik denk dat 
niet, mijnheer de Voorzitter. Ik meen, 
dat w i j . . . 

De heer Van Mierlo (D'66): Het is dui-
delijk, dat wi j op de weg, die erheen 
leidt, op dat probleem zullen stuiten. 
Er is een dialoog tussen Nederland en 
de Anti l len. Die wens van Aruba zal 
dan aan de orde komen. Het is de 
vraag of, wanneer de geachte afge-
vaardigde zegt, dat het een zaak is van 
de Nederlandse Anti l len, als Aruba het 
wi l , Nederland bereid is, op de een of 
andere manier Aruba daarbij te helpen. 
Hierbij denk ik niet aan een speciale 
band met Nederland, maar aan het 
zoeken naar een eigen staat. 

De heerVan Zeil (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! In die situatie wi l ik mi j aller-
eerst afvragen, hoe de opvatt ing is 
van de overige eilanden, die met A m -
ba thans de Nederlandse Anti l len vor-
men. Indien en voorzover binnen het 
verband van de zes eilanden men tot 
de conclusie komt, dat het acceptabel 
is, dat Aruba een eigen weg gaat, zal 
het naar mijn gevoel niet bij Aruba al-
leen blijven. Men zal voor het kunnen 
volgen van de eigen weg bepaalde 
hulp en medewerking van ons nodig 
hebben. Ik meen, dat wi j die in de mate 
van het mogelijke moeten geven. Wij 
zullen alleen tijdens de weg ernaar toe 

betrokkenen bij voortdur ing moeten 
voorhouden, dat het onzes inziens een 
onmogeli jke weg is, die men wi l gaan. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik heb 
nog geen antwoord op mijn vraag ge-
kregen. Als die vijf eilanden inder-
daad uit het verband wil len en Aruba 
wi l in zijn eentje met Nederland ver-
bonden bli jven, dan moet dit volgens 
de geachte afgevaardigde kunnen. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Neen, mijn-
heer de Voorzitter. Aruba kan het wel 
wi l len, maar er zal nodig voor zijn het 
sluiten van een afzonderlijke overeen-
komst. En voor een overeenkomst is 
een wilsovereenstemming tussen 
twee partijen nodig. Ik v ind, dat wi j 
daaraan geen medewerking kunnen 
geven, omdat wi j van mening zijn, dat 
het noch ons belang, noch het belang 
van Aruba kan zijn. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik vind 
het hoogst inconsequent, mijnheer de 
Voorzitter. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Helemaal 
niet, mijnheer de Voorzitter. Als ie-
mand zelfbeschikking wi l realiseren en 
hij heeft daarvoor een overeenkomst 
met een ander nodig, moet hij er reke-
ning mee houden, dat men daarvoor 
twee partijen nodig heeft. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Ik heb de 
heer Van Zeil niet geïnterrumpeerd, 
toen hij mij neo-kolonialisme verweet, 
omdat ik dacht, dat hij wat Aruba be-
treft zich wel zou vastpraten. Dit heeft 
hij dan nu gedaan, want nu is hij net 
zo'n neo-koloniaal als hij meent, dat ik 
ben. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Dat is be-
paald niet waar, mijnheer de Voorzit-
ter. Ik hoop het straks nog eens bewe-
zen te krijgen, want dat is natuurlijk 
wel een kreet en met kreten kunnen wi j 
hier niet werken. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Het is een 
kreet, die niet van mijn kant is geïntro-
duceerd. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Neen, maar 
wat de geachte afgevaardigde de heer 
Knot in laatste instantie zegt, komt neer 
op een stelletje kreten achter elkaar, 
zonder enige bewijsvoering. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Wanneer ik 
een bepaalde visie uitspreek over de 
toekomst van de Anti l len, wordt mij 
verweten, dat dat neo-kolonialisme is. 
Wij mogen er ons helemaal niet mee 
bemoeien, wordt dan gezegd. Wij mo-
gen ons wel bemoeien met de toe-
komst van een eiland, dat misschien 
een eigen weg zal gaan. Wij zijn het er 
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Van Zeil 
geheel over eens, dat het geen goede 
weg zal zijn, maar wij moeten dan el-
kaar alleen geen verwijten maken, die 
neerkomen op neo-kolonialisme, als 
wij menen, dat wij een bepaalde visie 
hebben en dat wij een bepaalde poli-
tieke koers wensen te varen. Die moet 
men dan ook verdedigen en vasthou-
den. Dat is, wat ik duidelijk wilde ma-
ken. Over de zaak Aruba zijn wij het he-
lemaal eens; daarover moeten wij 
vooral niet gaan discussiëren, want 
dat zou alleen maar verwarring stich-
ten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor 
de Antillen als zodanig. Ik meen dat wij 
keiharde verwijten over kolonialisme 
en zo beter achterwege kunnen laten. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Ik vind dat er 
toch een wezenlijk verschil is tussen 
beide zaken. De Nederlandse Antillen 
en Nederland zijn het er samen over 
eens, dat de Antillen hun onafhanke-
lijkheid moeten beleven en een eigen 
koers moeten gaan varen. De opvat-
ting van de heer Knot komt hierop 
neer, dat hij vindt dat wij ons ook moe-
ten bezighouden met het bepalen van 
de datum waarop dat zou moeten in-
gaan. Daarvan zeg ik: Dat past ons 
niet. Ik vind dat een vorm van neo-kolo-
nialisme. Wij zijn het over de doelstel-
ling eens. De weg er naartoe, de mars-
route en het tempo, is een zaak van de 
Nederlandse Antillen. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Wij zijn samen 
op weg en wij bepalen het samen. 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Dit is primair 
een zaak van de Nederlandse Antillen. 
De heer Knot (P.v.d.A.): Dat is een stel-
ling, een these die u hier zo in de arena 
werpt, zonder te argumenteren. 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Neen, dat ligt 
duidelijk vast, als ik kijk naar de wor-
dingsgeschiedenis van het Statuut van 
1954 en de ontwikkelingen daarna. 
De heer Knot (P.v.d.A.): Toen wilden 
uw politieke vrienden niet eens aan de 
Nederlandse Antillen en aan Suriname 
het recht van secessie geven. 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Ik neem aan, 
mijnheer Knot, dat wij elkaar toch het 
recht van evolutie van gedachten toe-
staan. Ik neem aan, dat dit minstens bij 
u wel eens het geval is geweest en ze-
ker bij uw partij. Daarover vallen wij u 
heus niet lastig, maar ik vind dat u er 
ons ook niet over lastig mag vallen. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Ik dacht niet 
dat ik invectieven als neo-kolonialisme 
in deze Kamer had geïntroduceerd, 
wat wel de Minister en de heer Van 
Zeil doen. 

De Voorzitter: Ik vind dat de heer Van 
Zeil nu in staat moet worden gesteld, 
zijn betoog af te ronden. 
De heer Van Zeil (K.V.P.): Van het ant-
woord van de Minister in het schrifte-
lijke stuk met betrekking tot de door 
mij bepleite rondetafelconferentie 
hebben wij met erg veel instemming 
kennis genomen. Wij hopen van harte 
dat die nu spoedig zal kunnen plaats-
vinden. 
Ten aanzien van de specifieke aan-
dacht, die in de achter ons liggende 
tijd nogal eens is besteed aan het uit-
voeren van infra-structurele werken, 
wil ik zeggen dat dit inderdaad in dat 
tijdsbeeld volledig heeft gepast. Als wij 
naar de ontwikkelingen in ons eigen 
land van na de tweede wereldoorlog 
kijken - zelfs naar de recente ontwikke-
lingen - en naar de wijze waarop aan 
de samenwerking met de ontwikke-
lingslanden nu inhoud wordt gegeven, 
dan zien wij dat in die fase duidelijk de 
noodzaak is gebleken om infra-structu-
rele werken te doen uitvoeren, om 
voorwaarden te scheppen voor een 
ontwikkeling ten behoeve van hetzij 
ontwikkelingsgebieden hetzij ontwik-
kelingslanden. Wij willen echter graag 
genoteerd hebben, dat wij thans in een 
fase verkeren, zowel in Suriname als in 
de Nederlandse Antillen, waarin wij 
meer aandacht en zorg moeten beste-
den aan werkzaamheden, aan activitei-
ten in de sociaal-educatieve en cultu-
rele sector enerzijds en anderzijds aan 
het creëren van continu werkgelegen-
heid scheppende projecten. 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de schrifte-
lijke beantwoording heeft de Minister 
nog eens nadrukkelijk gezegd dat Ne-
derland bereid is te helpen bij de reha-
bilitatievan Mariënburg. Hij geeft 
daarvoor twee voorwaarden, namelijk 
het aanwezig zijn van een goed mana-
gement en het aanwezig zijn van een 
beleid, gericht op een sluitende exploi-
tatie. Kan ook bij de overwegingen 
worden betrokken het in Mariënburg 
in overleg met de vakbeweging voeren 
van een passend personeelsbeleid? 
Ik meen dat dit toch ook een voorwaar-
de is die wij zeker in deze tijd, gezien 
de toekomstige ontwikkeling van Suri-
name, maar moeilijk kunnen missen. 
Met betrekking tot het toerisme, vooral 
naar de Nederlandse Antillen, heeft 
collega Knot nog enkele opmerkingen 
gemaakt. Dat toerisme is ontwikkeld 
en gecreëerd in een periode dat er 
geen alternatieven waren. Er is in ieder 
geval in behoorlijke mate werkgele-
genheid tot stand gekomen. Ik merk 
voorts op dat de exploitatie van ge-
bouwen, die soms ook in handen van 

eilandgebieden of van de Nederlandse 
Antillen zelf zijn, rendementen hebben 
opgeleverd, dat er ook touroperators 
van de Antillen zelf zijn, die van uit de 
V.S. opereren, en dat er ook veel toe-
risten worden gebracht door de Antilli-
aanse Luchtvaart Maatschappij, res-
pectievelijk door vluchten in samen-
werking van de ALM en de KLM, waar-
door de zaak ook in eigen beheer blijft 
en in deze sectoren in ieder geval een 
stuk eigen werkgelegenheid wordt ge-
schapen. 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft nadrukkelijk gezegd, dat er een 
bereidheid is om ten aanzien van Suri-
name met het ter beschikking stellen 
van gelden verder te gaan dan ver-
meld in het vijfjarenplan. Ik heb in eer-
ste termijn gevraagd, of deze bereid-
heid er ook is met betrekking tot de 
Nederlandse Antillen, als er goede en 
volledig aanvaardbare plannen zijn. 
Ik zou ook op deze vraag nog graag 
een antwoord ontvangen. 

Mevrouw Van Heel-Kasteel (K.V.P.): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de Mi-
nister erkentelijk voor zijn vriendelijke 
woorden, die mij des te meer plezier 
deden omdat niemand beter dan deze 
Minister begrijpt, hoezeer oude liefde 
voor de Antillen niet licht roest. 
Het is verheugend, te horen dat de Mi-
nister en zijn ambtgenoten creatief wil-
len gaan denken over nieuwe volken-
rechtelijke structuren in het Caraïbi-
sche gebied. Ik wil deze creativiteit niet 
remmen, integendeel, maar ik zou de 
aandacht van de Minister willen vra-
gen voor de discussies die over dit on-
derwerp in 1967 en 1969 in het Britse 
parlement hebben plaatsgevonden, 
met name voor de interessante rede 
van Lord Brockway, op 21 april 1969 in 
het Hogerhuis gehouden. Hij deed de 
Britse regering de suggestie, de veilig-
heid van de Caraïbische eilanden door 
de VN te laten garanderen, een sugges 
tie, die niet is overgenomen. Men 
vond namelijk dat de Verenigde Naties 
hierop niet voorbereid waren, terwijl 
er ook andere redenen waren. Lord 
Brockway zelf was niet verbaasd hier-
over. Hij zei: 'I recognizethatthe Uni-
ted Nations would have to become a 
much more efficiënt instrument.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Mi-
nister voor de wijze waarop hij vele 
van mijn vragen heeft beantwoord. Ik 
heb geen antwoord gekregen op mijn 
vraag over de lotgevallen van het Bu-
reau Buitenlandse Betrekkingen van 
de Nederlandse Antillen. 
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Van Heel-Kasteel 
Wat het waarnemerschap bij de OAS 
betreft, was er een klein misverstand. 
Het is ons bekend, dat het Koninkrijk 
hierbij waarnemer is, maar wi j hebben 
begrepen, dat Suriname en de Neder-
landse Antil len hier een onafhankelijk 
waarnemerschap bij de Zeerechtcon-
ferentie kunnen krijgen. Vandaar de 
vraag, of waarnemerschap mogelijk is 
c.q. of er behoefte aan is bij andere 
internationale organisaties, waar An-
tilliaanse en Surinaamse zaken ter 
sprake komen. Wij denken in dit ver-
band met name aan de OAS, maar ook 
aan andere, soortgelijke conferenties. 
Mijnheer de Voorzitter! De vragen in-
zake defensie zullen wi j zeker opnieuw 
aan de Minister van Defensie stellen. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! De discussie met deze 
Minister is mij tegenwoordig een da-
gelijks genoegen. Ik dank hem voor de 
antwoorden die ik op verschillende 
vragen heb gekregen, mondeling zo-
wel als schriftelijk. Het laatste in het 
stuk dat ons gisteravond gewerd. De 
antwoorden waren in het algemeen 
bevredigend, hetgeen mi j een extra 
genoegen doet. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in eerste 
termijn gesproken over oude monu-
menten op Aruba, die zouden worden 
afgebroken. De Minister onderbrak mij 
en vroeg, hoe ik dit wist. Hij wist er 
niets van. Ik kon het niet dadelijk be-
antwoorden. Ik heb het nagezien en 
het staat - het is beslist niet zo moeilijk 
- in het verslag van het bezoek van een 
delegatie uit de Staten-Generaal aan 
de Nederlandse Antillen in het kader 
van de interparlementaire bijeenkomst 
op de Nederlandse Anti l len, 29 maart -
10 april 1974. Tijdens een werkverga-
dering van woensdag 10 april was de 
heer Croes van de MEP aan het woord 
(een Arubaan). Ik citeer: 
'Spreker erkende vervolgens dat het 
gevaar bestaat dat Aruba zijn identiteit 
dreigt te verliezen door de grote groei 
van het toerisme. Hij wees erop dat 
Aruba niet de beschikking heeft over 
een museum en dat mooie oude mo-
numenten met de grond gelijk worden 
gemaakt. Ook vroeg hij zich af of de 
culturele adviesraad wel goed werkt. 
Er worden opgravingen verricht, doch 
de daarbij gevonden voorwerpen ver-
huizen naar het buitenland.'. 
Ik heb inmiddels schriftelijk antwoord 
gekregen. Daarin wordt gezegd dat het 
Fort Zoutman en de Wil lem Ml-toren woi 
den gerestaureerd. In Fort Zoutman zou 

een museum worden gevestigd. Dat 
komt dus in orde. Medegedeeld wordt 
dat opgravingen, soms zeer belang-
wekkende, zijn gedaan en dat weten-
schappelijke vondsten in het verleden 
wel eens door toeristen zijn meegeno-
men naar elders, maar dat dit door 
verscherpt toezicht thans niet meer 
plaatsvindt. Kennelijk wist de heer 
Croes dat een half jaar geleden nog 
niet. Van welingelichte zijde heeft de 
Minister verder vernomen, dat van af-
braak van monumenten geen sprake 
is. Dat is in tegenstelling met hetgeen 
de heer Croes beweerde. Ik geloof de 
Minister graag. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister har-
telijk voor zijn toezegging naar aanlei-
ding van mijn enige vraag, namelijk 
een studie te doen verrichten betref-
fende nieuwe volkenrechtelijke struc-
turen ten behoeve van de Anti l len. Ik 
ben ontzaglijk benieuwd naar de aan-
pak van die studie. Ik vind het evenwel 
prematuur er nu al over te spreken. In 
de loop van de komende maanden zal 
ik er graag contact over opnemen met 
de Minister. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de 
schriftelijk en mondeling gegeven ant-
woorden. Dat neemt niet weg dat w i j 
misschien langer met elkaar moeten 
praten om elkaarte verstaan. Ik heb zo 
nu en dan de indruk, dat ik mij niet 
goed uitdruk, dat de Minister niet altijd 
goed luistert of dat wi j op een verschil-
lende golflengte zitten. 
De Minister zegt dat de Koninkrijks-
commissie nog wel een taak heeft in 
1975. Zo moet er nog tripartite overleg 
zijn. Ik begrijp dat. Ik heb kennisgeno-
men van het schema van overleg op 
beleidsniveau: tweemaal bilateraal, 
eenmaal tripartite en dan nog eens bi-
lateraal. Ik begrijp dat allemaal. Mijn 
vraag was, of de Koninkrijkscommissie 
in dezen een taak had. 
Vervolgens rijst de vraag wat op 1 ja-
nuari 1976 moet gebeuren. Verdwijnt 
dan een deel van de uit drie landen be-
staande commissie o f - dat lijkt mij 
veel gezonder - wordt een nieuwe 
constructie bedacht voor de langere 
termijn met de Antillen? 

De heer Tilanus (C.H.U.): De Minister 
heeft op deze vraag van mij al een vol-
ledig antwoord gegeven. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Dat is dan een 
een van de gevallen waarin wi j elkaar 
kennelijk niet helemaal hebben ver-
staan. Dit is niet tot mij doorgedron-
gen. Wellicht werd ik toen door iets an-
ders in beslag genomen. 
De Minister vindt het onjuist een ter-
mijn voor de Anti l len te stellen. Zijns 
inziens moet dit aan de Anti l len wor-
den overgelaten. Daarin kan ik hem 
niet goed volgen. Dat kan ik helemaal 
niet als hij mij in verband daarmee in 
de hoek zet als de grote bediller die het 
wel even zal uitmaken. Of het neo-ko-
loniaal of koloniaal is doet er dan niet 
zoveel toe, het is iets onaangenaams. 
Ik ben begonnen met aan te knopen bij 
de rede ter gelegenheid van de ope-
ning van de staten van de gouverneur 
van de Nederlandse Anti l len. Daarin 
heeft hij drie fasen genoemd. Ik heb er-
voor gepleit, daarbij aan te sluiten. Dat 
is een Antilliaans plan. Ik heb gepoogd 
duidelijk te maken dat je een tijdsche-
ma moet hebben als je in fasen werkt. 
Ik houd dat staande. Ik zie daarin niets 
oneervols of koloniaals. Ik vind het ook 
wat merkwaardig, dat zo gemakkelijk 
wordt gezegd, dat we het helemaal 
aan hen moeten overlaten, terwij l aan 
de andere kant ieder projectje aan alle 
kanten wordt bekeken voordat er geld 
voor wordt gegeven. Ik vind het schit-
terend alles aan hen over te laten, ook 
de taal. We sturen er echter wel zoveel 
onderwijskrachten heen, die geen Pa-
piamento en Spaans machtig zijn. 

Minister De Gaay Fortman: Op hun 
dringend verzoek. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Ze gaan er-
heen en dat drukt een stempel erop. Ik 
heb in eerste termijn geprobeerd dui-
delijk te maken, dat gewoon onze aan-
wezigheid als gewezen kolonisator al 
iets betekent, iets negatiefs in deze zin. 
Dat mogen we niet zo gemakkelijk ver-
geten. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Zou de heer 
Knot dan voorstaan, dat ook al hebben 
ze daar onderwijskrachten nodig, w i j 
ze niet meer sturen? 

De heer Knot (P.v.d.A.): Ik zou wel als 
eis willen stellen, dat degene die daar-
heen gaat, zich bekwaamt in bij voor-
beeld Papiamento. Het is misschien 
te veel gevraagd, maar als men daar 
wi l werken dan moet het maar. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Natuurli jk 
moeten de mensen bereid zijn daar te 
werken. Primair gaat het echter om de 
behoefte op de Antil len zelf. Als zij een 
beroep op ons doen en wi j geen men-
sen hebben, die het Papiamento 
machtig zijn 
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Knot 

De heer Knot (P.v.d.A.): Die behoefte 
berust toch op de oude verhouding die 
tussen de Anti l len en ons bestaat. Dat 
is toch een stukje koloniaal verleden. 
Die lijn wordt natuurlijk doorgetrokken 
en men kan natuurlijk niet in de histo-
rie knippen; dat begrijp ik allemaal 
heel goed. Men moet toch echter ook 
begrijpen, dat men op een gegeven 
ogenblik van een verleden afstand 
moet nemen. Dat kan natuurlijk niet 
abrupt, maar je moet er wel iets voor 
doen. Ik maak bezwaar ertegen, dat zo 
gemakkelijk wordt gezegd: laat ze 
maar vri j . Door dat vrij laten ontstaat 
wel een immobi l isme. We sturen f i -
nanciële hulp. Degenen bij wie die te-
recht komt hebben er natuurli jk weinig 
behoefte aan tot een andere status te 
komen. Ook dat is een element, dat we 
niet over het hoofd moeten zien. Er 
wordt gewoon te gemakkelijk gezegd, 
dat we ze vri j moeten laten en dat we 
aan hen de keus moeten laten. Daar 
wordt dan nog als dreigement aan toe-
gevoegd, dat als men dat niet doet men 
een soort neo-koloniaal of een andere 
barbaar is. De Minister heeft tegen mi j 
wel tien keer gezegd, dat hij zo genuan-
ceerd sprak. Ik begrijp daaruit, dat ik 
blijkbaar tot het Simplisties Verbond 
behoor. Als ik goed was verstaan, dan 
zou zijn gebleken, dat ik bijzonder genu-
anceerd over een aantal zaken heb ge-
sproken, zo genuanceerd, dat het de 
heer Van Zeil verbaasde, dat ik met een 
latere datum voor de Anti l len kwam 
dan Keerpunt vermeldt. Ook in dit op-
zicht is Keerpunt geactualiseerd. 

De Voorzitter: Hadden we oorspronke-
lijk niet afgesproken, dat we dit pro-
bleem zouden laten rusten? Het lijkt 
mij beter er nu niet verder op in te 
gaan. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Ik ben er al 
mee klaar, mijnheer de Voorzitter. 
In de schriftelijke beantwoording zegt 
de Minister, dat overeenkomsten als 
Suriname nu voor de bauxietwinning 
met Reynolds heeft gesloten, zuiver tot 
de verantwoordeli jkheid van de Suri-
naamse regering behoren. Dat isfor-
meel mooi gezegd, maar het welsla-
gen van zulke ondernemingen staat of 
valt dikwijls wel met hulp, die van onze 
kant wordt gegeven. Bij dat project 
hoorde de aanleg van een spoorl i jn, 
waarvoorde Nederlandse Regering 
destijds een subsidie heeft toegezegd. 
Nu weet de Minister, dat ik niet een 
voorstander van het geven van subsi-
die aan infrastructuur-projecten ben. 
De vraag rijst wel , hoe als wi j een der-
gelijke toezegging hebben gedaan, het 
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daarmee staat. Volgens mijn inlichtin-
gen zou er al geruime ti jd geleden 
door de Surinaamse regering zijn ge-
vraagd, of de Nederlandse Regering 
die toezegging nog gestand wi l doen, 
ook als er geen overeenkomst met 
Reynolds wordt gesloten. Daarop zou 
ik nog graag antwoord wil len hebben. 
De Minister vond het een leuk ideetje 
de grens te laten garanderen door de 
buren. Hij zei ook, dat dit niet doorgaat, 
omdat ze het niet doen. Dat is dan erg 
jammer. Ik heb trachten aan te tonen, 
dat er nauwelijks andere wegen zijn. In 
welke richting wi l de Minister dan al-
ternatieven zoeken? Ik neem toch aan, 
dat noch een eigen defensie, noch een 
Nederlandse defensie tot de mogelijk-
heden behoort, die reëel zijn? 
Mijnheer de Voorzitter! In zijn betoog 
heeft de Minister een merkwaardige 
opmerking gemaakt. Hij heeft gezegd: 
De Partij van de Arbeid heeft door de 
jaren heen altijd het beleid gesteund. 
Hij wi lde daarmede zeker zeggen: Nou 
ja, dan moet men minder kritisch zijn. 
Als parlementariërs zijn wi j altijd kri-
tisch in gesprekken met welke regering 
dan ook. Dat is onze taak. Het is voor 
mi j uiteraard niet nieuw, dat wi j posi-
tief staan tegenove-r het beleid. Dat is 
thans ook weer het geval. Het zal de 
Minister niet verbazen, wanneer ik zeg, 
dat mijn advies aan mijn fractie is om 
voor deze begroting te stemmen. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal mijn best doen dit-
maal wel te voldoen aan uw wens om 
het kor t te houden. 
De geachte afgevaardigde de heer Tila-
nus heeft er weer eens op aangedron-
gen, dat de Regering t i jdig met de vas-
te commissie voor Surinaamse en An-
till iaanse Zaken in overleg treedt over 
datgene, wat bij de verschillende fasen 
van het regeringsoverleg aan de orde 
zal komen. Dat lijkt mij alleen maar 
wijs. Ik zal het graag bevorderen. 
De geachte afgevaardigde heeft voorts 
gezegd: Voordat de Regering stand-
punten bepaalt, moet er gesproken 
worden met de commissie. Ik neem 
niets terug van hetgeen ik zoeven heb 
gezegd. Het overkomt mij overigens 
nog wel eens, als ik met commissies 
uit deze Kamer tracht vooraf overleg te 
plegen, dat men zegt: Gij moet rege-
ren, en dan zal later wel bli jken, of wi j 
dat goed vinden. Ik erken, dat dit een 
situatie van een bijzonder karakter is. 
Ik heb in elk geval niet de minste moei-
te om met de vaste commissie in een 
duurzaam overleg te treden. 
Mijnheer de Voorzitter! De geachte af-
gevaardigde de heer De Leeuw heeft 
gezegd. Ter zake van de neo-koloniali-
satie of dekolonisatie moet de vraag 

Rijksbegroting 

worden gesteld, of de Minister de eco-
nomische en sociale afhankelijkheid 
van Suriname wi l bestendigen. Die 
wil len wi j natuurlijk niet bestendigen. 
Wij doen al 20 jaar lang ons uiterste 
best om de economische en sociale 
onafhankelijkheid van Suriname te be-
vorderen. Wanneer de geachte afge-
vaardigde zegt - ik meen mijn ambtge-
noot van Ontwikkelingssamenwerking 
citerende - dat de hulp besteed is voor 
de financiering van Amerikaanse en 
Nederlandse ondernemingen, dan 
moet ik dat bestrijden. Dat heeft niet 
plaatsgevonden, integendeel, de grote 
Amerikaanse onderneming, de Sural-
co, heeft zelf een groot aantal infra-
structurele werken tot stand gebracht, 
uiteraard, omdat haar dat goed uit-
kwam, maar zij heeft tevens voor de 
culturele en sociale ontwikkeling van 
Suriname nogal wat bedragen ter 
beschikking gesteld. De geachte afge-
vaardigde kan onmogeli jk verklaren: 
dat de Nederlandse hulp is opgegaan 
aan het financieren van in Suriname 
werkende buitenlandse ondememin-
gen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Opdat 
punt verkeert u wel in tegenstelling tot 
uw collega? 

Minister De Gaay Fortman: Ja, maar 
het overkomt mij herhaaldelijk, dat ik 
met collega's van mening verschil, en 
zij met mi j . 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat is iets 
anders dan nuance. 

Ministe De Gaay Fortman: Ik heb een 
genuanceerdere kijk op het ontwikke-
lingsbeleid in het algemeen dan colle-
ga Pronk. 
Indien hij dit inderdaad heeft gezegd, 
dan ben ik het daarmede oneens. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): U zegt, dat 
er pogingen in het werk zijn gesteld 
om Suriname en de Nederlandse An-
tillen in sociaal en economisch opzicht 
onafhankelijk te maken. Op het ogen-
blik verkeert dit absoluut in het tegen-
deel. De gehele economie is in handen 
van buitenlandse bedrijven. 

Minister De Gaay Fortman: Degeach-
te afgevaardigde kan niet menen, wat 
hij zegt. Hij zou nooit waar kunnen ma-
ken, dat de gehele economie van de 
Antillen en van Suriname in handen is 
van buitenlandse ondernemingen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Neen, 
maar wel de belangrijkste sector, zoals 
de bauxietwinning. Die sector wordt 
beslissend beheerst door buitenlands 
kapitaal. Dat zult u toch niet wil len ont-
kennen? 
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Minister De Gaay Fortman 

Minister De Gaay Fortman: Dat zal ik 
zeker niet ontkennen, mijnheer de 
Voorzitter, maar dat is wel iets anders 
dan de gehele economie. 

De heer De Leeuw (C P.N.): Maar het 
gaat hier wel om het essentiële punt 
van de economie. 

Minister De Gaay Fortman: Bauxiet is 
inderdaad zeer belangrijk voor Surina-
me. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ja, het is 
de ri jkdom van Suriname. 

Minister De Gaay Fortman: Er zijn ech-
ter nog andere zaken die ook belang-
rijk zijn voor Suriname. Ik wi l hier nog 
wel eens zeggen, dat de aanwezigheid 
van Suralco voor Suriname heilzaam 
is geweest. Anders was er van de ont-
wikkeling van Suriname niets terecht 
gekomen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat is juist 
het grote verschil van mening. Wij me-
nen dat de aanwezigheid van de Sural-
co funest is geweest, omdat dit geleid 
heeft tot het leegplunderen van Suri-
name en het land nu in een situatie 
heeft gebracht van catastrofale aard 
met zeer grote werkloosheid en mas-
sale emigratie naar Nederland. Dat is 
het resultaat geweest van het ingrijpen 
van deze buitenlandse onderneming. 

Minister De Gaay Fortman: Ik wi l het 
oorzakelijk verband wel eens aange-
toond zien tussen het optredenvan de 
Suralco en de werkloosheid in de an-
dere sectoren van de samenleving. Im-
mers, wat de Suralco juist gedaan 
heeft is aan tal van mensen werkgele-
genheid verschaffen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): U weet zelf 
dat de werkgelegenheid, die de Sural-
co teweeg brengt, percentueel bui-
tengewoon gering is. Er zijn geweldige 
kapitaalstromen uit Suriname ge-
weest. Als die r i jkdom was aangewend 
ten bate van Suriname zelf, zou de si-
tuatie totaal anders zijn. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik blijf van mening dat 
de geachte afgevaardigde, telkens het 
onderwerp verplaatsende, in gebreke 
is gebleven om zijn stelling waar te 
maken, dat de gehele economie van 
Suriname in buitenlandse handen zou 
zijn. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik heb dat 
nader toegespitst door te zeggen dat 
het om de beslissende sector gaat, 
met name de bauxietwinning. 

Minister De Gaay Fortman: Inderdaad 
is dat een zeer belangrijke sector, maar 

nooit zal de gehele bevolking van Suri-
name in de bauxiet werk kunnen vin-
den. Er zijn dus ook andere sectoren 
die voor werkgelegenheid zorgen en 
kunnen zorgen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Het punt 
blijft natuurlijk, dat de grote ri jkdom 
voor Suriname de bauxiet is en dat de 
baten daarvan naar het buitenland 
stromen. Daardoor is de situatie in Su-
riname onder meer zo slecht. 

Minister De Gaay Fortman: Degeach-
te afgevaardigde ziet nu voorbij aan 
het feit, mijnheer de Voorzitter, dat een 
groot deel van de revenuen van de 
bauxietwinning weer in Suriname 
wordt geïnvesteerd. 
De geachte afgevaardigde heeft ook in 
twijfel getrokken mijn mededeling, dat 
de ambtenaren, die lid waren van de 
Koninkrijkscommissie, geen instructie 
hebben gekregen van hun onderschei-
den Ministers. Ik moet eenvoudig zeg-
gen, dat hetgeen ik gezegd heb de 
waarheid is. De geachte afgevaardigde 
heeft toen geciteerd uit een 
verslag van een commissieverga-
dering. Wanneer ik met één van mijn 
naaste medewerkers een gesprek heb 
over hetgeen zich in de Koninkrijks-
commissie voltrekt omdat ik op de 
hoogte wens te zijn en mij daarbij vol-
strekt onthoud van het geven van eni-
ge instructie af aanwijzing, houd ik 
staande dat ik die medewerker géén 
instructie heb gegeven. Ik weet dat 
mijn collega van Buitenlndse Zaken 
dat niet heeft gedaan, dat mijn collega 
voor Ontwikkelingssamenwerking het 
niet heeft gedaan en dat mijn andere 
collega's het ook niet hebben gedaan. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dan raad ik 
de Minister aan, nog eens na te gaan 
wat hij toen in die commissievergade-
ring heeft gezegd. 

Minister De Gaay Fortman: Ik weet 
precies wat ik toen gezegd heb, mi jn-
heer de Voorzitter. Ik heb de waarheid 
gesproken en gezegd dat ik wel eens 
met mijn naaste medewerker, die in de 
commissie zitting heeft, een gesprek 
heb gehad over hetgeen zich in de 
commissie afspeelt. Dat is een vol-
strekt normale zaak voor een Minister 
en zijn naaste medewerker. Ik heb 
daaraan toegevoegd dat ik hem geen 
enkele instructie heb gegeven. De ge-
achte afgevaardigde moet mijn waar-
heidsliefde niet in twijfel trekken. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Het gaat 
niet om uw waarheidsliefde. U hebt er 
namelijk aan toegevoegd dat het 
gesprek indicatief was voor uw opvat-
tingen in deze en dat alleen van een in-
structie in formele zin geen sprake is. 

Minister De Gaay Fortman: De betrok-
ken ambtenaar heeft natuurlijk zeer 
goed gemerkt hoe ik over bepaalde za-
ken denk, mijnheer de Voorzitter. Ge-
lukkig echter is de verhouding tussen 
mij en mijn ambtenaren niet zodanig 
dat, wanneer zij op eigen titel in een 
commissie zitting hebben, zij menen 
dat zij mi jn woord moeten spreken. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Leeuwen heeft opgemerkt dat 
gesteld is, dat er een diepgaande stu-
die moet werden gemaakt over de so-
ciale voorzieningen, opdat de regerin-
gen van beide andere landen straks 
niet voor moeili jkheden komen te 
staan. Dat houdt verband met mijn 
stelling dat een land dat in de eerste 
fase van ontwikkeling verkeeert, zeer 
voorzichtig moet zijn met het snel in-
voeren van een groot stelsel van soci-
ale voorzieningen. Dat moet geleidelijk 
gebeuren, naar gelang de economie 
zich ontwikkelt. Ten aanzien van de 
ziektekostenverzekering waren er ten 
minste drie rapporten. Men heeft het 
rapport van mijn collega Hendriks als 
uitgangspunt genomen voor de opzet 
van de regeling en het geven van een 
startkapitaal is nu juist het aanzwenge-
len van de motor met de redelijke ze-
kerheid, dat de verdere brandstof voor 
die motor door het eigen land ter 
beschikking zal worden gesteld. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Tuijnman heeft mij herinnerd aan de 
signalen, die men opvangt van de 
overbuurman van de benedenwindse 
eilanden. Hij zal het kunnen verstaan, 
dat het niet wijs zou zijn, wanneer ik 
hierop diep zou ingaan. Ik weet, dat in 
bepaalde kringen op de Antil len een 
zekere ongerustheid bestaat over een 
al te snel komen van de onafhankelijk-
heid. Ik meen, dat ik hieraan nog wel 
kan toevoegen, dat het duidelijk is, dat 
Venezuela nooit en te nimmer onmid-
detlijk voor zijn kust een gezagsva-
cuüm zal kunnen accepteren. 
De geachte afgevaardigde heeft ge-
sproken over het traag reageren van 
het kabinet voor Surinaamse en Anti l-
liaanse zaken. Dit zou herhaaldelijk zijn 
gezegd. Mijnheer de Voorzitter! Iets 
wordt nog niet waar omdat wel twint ig 
mensen het zeggen. Er zijn er altijd 
meer, die het niet zeggen. Ik zeg niet, 
dat wi j op het kabinet voor Surinaam-
se en Antill iaanse Zaken vlekkeloos 
werken. Ik zeg niet, dat er nooit een 
stuk blijft liggen en dat er nooit bij mij 
een stuk blijft l iggen. Dat er een prak-
tijk zou zijn van vertraging van goedkeu 
ring van projecten, is echter onjuist. Ik 
begrijp heel goed dat teleurgestelden 
- omdat zij lastige vragen hebben ge-
kregen of omdat bepaalde projecten 
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Minister De Gaay Fortman 
werden afgewezen omdat zij in het to-
taal van het ontwikkelingsbeleid niet 
pasten - tegenover Nederlandse parle-
mentariërs van hun ongenoegen doen 
blijken. Dat doen zij ook tegenover mij 
wanneer ik daar kom. Ik krijg precies 
dezelfde klachten als de geachte afge-
vaardigde. Ik heb het nog eens goed 
nagegaan en ik acht die klachten niet 
gegrond. Ik vind, dat de vertraging 
blijft binnen de marge, die in het amb-
telijke leven toelaatbaar moet worden 
geacht, indien er al van vertraging kan 
worden gesproken. 

De heer Tuijnman (V.V.D.): Het kan 
misschien niet te vaak worden gezegd, 
dat zij ongelijk hebben. 

Minister De Gaay Fortman: Ik heb dat 
hier nu geprobeerd, mijnheer de Voor-
zitter. Mijn ervaring is, dat men nogal 
goed luistert naar wat in deze Kamer 
wordt gezegd. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
der Spek heeft volkomen gelijk wan-
neer hij stelt, dat het beleid algemene 
instemming in de Kamer vindt, maar 
dat dit 'algemeen' niet zijn partij en de 
C.P.N, omvat. Zij hebben alti jd tegen 
dit beleid bezwaar gemaakt. Ik heb het 
misschien wat té algemeen gezegd en 
misschien had ik er beter een reserva-
tie aan moeten toevoegen. 
Ik kan verstaan, dat men het gebruik 
van het woord 'kolonialisme' in ver-
band met een eigen gedraging niet 
aangenaam vindt, vooral wanneer 
men een groot tegenstander van kolo-
nialisme is. Ik vind kolonialisme de 
lotsbepaling van een land door een an-
der land, dat door verovering daar de 
macht heeft verkregen. Dan vind ik het 
eenzijdig, vanuit Nederland, aangeven 
van een datum waarnaar gestreefd 
moet worden, een lotsbepaling door 
een land, dat door de gang van de 
geschiedenis ten aanzien van dat an-
dere land nog wat te zeggen heeft ge-
kregen. Dat heb ik ermee bedoeld. Ik 
heb er nota van genomen, dat de ge-
achte afgevaardigde de heer Knot 
stelt, dat dit in goed onderl ing overleg 
moet gebeuren. Daar neem ik dank-
baar nota van. Ik wijs hem er echter 
op, dat vijf weken geleden de Minis-
ter-President van de Nederlandse An-
tillen heeft gezegd, dat hij het ogenblik 
niet aangebroken acht om een datum 
te noemen. Hij zei dit bij het vertrek 
van de Nederlandse Minister-Presi-
dent naar Nederland. Daaruit blijkt, 
mijnheer de Voorzitter, dat op dat 
ogenblik het goed overleg niet kan lei-
den tot het gezamenlijk vinden van 
een datum. Men moet daarop dan ook 
niet nader ingaan, maar de zaak verder 
aanzien. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Het lijkt mij 
niet zo ongebruikelijk, te stellen dat 
men iets niet w i l ter inleiding van on-
derhandelingen. Als iemand geen da-
tum wi l noemen, houdt dit nog niet in, 
dat men niet over die datum wi l pra-
ten. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Er is met de heer Evertz 
herhaaldelijk over een datum gespro-
ken, zowel door de Minister-President 
als door mi j . De heer Evertsz heeft 
voortdurend aangedrongen op meer 
ti jd om de staatkundige structuur van 
de Antil len hecht te maken en om 
daarnevens de sociale en economi-
sche omstandigheden te verbeteren. 
Ik vind het redelijk om aan een derge-
lijk verlangen tegemoet te komen. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Als u daarover 
herhaaldelijk praat, dan begrijp ik niet, 
waarom u zo moeili jk doet, als ik het-
zelfde wi l . 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gedaan wat de 
heer Knot herhaaldelijk heeft ge-
vraagd. Ik heb namelijk in goed over-
leg getracht tot een datum te komen. 
Mij is echter gebleken, dat die datum 
in goed overleg niet is te bereiken. Ik 
meen, dat men de consequentie van 
dat goede overleg moet trekken en be-
sluiten, de pas op dat punt te marke-
ren. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Wat vandaag 
niet gelukt, kan natuurlijk morgen wel 
gelukken. 

Minister De Gaay Fortman: Ja, maar 
zelden gelukt iets door zaniken. Daarin 
heb ik geen zin. Men kan niet aan de 
ene kant pretenderen goed overleg te 
voeren, terwij l men aan de andere kant 
maar blijft doorboren, totdat de datum 
er ten slotte uitkomt. Men krijgt de da-
tum er op deze wijze niet uit. Ik ken 
mijn Antil l iaanse vrienden een beetje! 

De heer Franssen (P.v.d.A.): Ik meen, 
dat de Minister dit standpunt niet kan 
volhouden. De Minister gebruikt dan 
ook het woord 'voor lopig' . Alles heeft 
natuurlijk zijn grens. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik sta hier ook niet te be-
weren, dat er nooit o f te nimmer ver-
der over een datum zal kunnen wor-
den gesproken. Ik dring er alleen op 
aan verstandig te zijn en op te houden 
over een datum te spreken, omdat 
men aan de overkant niets dan wrevel 
creëert, wanneer men op dit ogenblik 
naar die datum blijft doorvragen. 

De heer Franssen (P.v.d.A.): Ik begrijp 
het nog niet helemaal. Het gaat om 
een wederzijdse band, om een band, 

die in de geschiedenis is ontstaan en 
waarvan beide partijen weten, dat hij 
eens moet eindigen. Ik prent het 
woord 'voor lopig ' goed in mijn geheu-
gen. De Minister heeft dat woord in dit 
verband gebruikt. Ik was echter even 
bang uit zijn woorden te begrijpen, dat 
wi j er de eerste tientallen jaren niet 
over behoeven te denken. Als dat zijn 
bedoeling was, ben ik het niet met 
hem eens. 

Minister De Gaay Fortman: Ik meen, 
dat ik de geachte afgevaardigde geen 
aanleiding tot zijn argwaan heb gege-
ven. Ik heb alleen gezegd, dat men er 
in het huidige stadium verstandig aan 
doet, een poos niet over die datum te 
spreken. 
De heer Van der Spek heeft gezegd, 
dat ik ten aanzien van Aruba een kolo-
nialist ben. Ik vind zijn stelling knap ge-
vonden. Wanneer Aruba hedenavond 
meedeelt, dat het de 'Republiek Aruba' 
heeft uitgeroepen, zal geen van ons 
daaraan iets toe of af kunnen doen. Ik 
zou zo'n stap alleen bijzonder onver-
standig vinden. Gezien de geografi-
sche l igging van Aruba is voor een af-
zonderlijk Aruba namelijk geen toe-
komst. Dat mag ik meen ik toch wel 
zeggen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik heb 
de term in een andere context terugge-
kaatst. Ik heb het voorbeeld genoemd, 
dat Aruba op z'n eentje met Nederland 
verbonden zou wil len blijven. 

Minister De Gaay Fortman: Ja, maar 
wi j hebben krachtens het Statuut een 
band met de Nederlandse Anti l len. Het 
is dan toch volkomen redelijk, dat als 
iemand uit die band wi l springen en hij 
doet dat helemaal op zijn eigen ter-
men, w i j van onze kant zeggen, dat hij 
dat natuurlijk kan doen? Wij kunnen of 
zullen Oranjestad niet laten platschie-
ten. Wi j zullen zo'n ontwikkeling volko-
men aanvaarden. Gij moet er echter 
niet op rekenen, dat gij dan met ons 
een aparte, volkenrechtelijke binding 
zult kunnen krijgen, want wi j zien geen 
mogeli jkheid voor banden dan met het 
land de Nederlandse Anti l len. Dat zul-
len wi j dan kunnen zeggen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Daarin 
zit naar mijn gevoel nu juist de incon-
sequentie, waarvan ook de heer Van 
Zeil blijk heeft gegeven. Ik ben het 
eens met het standpunt, dat Neder-
land die band niet per se moet hand-
haven, ook niet met de andere vijf ei-
landen. Ik vind het ook uiterst gevaar-
lijk, dat er desintegrerende ontwikke-
lingen plaatsvinden. Wanneer de Mi-
nister echter zegt, dat een bepaalde 
handelwijze 'kolonialistisch' is — ik 
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Minister De Gaay Fortman 
doel op het standpunt 'wi j moeten aan 
het statuutverband een einde maken 
van hieruit in hun b e l a n g ' - dan is het 
ook kolonialistisch om te zeggen: Wij 
accepteren niet dat een van deze landen 
met ons blijft verbonden en de andere 
niet. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Wanneer een bepaald 
deel van een kolonie zijn eigen weg 
meent te moeten gaan, zie ik voor het 
moederland geen reden om te zeggen, 
dat het daarmee nog een aparte ver-
binding moet houden. Ik vind het ook 
gevaarlijk, want Aruba heeft er belang 
bij, dat duidelijk blijkt, dat zowel het 
Nederlandse parlement als de Rege-
ring de wegen, die Aruba in het voor-
uitzicht stelt weleens te zullen bewan-
delen, heilloze wegen vindt. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik zie 
die reden ook niet en ik noem het dan 
ook niet kolonialistisch als men dit 
standpunt inneemt. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan aan de geachte af-
gevaardigde de heer Keuning ant-
woorden, dat er zich op de Anti l len in-
derdaad een verandering aan het vol-
trekken is wat betreft de belangstell ing 
voor land- en tuinbouw. Niet alleen bij 
de regering maar ook onder de bevol-
king zelf ontstaan initiatieven om zich 
meer met land- en tu inbouw bezig te 
houden. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Zeil ben ik nog een antwoord schuldig 
over Mariënburg. Naar mijn mening is 
het personeelsbeleid begrepen in de 
eis van goed management. Eén van de 
bezwaren tegen het beleid dat met be-
trekking tot de plantage Mariënburg is 
gevoerd, is dat men de sociale kant 
van de onderneming - het personeels-
beleid - heeft verwaarloosd. 
De geachte afgevaardigde heeft ook 
gevraagd of, indien Suriname meer 
krijgt dan in het vijfjarenplan is voor-
zien, de Anti l len dan ook meer kri jgen. 
Dat doet mij denken aan de positie 
waarin de heren Luns en Beijen zich 
bevonden. Als de heer Luns in zijn wo-
ning een bankstel kreeg, moest onmid-
dellijk de heer Beijen ook een bankstel 
hebben. 
Ik vind het niet strikt noodzakelijk dat 
er volstrekte equivalentie is tussen het 
bedrag voor ontwikkelingshulp voor 
Suriname en dat voor de Anti l len. 
Voor Suriname is er een bijzondere 
omstandigheid, namelijk dat Surina-
me versneld naar onafhankelijkheid 
gaat. Daarom is het gewenst op soci-
aal en economisch gebied in Suriname 

in kortere t i jd meer te doen dan anders 
well icht het geval zou zijn geweest. Ik 
mag er overigens aan herinneren, dat 
ook voor de Anti l len 25 min. binnens-
lijns is opgevoerd, die gecommitteerd 
mag worden in 1975 om uitgaven te 
doen in 1976. Verder is mi j niet geble-
ken dat men met het nog uitstaande 
bedrag voor het vijfjarenplan voor de 
Anti l len niet zou ui tkomen. 

De heer Van Zeil (K.V.P.): Ik heb ook 
niet gezegd, dat, indien Suriname iets 
meer krijgt, dit zonder meer ook voor 
de Anti l len zou moeten gelden. Suri-
name mag met plannen komen en als 
die passen in de sociaal-economische 
en cultureel-educatieve ontwikkelings-
ideeën, die ook bij ons leven, en de 
grens van het vijfjarenplan wordt over-
schreden, dan valt er met ons te pra-
ten. Nu heb ik gevraagd of, indien de 
Antil len ook met dergelijke plannen 
komen, de Minister bereid is een even-
tuele overschri jding te bezien, want 
ook daar moet nog veel gebeuren. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Nu brengt de geachte af-
gevaardigde de sociaal-educatieve 
sector ter sprake, maar die zit niet in 
het vijf jarenplan. Daarvoor zijn aparte 
bedragen op de begroting uitgetrok-
ken. Die bedragen zijn op dit ogenblik 
zeker toereikend. Indien echter de An-
tillen met projecten komen, waarvan 
duidelijk aangetoond kan worden, dat 
ze in de periode van het vijfjarenplan 
tot uitvoering komen, dan is er met mij 
best te praten over een verhoging van 
het bedrag. Ik zie alleen niet, dat het 
noodzakelijk is. Overigens is het met 
Suriname tijdens het regeringsoverleg 
uitdrukkelijk afgesproken in verband 
met de komende onafhankelijkheid. 
Mijnheer de Voorzitter! Dehandrei-
king van mevrouw Van Heel zal ik ter 
harte nemen voor wat betreft de dis-
cussies in het Britse parlement in 1967 
en 1969 en het aandeel, dat Lord Brock-
way daarin heeft gehad. 
Over de lotgevallen van het Bureau 
Buitenlandse betrekkingen op Curagao 
kan ik verhalen vertellen, maar daar-
voor is deze zaal niet de meest aange-
wezen omgeving. Ik zou alleen wil len 
zeggen, dat het een bureau is van de 
Antill iaanse regering teneinde haar te 
adviseren met betrekking tot de bui-
tenlandse politiek van het Koninkrijk 
en met betrekking tot de verhoudingen 
met andere landen in en buiten de re-
gio. 
Ik meen, dat het een goede gedachte is 
geweest, dat bureau in te stellen, juist 
met het oog op komende onafhanke-
lijkheid. Wanneer er internationale or-
ganisaties zijn, waarin de Anti l len en 

Suriname voor de onafhankelijkheid 
als waarnemer zouden kunnen optre-
den, zal dit van de zijde van het Ko-
ninkrijk zeker niet worden tegenge-
houden, integendeel. Het waarne-
merschap van Suriname en de Anti l -
len voor het vervolg van de zeerecht-
conferentie is inmiddels zeker gesteld. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Jongel ing heeft mi j mededeling ge-
daan van de 'Unterlagen', waarop zijn 
betoog berustte, namelijk betreffende 
het tot de APV behorende Arubaanse 
lid der staten, de heer Croes. Dezer da-
gen was in het land de Antill iaanse 
voorzitter van de Culturele Adviesraad 
de heer Beaujon - Jan Beaujon wel te 
verstaan, want er zijn meer Beaujon-
nen daarginds - , die van mening is, 
dat Aruba het schoonste land is, dat 
God ooit in zijn welbehagen heeft ge-
schapen. Ik heb hem daarom ge-
vraagd, hoe het zit met de afbraak van 
oude monumenten. Hij antwoordde 
toen: Behalve fort Zoutman en de To-
ren hebben wi j eigenlijk geen monu-
menten, maar nu je erover begint, er 
staat wel een prachtig huis in een van 
de hoofdstraten van Oranjestad, dat 
wi l ik zo graag kopen en zou j i j maar 
daarvoor wat geld kunnen geven? Hij 
wil daarin namelijk een museum van 
hedendaagse kunst vestigen, terwij l in 
het Fort Zoutman een museum in alge-
mene zin zal worden gevestigd. De 
stichting daarvoor bestaat; men denkt 
reeds aan een conservator. Zodra het 
fort is gerestaureerd kunnen de spul-
len worden binnengedragen. Ik denk 
dat de opmerking van de heer Croes 
over het weghalen van archeologische 
vondsten betrekking had op lieden, die 
betrokken zijn geweest bij een zeer 
korte vestiging van de University of 
the city of New York op Aruba. Deze 
lieden hebben daar inderdaad gegra-
ven en hebben getracht wat mee te ne-
men. Dat is hen ook gelukt, maar zij 
hebben de spullen later teruggegeven, 
toen hen bleek dat er een verordening 
bestond, die bepaalt, dat men dit niet 
mag doen. Zij dachten, dat de vinder 
recht had op zijn vondsten. 
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte kom 
ik nog aan de vragen en opmerkingen 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Knot. Ik wil de geachte afgevaardigde 
graag verzekeren dat ik liever in goed 
overleg met hem verkeer dan in een 
wat gepolariseerde verhouding. Dat 
ligt mij niet en voor zover er aan mijn 
woorden iets mocht hebben ontbro-
ken zal ik proberen, dat in de toekomst 
goed te maken. De Koninkrijkscommis-
sie zal, tenzij de Antil len en Nederland 
tot de conclusie komen dat zij ook voor 
de Antil len en voor Nederland kan 
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worden opgeheven, moeten blijven 
voortbestaan, want zij berust op een 
protocol dat indertijd ook door de An-
tilliaanse regering is getekend. Het 
spreekt vanzelf dat de Surinaamse le-
den uit deze commissie zullen treden. 
In de huidige vorm kan de commissie 
dus niet blijven voortbestaan. Of en 
hoe zij zal moeten blijven voortbe-
staan, zal in de toekomst nader moe-
ten worden bezien. Ik heb niet bedoeld 
dat alles aan de Antil len overgelaten 
moet worden. Ik heb alleen mijn kritiek 
op het standpunt van de geachte afge-
vaardigde toegespitst op een zeer be-
paald punt. Als de geachte afgevaar-
digde zou zeggen dat - dit heeft hij niet 
gezegd, maar dit is mijn vertaling - elk 
project tot op de laatste cent en letter 
wordt uitgevlooid, zou ik hem tegen-
werpen dat wi j onze uiterste best doen 
tot een globale toetsing van de projec-
ten te komen, maar dat, aangezien het 
om gemeenschapsgeld gaat en wi j de 
plicht hebben ervoor te zorgen dat de 
gelden inderdaad worden besteed 
voor het doel, waarvoor zij zijn aange-
vraagd, onzerzijds nog wel eens be-
moeiing noodzakelijk is. Ik ben het he-
lemaal met de geachte afgevaardigde 
eens dat, wie op de Benedenwinden 
gaat werken, Papiaments zou moeten 
gaan leren. Voor zover dit onderwijs-
krachten zijn, die in de eerste twee 
klassen van de basisschool optreden, 
is dit een noodzakelijkheid, omdat in 
de eerste twee klassen het Papiaments 
de voertaal is. 

Voorts kom ik nog aan de kwestie van 
de ontwikkeling van West-Suriname. 
Inderdaad is een verwachting gewekt 
ten aanzien van de spoorli jn door het 
Bakhuisgebergte. Dan zou echter aan 
een aantal voorwaarden moeten wor-
den voldaan. Die spoorli jn is een 
enorm kostbare aangelegenheid. Ik 
zou het geld op het ogenblik liever 
voor iets anders besteden, dan voor 
een spoorli jn, waarvan ik niet de zeker-
heid heb, dat zij ook voor de ontwikke-
ling van Suriname in het algemeen be-
tekeniszal hebben. De vraag omtrent 
het gestand doen van de geclausuleer-
de toezegging met betrekking tot de 
spoorl i jn, heeft mij tot dusverre niet 
bereikt. Ik meen te weten, dat er nieu-
we ontwikkelingen aan de gang zijn, 
maar ik ben daarover door de Suri-
naamse regering nog niet geïnfor-
meerd en zeker niet benaderd in de zin 
van: Zoudt gij daar ook vanuit Neder-
land financiële steun wil len verlenen. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Als er een geclausuleerde 
toezegging is en als aan de voorwaar-
den wordt voldaan, dan kan er toch 

geen enkele reden zijn om de toezeg-
ging niet gestand te doen, omdat bij-
voorbeeld Reynolds uitstapt? 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Het gaat niet om het uit-
stappen van Reynolds, maar het gaat 
erom dat de spoorlijn naar mijn me-
ning alleen kan en mag worden aange-
legd, wanneer vaststaat, dat men in 
het Bakhuisgebergte tot bauxietwin-
ning zal komen. 

De heer Knot (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Stond dat vast toen deze 
toezegging werd gedaan? Is er soms 
een nieuw feit? 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Dat was de suppositie; 
de bauxiet in dat gebergte zou worden 
ontgonnen, waarvoor een spoorlijn 
noodzakelijk was. Welnu, als niet vast-
staat, dat in dat gebergte op korte ter-
mijn tot bauxietwinning zal worden 
overgegaan, kan het geld voor de 
spoorli jn waarachtig op een veel bete-
re manier worden besteed. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Het stond toch wel vast 
dat er bauxiet zou worden gewonnen? 
Het stond niet vast of er een aluinaar-
defabriek zou komen. Naar mijn ge-
voel heeft altijd vastgestaan, dat er in 
winbare hoeveelheden bauxiet, op zijn 
minst voor de gewone grondstof, aan-
wezig was. 

Minister De Gaay Fortman: Ook dat is 
bestreden, mijnheer de Voorzitter. Ne-
derlandse deskundigen zeggen, dat er 
voldoende bauxiet zit en Reynolds 
zegt dat er niet voldoende zit. 

De heer Van Mierlo (D'66): Niet vol-
doende om er een aluinaardefabriek 
neer te zetten, maar naar mijn gevoel 
ook in de ogen van Reynolds wel vol-
doende om er gewoon bauxiet uit te 
halen en dat naar Amerika te versche-
pen om daar de verwerking tot aluin-
aarde te laten plaatsvinden. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Laten wi j nu niet over ir-
realiteiten, althans op dit ogenblik pra-
ten, want Reynolds heeft zich terugge-
trokken. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik vrees nu 
dat door het terugtrekken van Rey-
nolds de indruk zou ontstaan dat de 
bauxietwinning zelf op het spel staat, 
terwijl het in werkelijkheid over die 
aluinaardefabriek gaat en dat voor die 
bauxietwinning hoe dan ook een 
spoorlijn nodig is. Ik zou het zeer be-
treuren als door de tegenvaller - het 
terugtrekken van Reynolds, - waar-
door enige vertraging zal ontstaan bij 
het ontginnen van het bauxiet en dat 

als gevolg daarvan de aanleg van die 
spoorli jn zou worden vertraagd. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de geachte afge-
vaardigde wel eens wil len horen als ik 
hier verklaarde dat ik bereid ben om 
geld ter beschikking te stellen - het 
gaat om tientallen miljoenen guldens 
- voor de aanleg van een spoorweg en 
er zou de eerste 20 a 30 jaar geen kor-
rel bauxiet uit de grond worden ge-
haald. 

De heer Van Mierlo (D'66): Daar ben ik 
het wel mee eens, maar het gaat niet 
zozeer om dat standpunt. Ik haakte 
even in op iets wat mij zeer verbaasde, 
namelijk dat het niet vast zou staan dat 
er in ieder geval bauxiet zal worden ge-
wonnen. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Het is nogal duidelijk dat 
er bauxiet is. Zelfs ik, als ik in dat bos 
loop, kan zien dat er bauxiet zit. Zo ligt 
het er voor het opscheppen. Een ande-
rezaak is het als men gaat ontginnen. Ik 
meen dat men de zekerheid moet heb-
ben en niet alleen zekerheid op papier, 
dat tot bauxietwinning zal worden 
overgegaan, hoe dat zal gebeuren en 
hoe de spoorlijn daarin zal kunnen 
functioneren. Het is heel goed moge-
lijk, dat men bij een nader bekijken van 
het gehele plan tot de conclusie komt, 
dat men die immens dure spoorweg 
niet eens nodig heeft. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Kan de Minister bij be-
nadering aangeven hoe lang de aanleg 
van zo'n spoorweg zal duren? Ik zal het 
hem niet kwalijk nemen als hij het niet 
kan. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Dat zou ik moeten kij-
ken, maar het duurt wel verduiveld 
lang. Zelfs voor een volslagen leek is 
het duidelijk, dat het wel even duurt, 
voordat die spoorlijn er is, vooral als 
men wel eens daar is geweest, zal men 
dat beamen. Ik meen, dat men wel 
moet afwegen het grote belang van 
het ter beschikking stellen van gelden 
voor Suriname, die werkgelegenheid 
geven, tegen het maken van een 
spoorweg, die inderdaad bij de aanleg 
wel een aantal mensen werk geeft -
nog niet eens zoveel, want men moet 
met dat ding telkens door het oerwoud 
kruipen - , met het oog op een groot 
project als de ontwikkeling van West 
Suriname. Ik heb tot dusverre niet an-
ders gehoord dan dat door het terug-
trekken van Reynolds zich een andere 
situatie heeft voorgedaan en dat men 
zich daarop beraadt. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Knot heeft gevraagd waarom ik eraan 
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herinner dat zijn fractie het beleid altijd 
heeft gesteund, hetgeen op zichzelf 
naar zijn mening niets bijzonders was. 
Ik had dit niet gedaan wanneer niet 
juist op dit ogenblik uit de omgeving 
van de geachte afgevaardigde telkens 
kritiek op dat beleid werd uitgeoefend. 
Iedereen mag naar mijn mening een 
ander inzicht krijgen, maar het noopt 
naar mijn oordeel tot een zekere be-
scheidenheid wanneer men over het 
verleden de staf gaat breken. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

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

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de P.S.P. zal aante-
kening worden verleend dat zij geacht 
wensen te worden, tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Ik stel aan de Kamer voor: 
het verslag van het bezoek van een de-
legatie uit de Staten-Generaal aan de 
Nederlandse Antil len in het kader van 
de interparlementaire bijeenkomst op 
de Nederlandse Antil len van 29 maart 
tot10apr i l1974(13010); 
de brief van de Minister-President in-
zake de Ministerswisseling betreffen-
de de aangelegenheden van Suriname 
en de Nederlandse Antil len (11 690), 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 19.00 uur ge-
schorst en te 20.20 uur hervat. 

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

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslagingover: 

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-
f ingvan het Fonds ontwikkeling snelle 
kweekreactor (13100, Miljoenennota, 
nr.6); 

de motie-Portheine betreffende het weg-
nemen van de i nkomensachterstand 
bij het midden- en kleinbedrijf (13100, 
hoofdstukXIII ,nr.7); 

de motie-De Ruiter c.s. betreffende het 
versterken van de concurrentiepositie 
van met name de kleine ondernemer 
(13100, hoofdstukXIII , nr. 8); 

de mot ie-Notenboom c.s. betreffende het 
in overweging nemen van een f inan-
cieringsbijdrage gericht op vestiging 
van jonge ondernemers (13100, hoofd-
stukXIII, nr .9) . 

De Voorzitter: Bij deze gezamenlijke 
behandeling kan tevens worden gespro-
ken over: 
de Brief van de Minister van Economi-
sche Zaken betreffende wijziging in en-
kele 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 (13100, Mi l-
joenennota, nr. 27). 

Naar mij is gebleken, wordt de motie-
Portheine c.s. (13 100, hoofdstuk XIII, 
nr. 7), voldoende ondersteund. 

De heer Van Aardenne(V.V.D.): Mijn-
heer de Voorzitter! Bij een standpunt-
bepaling ten aanzien van het economi-
sche beleid vraagt allereerst de positie 
van Nederland in de wereld de aan-
dacht. Wi j hebben daarover in de afge-
lopen weken ook al gesproken en ik 
kan dus kort zijn. 
In de memorie van toelichting staat: 
'De mondiale ontwikkelingen geven 
reden tot bezorgdheid. De vooruitzich-
ten ter zake zijn verre van duidelijk.'. 
Dat lijkt mij zwak uitgedrukt. Bij het de-
bat over het dekkingsplan heb ik gewe-
zen op de drainage in de orde van 
grootte van $50 min. van de Westelijke 
economieën ten gunste van de olie-
producerende landen. Het is de vraag, 
hoelang de totaliteit van de OECD-lan-
den een betalingsbalanstekort van die 
omvang kan verdragen. Komen wi j 
dan ten slotte niet te staan voor de 
keuze tussen sterke invoerbeperkin-
gen op energie, maar eventueel ook 
op ander gebied en recycling in de zin 
van overname van kapitaalgoederen, 
bedrijven derhalve, door de olielan-
den? Hoe zou de Regering zich ten op-
zichte van dat laatste alternatief op-
stellen? Al is de positie van Nederland, 
evenals die van de Bondsrepubliek, 
een relatief gunstige, wi j zijn desalniet-
temin kwetsbaar als de wereldhandel 
door een algemene invoerbeperking 
terug zou lopen. 

Overigens moeten wi j bedenken, dat 
wi j nu wel plotseling geconfronteerd 
zijn met een verhoging van de energie-
prijzen, maar dat die jarenlang relatief 
gezien waren gedaald. 
Het komt er in feite op neer, dat de 
olieproducenten thans hun aandeel -
zelfs meer dan dat - opeisen in onze 
produktiviteitssti jging. Zelfs als het 
zou komen tot een stabilisering van de 
olieprijzen - dat zou voor de komende 
ti jd weer een relatieve daling beteke-
nen - dan zou dat toch inhouden dat 
de ruimte voor welvaartsstijging voor 
ons kleiner wordt. Wij moeten dan als 
het ware in die jas groeien. Op het 
ogenblik kunnen wi j nog wat op onze 
reserves interen. In dat kader zal de 
schijn ophouden door inflatie ons van 
de regen in de drup brengen en dan zal 
het gevaar voor het instorten van de 
wereldeconomie alleen maar worden 
vergroot. Wi j kunnen wel zeggen dat 
wi j thans behoren tot de middengroe-
pen in de wereldinkomensverdeling. 
Wij weten het bij middengroepen: af-
wenteling van de inflatie verslechtert 
wel de positie van armeren en zwakke-
ren en dus ook die van landen, maar 
het helpt in wezen de middengroepen 
niet. 

Dat onze positie in de wereld nog rela-
tief redelijk kan worden genoemd, 
hebben wi j naast onze vervlochtenheid 
met de sterke Duitse economie en ons 
aardgas te danken aan onze mult inati-
onale ondernemingen. De heer Tinber-
gen heeft hierop onlangs nog gewe-
zen, zij het ter zijde in een rede die veel 
meer bevatte, maar het was toch voor 
sommige dogmatici voldoende om 
hem te verketteren als iemand die naar 
rechts afgleed. Ik denk niet dat hij er 
zich veel van zal aantrekken. Dat onze 
internationale, politiek-bestuurlijke or-
ganisatie achter loopt bij de maat-
schappelijke ontwikkelingen in een 
wereld die door de betere verbindin-
gen steeds kleiner wordt, mag geen ar-
gument zijn om deze vorm van onder-
nemen, de multinationale, in het ver-
dachtenbankje te plaatsen. Daarmee 
schaden wi j de ontwikkeling van onze 
welvaart en die van de gehele wereld. 
Het zou eerder een uitdaging zijn aan 
die internationale bestuurlijke organi-
satie vorm te geven. 
Ongetwijfeld zou uit mijn verhaal tot 
nu toe een zwart pessimisme afgeleid 
kunnen worden, maar evenzeer zijn er 
ook kansen om niet in een wereldde-
pressie verzeild te raken. Ook in het 
verleden heeft ons stelsel vele schok-
ken opgevangen. Het stelt echter bij-
zonder hoge eisen aan de internati-
onale coördinatie bij de aanpak van 
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deze zo plotseling opgekomen proble-
matiek. 
Daarbij kunnen wi j de ogen niet sluiten 
voor het risico van politieke gevaren 
voor de sterkst getroffen landen. In Eu-
ropa behoeven wi j maar te denken aan 
de positie van Italië, waar op het ogen-
blik extremismen duidelijk voet aan de 
grond dreigen te krijgen. Maar met het 
alleen garant stellen van bij voorbeeld 
de sterkere EEG-landen als West-
Duitsland en Nederland ten gunste 
van de zwakkeren, komen wi j er ook 
niet. Op het ogenblik is de Europese 
topconferentie aan de gang. Wij twijfe-
len er overigens aan of daar het ant-
woord zal worden gegeven, omdat het 
een zuiver Europees gezelschap is, on-
danks dat het feit er is, dat bilaterale 
contacten vooruit ook met de Verenig-
de Staten hebben plaatsgevonden. 
Binnen deze context van een niet al te 
rooskleurige internationale situatie 
dient het nationale economisch beleid 
te worden gevoerd, gericht op het be-
houd van werkgelegenheid. Hierbij 
moeten wi j ons realiseren, dat de in-
dustriële sector de basis vormt van on-
ze welvaart. Men hoort wel fi losofieën, 
dat meer werkgelegenheid kan wor-
den gecreëerd in de tertiaire sector, 
maar dan wordt toch wel het feit ver-
waarloosd, dat deze tertiaire sector 
complementair van karakter is. Dit be-
tekent ook, dat de overheid met de 
haar onder dit kabinet zo sterk uitzet-
tende uitgaven wezenlijk op de ver-
keerde weg is. De basis van die uitga-
ven komt te ontbreken, als de indu-
striële sector de race niet kan volhou-
den. Daaraan veranderen ook in wezen 
natuurlijk tijdelijke aardgasbaten niets. 
Wi j zien, dat juist door onze sterke 
loonkostenstijgingen ons industrieel 
patroon verschuift naar kapitaalinten-
sieve produktie, met alle gevolgen 
daarvan voor de werkgelegenheid. Het 
lijkt mij interessant te vernemen, of de 
Minister well icht nu reeds de vragen 
kan beantwoorden, die in de Eerste 
Kamer aan het kabinet - hierbij denk ik 
natuurlijk in de eerste plaats aan de 
Minister van Financiën, maar er zal wel 
sprake van onderling contact zijn - zijn 
gesteld naar aanleiding van wets-
ontwerp 12696 inzake de goedkeuring 
van de investeringsaftrek omtrent de 
opvattingen van de Regering over de 
onderzoekingen van het Nederlands-
Economisch Instituut en die van enige 
medewerkers van het Centraal Planbu-
reau. Wij weten, dat daaruit een corre-
latie volgt Aangezien investeringsbe-
slissingen op rentabiliteitsverwachtin-
gen plegen te worden genomen, lijkt 

althans kwalitatief die correllatie mij 
vanzelfsprekend, maar het kwantitatie-
ve verband is natuurlijk een nieuw feit. 
Onderkent de Minister overigens ook 
het gevaar, dat bedrijven door de ge-
ringe rentabiliteit ervan afzien om, 
wanneer zij over middelen beschikken, 
deze te investeren en deze liever liquide 
houden? Ook dit is mijns inziens een 
reëel gevaar. Een ander punt, dat de 
aandacht vraagt in een situatie, die 
zich snel wijzigt, betreft het vraagstuk 
van de allocatie van de produktie. Naar 
mijn mening moeten wi j dit zeer genu-
anceerd benaderen. Wij kunnen na-
tuurli jk het feit niet miskennen, dat be-
paalde loonintensieve sectoren op het 
moment uitwijken naar ontwikkelings-
landen, maar dit behoeft in het totaal 
van onze economie nog niet de meest 
gewenste oplossing te zijn, ook niet 
voor deze ontwikkelingslanden. In wel-
ke zin zullen de 35 min. herstructure-
ringsmiddelen in dezen worden ge-
brui kt? 
Zullen deze een aanmoedigend effect 
hebben, of zullen zij er alleen toe die-
nen, op een gegeven ogenblik gaten te 
dichten, waardoor anders het water 
binnenstroomt? 
In de komende ti jd kan ook onze gun-
stige export-positie onder druk komen 
te staan. Gezien de duidelijk dalende 
voorspell ingen betreffende de wereld-
handel en het feit, dat negatieve ten-
densen van onze industriële export en 
diensten worden versluierd door de 
aardgasbaten, vragen wi j de Minister 
hoe zijn beleid ten opzichte van de ex-
portbevordering zal worden, wanneer 
de Centrale Kamer voor Handelsbe-
vordering in de praktijk nauwelijks 
meer zal functioneren. Welke inspan-
ningen getroosten onze EEG-partners 
zich in structurele zin om een zo goed 
mogelijke plaats op de buitenlandse 
markt te verwerven? Leidt de energie-
crisis er niet toe, dat het beleid ten op-
zichte van de exportbevordering moet 
worden herzien? Houdt de Minister 
ook overigens vast aan de regionalisa-
tie van de voorlichting? Daarover heb-
ben wi j uit Friesland een brief ontvan-
gen, waarin er twijfel over werd uitge-
sproken. 
Inmiddels moeten wi j in de huidige 
constellatie ook zuinig zijn op indus-
triële activiteiten van kapitaalintensief 
karakter. Juist op dat gebied kan men 
een anti-industrie-stemming in Neder-
land constateren, die ons zorgen baart. 
Wij zijn van oordeel, dat milieuverbe-
terende maatregelen kunnen en moe-
ten worden genomen met behoud van 
bij voorbeeld onze geavanceerde che-
mische industrie, die andere landen 
graag van ons overnemen. Zij zitten er 

min of meer op te wachten. De vraag 
rijst, of, waar de door mi j genoemde 
milieumaatregelen in ons land op kor-
te termijn moeten worden genomen, 
het niet mogelijk is, dat verdergaande 
faciliteiten, bij voorbeeld op fiscaal ter-
rein, worden toegekend aan de indus-
trieën, die terecht tot het nemen van 
die maatregelen worden gedwongen. 
Het binnenlands beleid moet dus ge-
richt zijn op versterking van onze eco-
nomische structuur. Daarin past steun 
voor research, zowel naar energie- en 
grondstofbesparende technieken als 
naar vervangende energiebronnen, 
maar ook op het wijdere gebied van in-
novatieonderzoekingen in het alge-
meen. De nieuwe en uitgebreide acti-
viteiten op dit punt, waarvoor wi j nu 
begrotingsposten aantreffen, hebben 
onze instemming, al vragen wi j ons af 
- maar daarover zullen wi j bij de Ener-
gienota verder spreken - of juist op 
het terrein van de energieresearch vol-
doende wordt gedaan. 
In dit beleid past overigens ook een 
veel uitgebreider garantieregeling 
voor kredieten voor kleine, vaak begin-
nende ondernemingen. Ik heb daarop 
reeds bij de algemene financiële be-
schouwingen gewezen en ik zou dit 
pleidooi hier wil len herhalen met de 
vraag, of de Minister deze gedachte 
wi l overnemen. 
Vereenvoudiging van de vergunnings-
procedures, door ons bij de algemene 
beschouwingen bepleit, staat in het 
noodprogram van 3,5 mld. van het ka-
binet, maar wat zal ervan terechtko-
men? Kan de Minister er al iets over 
zeggen? Minister Gruijters was in de 
openbare commissievergadering over 
de interimnota werkgelegenheid daar-
over niet erg hoopgevend. Toch is dit 
een zaak van groot belang, want ti jd is 
ook bij het investeren een gewichtige 
factoren langdurig uitstel is weer 
zo'n element waarmee je het onderne-
mingsklimaat kan bederven. 
Sectorstructuuronderzoekingen zijn 
eveneens een goede zaak, maar als 
men de lijn doortrekt en ook overgaat 
tot een selectief sectorbeleid, moet 
men toch wel de grootste voorzichtig-
heid in acht nemen, zeker in een ti jd-
vak waarin zoveel in beweging is dat 
sectoren, die thans de groei mee schij-
nen te hebben, over een paar jaar mis-
schien in een andere categorie zullen 
passen, en ook omgekeerd. Dat is het-
zelfde als wat ik zo juist aanduidde, 
toen ik over het internationale alloca-
tievraagstuk sprak. Overigens ben ik 
van mening dat sector-onderzoekingen 
goed moeten worden begeleid. Het 
mag niet voorkomen, zoals onlangs is 
gebeurd, dat een bedrijf dat overigens 
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beslist geen tegenstander van zo'n on-
derzoek was, werd bezocht door een 
employé van een onderzoekbureau, 
die zich legitimeerde met het persbe-
richt van het departement, zonder dat 
enige kennisgeving bij dat bedrijf eer-
der was binnengekomen. Voor een be-
paalde sector heb ik nog een specifie-
ke vraag. Na de binnenlandse prijsver-
hogingen van suiker voor industrieel 
gebruik bereikten mij berichten van 
verschillende bedrijven die contractu-
ele exportcontracten hebben afgeslo-
ten en de verhoogde prijs derhalve 
niet kunnen doorberekenen. Kan de 
Minister mededelen of hierdoor bedrij-
ven in moeilijkheden zijn gekomen of 
zullen komen? Zo ja, zijn dat dan uit-
zonderingen of geldt dat voor de gehe-
le bedrijfstak? Hoe is nu hun concur-
rentiepositie ten aanzien van produ-
centen uit andere lid-staten? Is met bo-
vengenoemde elementen bij de sui-
kerprijsverhoging rekening gehouden, 
respectievelijk is er met de suikerver-
werkende ondernemers overleg ge-
pleegd? 
Aan het einde van dit deel van mijn be-
toog zou ik mijn instemming willen be-
tuigen met wat op blz. 4 in de memorie 
van toelichting over steun aan indivi-
duele bedrijven in moeilijkheden is ge-
zegd. Het is naar mijn mening uit den 
boze een niet meer levensvatbaar be-
drijf toch in stand te houden; daarmee 
bedoel ik dus niet een tijdelijke maar 
een blijvende zaak. Daarmee immers 
schaadt men de overige ondernemin-
gen in die bedrijfstakken, hetgeen voor 
de structuur en dus voor de werkgele-
genheid funest kan zijn. In het alge-
meen zal aan een regeringsbeslissing 
om al of niet steun te verlenen een 
advies, vaak van de Nationale lnveste-
rings Bank, ten grondslag liggen. Mijn 
vraag is nu: Is de Minister bereid deze 
adviezen, met name die van de Nati-
onale Investerings Bank, voor de Ka-
mer - eventueel vertrouwelijk - ter in-
zagete leggen? In zo'n geval waarbij 
niet tot steunmaatregelen wordt over-
gegaan, kan de overheid overigens 
desgevraagd toch goede diensten ver-
lenen om tot bundeling van krachten, 
samenvoeging van ondernemingen en 
dergelijke te komen. In de afgelopen 
jaren - wij weten dat - is op vele plaat-
sen in ons land op dat gebied veel 
goed werk gedaan. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot 
het regionaal beleid. Bij de debatten 
over het spreidingsbeleid en de selec-
tieve investeringsregeling verleden 
jaar, heb ik gewezen op de noodzaak 
van een nationaal regionaal beleid, in 

plaats van één dat zich beperkt tot het 
noorden en Zuid-Limburg. In het alge-
mene gedeelte van de memorie van 
toelichting stelt de Minister dat ook, 
maar het wordt niet verder toegepast. 
Toch zijn er nu een aantal streken in 
ons land waar eveneens specifieke 
maatregelen op hun plaats zijn. Ik wijs 
erop dat ook Twente, dat zolang van 
mening is geweest de herstructurering 
op eigen kracht te kunnen verrichten, 
nu op de noodzaak van ondersteuning 
van uit het regionaal beleid wijst. Wat 
zal de Regering daaraan gaan doen? 
Komt er een uitbreiding van de vesti-
gingspremiëring tot Twente en Zwol-
le-Kampen, of verwacht men alles van 
de OOM en gaat die OOM er dan uit-
zien als de NOM - daarover kom ik 
straks nog te spreken - of bij voor-
beeld meer als de Limburgse lndus-
triebank waarvan wij sinds een paar 
dagen méér weten? 
Ik wijs op andere gebieden in ons 
land: sommige streken in Brabant, Nij-
megen, Zeeuws-Vlaanderen. Ook hier 
zijn specifieke maatregelen nodig. Ziet 
de Minister bij voorbeeld kans, de 
door Nijmegen gevraagde versnelling 
met betrekking tot rijksweg 73 bij zijn 
ambtgenoot van Verkeer en Water-
staat er door te krijgen? 
Infrastructuur toch is een essentieel 
middel om de economische mogelijk-
heden van de buiten de Randstad gele-
gen regio's te versterken, want - ik zeg 
dat met nadruk-, daarbij isdeuitstra-
ling van de Randstad van groot belang 
en daarom moeten wij bijzonder voor-
zichtig zijn met het afzwakken van deze 
motor van onze economie, zeker op 
een moment, waarop - zo heb ik het 
bij de behandeling van het dekkings-
plan gezegd - het erom gaat, ons na-
tionaal-economisch schip drijvende te 
houden. 
In dit verband van verbetering van de 
infrastructuur wil ik ook vragen, of 
middelen van het stimuleringspro-
gram te gebruiken zijn om bij voor-
beeld bepaalde achterblijvende spoor-
wegverbindingen te reconstrueren. Ik 
denk bij voorbeeld aan Zwolle-Em-
men. Misschien dat de NS als een 
naamloze vennootschap niet zo direct 
in het licht treedt, als men spreekt over 
de besteding van middelen in het ka-
der van een stimuleringsprogramma 
voor infrastructuurverbetering, maar 
daarom wil ikertoch de aandacht op 
vestigen. 
Mijnheer de Voorzitter! Deze maatre-
gelen zijn niet genoeg. Een nationaal 
regionaal beleid moet verder gaan. Ik 
zou hieromtrent een gedachte aan de 
bewindsman willen voorleggen. 

Mijn fractiegenoot Koning heeft bij het 
begrotingsdebat over het Gemeente-
fonds gewezen op de wenselijkheid, 
het eigen belastinggebied van de ge-
meente (de onroerend-goedbelasting) 
te vergroten, onder gelijktijdige ver-
mindering van de door het Rijk gene-
ven - directe - belastingen. Ik meen 
dat een transformatie van deze belas-
ting tot een belasting per gewest -
men ziet: ik loop vooruit op de wetge-
ving - in onze zienswijze, de provincie-
nieuwe-stijl, waarvan er naar onze 
mening, welke naar mijn mening 
door de meerderheid der Kamer wordt 
onderschreven, een 20 a 25 als samen-
hangende economische eenheden zul-
len moeten komen, door verschil in 
belastingdruk per gewest (met, uiter-
aard, compensatie uit de rijksmiddelen 
in de zwakkere regio's) een nieuw en 
belangrijk instrument zal vormen van 
het regionaal beleid. Het zou een extra 
stimulans voor de Regering moeten 
zijn om haast te maken met de nieuwe 
bestuurlijke indeling van ons land, die 
juist op economisch gebied zo goed 
zou kunnen functioneren. 
Mijnheer de Voorzitter! Inmiddels 
moeten wij op korte termijn blijven 
werken met het bestaande instrumen-
tarium. De wijzigingen in de bestaande 
premieregeling begroeten wij als ver-
beteringen. Bij ons is wèl de vraag ge-
rezen of, nu de rentesubsidieregeling 
is vervallen, dit ook niet ten aanzien 
van het voor premiëring in aanmer-
king komende investeringsplafond 
van 12 min. het geval zal moeten zijn. 
Gaarne verneem ik de mening van de 
Minister hierover. 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn zojuist 
gehouden pleidooi voor regionale 
steunmaatregelen buiten het noorden 
en Zuid-Limburg mag niet leiden tot 
een vermindering van de inspanning 
jegens het noorden en Zuid-Limburg. 
Over het laatste gewest zal de heer 
Portheine spreken. Ik wil nog enkele 
vragen stellen over de ontwikkeling in 
het noorden, die ons - gezien de werk-
loosheidscijfers daar - zeer veront-
rusten. 
Wordt de procentuele korting op de 
aardgasprijs voor het noorden ook na 
de te verwachten prijsverhoging per 1 
januari aanstaande gehandhaafd, met 
andere woorden, zal deze korting (pro-
centueel) ook over de verhoging wor-
den verleend? Ziet het kabinet moge-
lijkheden om uitbesteding van werk -
bij voorbeeld uit het Rijnmondgebied 
- naar bedrijven in het noorden te sti-
muleren? Hoe zwaar wegen in zulke 
gevallen bij voorbeeld de transport-
kosten? Hoe is de stand van zaken met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
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Eemshaven? De laatste t i jd zijn hier-
over vage berichten in de krant ver-
schenen. Kan een rechtstreekse weg-
verbinding met de Eemshaven op kor-
te termijn uit de infrastructuur-steun 
worden aangelegd? 
Wij hebben indertijd een uitvoerige 
uiteenzetting ontvangen over de werk-
wi jzevan de NOM. De directeur van 
het IBN zou daarbij NOM-directeur 
worden, en een directielid van de NIB 
mede-directeur. Berust thans bij de 
laatste alleen de leiding en de verant-
woordeli jkheid? Hierop zouden wi j 
graag antwoord ontvangen. Is het le-
ningplafond van de NOM nog steeds 
gerelateerd aan de aardgasbaten? Ook 
hierover kan twijfel rijzen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
onze bedenkingen tegen de NOM. Wij 
hebben ze nooit onder stoelen of ban-
ken gestoken. Deze bedenkingen heb-
ben wij ook tegen alle andere maat-
schappijen, die op dezelfde voet zou-
den worden opgericht, indien de Staat 
hiermee als ondernemer - anders dan 
in uitzonderingsgevallen - ging optre-
den. Wij hebben deze bedenkingen op 
grond van het feit, dat bij een goed 
sluitend premiërings- en garantiesys-
teem het particuliere bedrijfsleven zelf 
in staat zal zijn, rendabele projecten te 
ondernemen, m i t s - uiteraard - het 
ondernemingsklimaat goed is. Het is 
naar onze mening een taak van de 
overheid, drempels en achterstanden 
weg te nemen, ook in het regionaal-
economisch beleid, en daarnaast voor 
een klimaat te zorgen, waarin de per-
soonlijke ontplooi ing - in het econo-
misch beleid: die van de ondernemer 
- kan plaatsvinden. 
Verder zijn wi j van mening dat ons 
land, ook het noorden, niet gediend is 
met niet rendabele staatsondernemin-
gen die alleen maar de concurrentie-
verhoudingen met het vrije bedrijfsle-
ven kunnen bederven. 
Daarmee komen wi j terecht op een 
maatschappijvisie die principieel an-
ders is dan die waarvan de Minister-
President, zij het persoonlijk, in zijn 
Nijmeegse rede heeft blijk gegeven. 
Wij zien met de Minister-President 
grote problemen op ons af komen. Wij 
zijn er evenwel van overtuigd, dat het 
verplaatsen van investeringsbeslissin-
gen naar het ambtelijk apparaat - of 
dat nu in Den Haag of regionaal gede-
centraliseerd is opgesteld, doet er niet 
toe, zij het dat het in het laatste geval 
bovendien tot een verkleinde horizon 
zal leiden - geen waarborg is voor een 
juist antwoord. Integendeel! Niet de 
machtsconcentratie, het beroep op de 

sterke overheid, is de oplossing naar 
het democratische proces van ver-
spreide beslissingen binnen een alge-
meen wetteli jk kader, het democrati-
sche proces ook van de werking van 
de markt bij vri jheid van keuze voor de 
consument. 
Hbe wil men die zogenaamde 'externe 
toetsing' rijmen met een ook inhet be-
drijfsleven voortschri jdend proces dat 
leidt tot meer directe of indirecte mede-
zeggenschap voor diegenen die in het 
bedrijfsleven werken? Hoe denkt men 
in een mengvorm te realiseren waarbij 
de essentiële besluiten buiten het be-
drijf worden genomen, zoals bij voor-
beeld in centraal geleide economieën 
ook plaatsvindt, terwij l in die meng-
vorm de ondernemingsleiding de ver-
antwoordeli jkheid behoudt? 
Zij die deze gedachte koesteren, inclu-
sief de Minister-President, bewijzen 
onze economie geen dienst. In deze 
t i jd, waarin van ons allen inventiviteit 
en samenwerking worden geëist om 
de grote gevaren van onze economie, 
ja onze samenleving het hoofd te bie-
den, past veeleer een klimaat zoals dat 
ons na 1945 heeft geholpen om de ge-
volgen van crisis en oorlog te boven te 
komen, dan de neiging tot wilde expe-
rimenten, die thans helaas ook bij be-
windslieden is te onderkennen. Ik zou 
het op prijs stellen als de eerstverant-
woordeli jke Minister, die van Econo-
mische Zaken, zijn opvatt ingen over 
deze essentiële zaak aan de Kamer zou 
wil len uiteenzetten. 

De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij de beraadslaging 
over dit begrotingshoofdstuk is tevens 
aan de orde de motie die ik heb inge-
diend in de vergadering van de vaste 
Commissie voor het Midden- en Klein-
bedrijf op 28 oktober. Ik heb die motie 
ingediend met het oog op de behande-
ling van de begroting van Economi-
sche Zaken, die kort daarop zou plaats-
vinden, namelijk in begin november. 
Bij de structurele maatregelen die in 
de motie worden bepleit dacht ik met 
name aan een aantal maatregelen op 
fiscaal gebied, die dan vervolgens in 
het kader van het dekkingsplan zouden 
zijn behandeld. De volgorde is even-
wel ingri jpend gewijzigd. Na de open-
bare commissievergadering kwam 
niet eerst de begroting van Economi-
sche Zaken maar het dekkingsplan aan 
de orde. Bij de behandeling daarvan 
zijn talloze voorstellen onzerzijds ver-
worpen. Na hetgeen hier verleden 
week is gebeurd, acht ik het niet op-
portuun deze motie nog bij deze be-

raadslaging te behandelen. Ik moge u 
derhalve verzoeken, mijnheer de Voor-
zitter, mi jn motie van de agenda af te 
voeren. 

De Voorzitter: Ik stel voor, te voldoen 
aan het verzoek van het lid Portheine 
zijn motie (13100, hoofdstuk XIII, nr. 7) 
van de agenda af te voeren. 

De heer De Ruiter (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Alvorens akkoord te 
gaan met uw voorstel wi l ik een vraag 
voorleggen aan de heer Portheine. Ik 
begrijp nu van hem, dat zijn motie al-
leen gericht is op de fiscale aspecten. 
In zijn motie wordt evenwel gezegd 
dat het noodzakelijk is te komen tot 
structurele oplossingen op diverse ter-
reinen van regeringsbeleid. Beperken 
in de visie van de heer Portheine struc-
turele maatregelen zich tot fiscale 
maatregelen? 

De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan mij die vraag van 
de heer De Ruiter heel goed voorstel-
len. Ik heb alleen maar gesproken over 
met name fiscale oplossingen op korte 
termijn, want er wordt in de motie ook 
gesproken over 1975. Natuurlijk ben ik 
van mening, dat structurele oplossin-
gen op economisch gebied er ook 
moeten zijn. Die hebben evenwel in 
het bepleiten en ontwikkelen niet een 
zodanige urgentie, dat ze expliciet bij 
motie bij deze begroting moeten wor-
den behandeld. Dat is de reden waar-
om ik heb gevraagd, deze motie van 
de agenda af te voeren. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l nog eens vaststel-
len, dat het ondernemersklimaat in het 
algemeen in Nederland slecht is. De 
heer Van Aardenne heeft daarover al 
een paar opmerkingen gemaakt en bij 
de algemene politieke beschouwingen 
heeft mijn fractievoorzitter erop gewe-
zen, dat daarbij verschillende factoren, 
speciaal van psychologische aard, een 
rol spelen. Mochten er door het pakket, 
dat wi j de afgelopen week in de Kamer 
bespraken, materieel enige, zij het nog 
zo kleine, verbeteringen zijn aange-
bracht, vaak met grote moeite op dit 
kabinet bevochten, dan staan daar 
dreigingen op dit gebied van andere 
aard tegenover. Ik noem als voorbeeld 
de uitwerking van de gedachte van de 
vermogensaanwasdeling, door het ka-
binet aangekondigd. Ik heb niet alleen 
het oog op de materiële factoren. Ik 
vind van even zo grote betekenis de 
factoren van psychologische aard. De 
heer Van Aardenne heeft gesproken 
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over de aspecten van de berucht ge-
worden redevoeringen. Ik wil er niet na-
der op ingaan. Iedereen weet langza-
merhand, wat wij ermee bedoelen. Dat 
heeft heel belangrijk gewerkt in psy-
chologische zin. Er komen andere fac-
toren bij, zoals het dagelijks horen, dat 
je het als ondernemer niet goed doet 
als je gewoon tracht je onderneming 
zoveel mogelijk economisch rendabel 
te laten lopen. Dat lukt soms wel en 
soms niet. In beide gevallen worden 
die aanvallen gedaan. Dat is één van 
de aspecten van psychologische aard, 
die mede het ondernemersklimaat be-
palen. Ik blijf van mening, in tegenstel-
ling tot de Minister in onze discussie 
van verleden jaar, dat zolang dit niet 
essentieel verandert, ook de ontwikke-
lingen in het regionale beleid slechts 
speldeprikken zijn, die niet de kern 
van de zaak, namelijk de positieve wel-
vaartsontwikkeling in de regio, raken of 
deze maar nauwelijks raken. Langzamer-
hand wint deze gedachte niet alleen bij 
mij en mijn fractie maar ook bij andere 
politieke partijen veld. Daar ben ik ver-
heugd over. Dat element geldt voor 
het noorden en voor het oosten en a 
fortiori voor Limburg. 
Ik wil nu iets over Limburg zeggen. 
Limburg als geheel verdient onze aan-
dacht, want het uitstralingseffect van 
de zeer grote moeilijkheden in Zuid-
Limburg is ook in de rest van de regio 
te merken. Hoe staat het in dit verband 
wat de tijdrekening betreft met de 
voorbereiding van de zogenaamde 
perspectievennota, die zoals ik al eer-
der heb weergegeven geheel Limburg 
zal moeten omvatten? 
De toestand in Zuid-Limburg, met na-
me in de oostelijke mijnstreek, blijft 
zeer zorgelijk. De pendel loopt terug, 
nog afgezien van alle mogelijke andere 
factoren van activiteit die teruglopen 
door de verdergaande mijnsluitingen. 
Kan de Minister in verband met de 
pendel al wat zeggen over de perspec-
tieven op middellange en lange ter-
mijn? Over de toestand in de oostelijke 
mijnstreek hebben wij een indrukwek-
kende opsomming gekregen. Hoe kun-
nen de extra-werkgelegenheidsgelden 
ingepast worden ten behoeve van de 
verbetering van de situatie van dat on-
derdeel van het probleemgebied? Ik 
heb wel eens de indruk - ik hoop ech-
ter, dat ik ongelijk heb - dat de plannen 
daarvoor nog niet voldoende rijp zijn 
om direct te worden toegepast. Ik zou 
dat overigens wel wensen en daarom 
vraag ik hiernaar. 
Zou men wat Kerkrade betreft, niet 
kunnen denken aan de aanleg van een 

noord-zuidverbinding rond deze ge-
meente? Dit gebied kan wat de wo-
ningbouw betreft, worden ingescha-
keld bij de opvang van de functionaris-
sen van het CBS. Er is ook het vraag-
stuk van de moeilijkheden, die de ge-
meenten ondervinden ter zake van in-
dustrieterreinen. Veel geld moet wor-
den gebruikt voor waterzuiveringsin-
stallaties. Kunnen in dit verband geen 
tegemoetkomingen worden gegeven? 
Zou het tot slot niet wenselijk zijn de 
grote spoorlijnen in plaats van naar 
Heerlen tot Kerkrade door te laten lo-
pen? Dit zou onzes inziens van psycho-
logische betekenis kunnen zijn voor 
het wegnemen van de indruk, dat Kerk-
rade geïsoleerd zou zijn. Ik verneem 
hierover graag het antwoord van de 
Minister. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat de aanpak 
van de werkgelegenheid betreft, zijn 
wij verblijd met het tweede rapport-
Berenschot. Hieraan is snel gewerkt en 
ik heb daarvoor waardering. Toch 
heeft het mij teleurgesteld te moeten 
vaststellen, dat de idealen die ik op or-
ganisatorisch gebied had bepleit - ik 
denk in dit verband aan de oprichting 
van de SEOL - namelijk de absoluut 
noodzakelijke concentratie van activi-
teiten - niet verwezenlijkt zijn kunnen 
worden. Er blijkt weer een nieuwe con-
structie nodig. Het wordt nu eindelijk 
tijd - dit is dan de laatste kans - dat de 
definitieve constructie tot stand wordt 
gebracht. Ik kan het in het algemeen 
eens zijn met de lijnen van de Minister 
ter zake van het rapport; vele aspecten 
heb ik in de afgelopen jaren al bepleit. 
Ik hoop van harte dat men binnen die 
nieuwe constructie aan de slag kan. 
Daartoe is thans te meer aanleiding, nu 
ook volgens lijnen, die in het verleden 
door mij al zijn bepleit - dat geldt met 
name voor de uitbreiding van de dien-
stensector - een uitbreiding van het in-
strumentarium van de premieregeling 
tot stand is gebracht. Ik ben daarover 
verheugd. 
Mijnheer de Voorzitter! Het midden-
en kleinbedrijf heeft het overal moei-
lijk. Tijdens de commissievergadering 
is zeer uitvoerig op de belangrijkste 
vraagstukken ingegaan. Ik zal mij 
thans aanzienlijk beperken. Heb ik het 
goed begrepen, dat temidden van de 
vele cijfers thans weer een nieuw cijfer 
doet blijken, dat in 1975 voor de inko-
mens van zelfstandigen onder de 
f35000 er wellicht enige reële inko-
mensverbetering in zit - ik leg de na-
druk op de woorden 'wellicht' en 'eni-
ge' - doch daar boven zeker niet? Als d< 
het geval is, zou dat wel een uitermate 
slecht resultaat zijn, helemaal passend 
weer in het beroemde en beruchte ni-

velleringsstreven van de Regering, van 
het geheel van maatregelen, dat door 
de Regering is genomen. Daarom 
moet het nog meer worden betreurd, 
dat onze ideeën op fiscaal gebied ver-
leden week door de Kamer zijn verwor-
pen. Ook al om de geweldige achter-
stand in 1974 in te halen, bleken deze 
noodzakelijk. Wil de Regering haar me-
ning geven over deze cijfers? 
Overigens is in de memorie van toe-
lichting uitvoerig gesproken overbe-
ter, diepergaand en operationeel cij-
fermateriaal. Is het bij voorbeeld mo-
gelijk om na te gaan ten aanzien van 
bijvoorbeeld peiljaren als 1961,1965, 
1969 en 1973 hoe ten opzichte van on-
dernemingen met 25, 50 of 100 man 
personeel de ontwikkeling is geweest 
van omzet, werkgelegenheid, investe-
ringen, vreemd kapitaal als percentage 
van de omzet en aantal van de onder-
nemingen in midden-en kleinbedrijf? 
Ik meen dat dit ook aansluit op het-
geen de memorie van toelichting zegt 
over de noodzaak van deze betere ope-
rationele cijfers. Ik weet er voldoende 
van om te weten dat dit niet van van-
daag op morgen kan, maarerwordt al 
vele jaren over gesproken en ik meen 
dan ook dat het langzamerhand nood-
zakelijk wordt om dit zeer concreet aan 
te pakken. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom weer op 
een algemeen vraagstuk van econo-
misch beleid, namelijk het prijsbeleid. 
In de openbare vergadering van de 
commissie voor midden- en kleinbe-
drijf is daarover uitvoerig gesproken. 
Er was toen ook een grote overeen-
stemming om dit prijsbeleid ten aan-
zien van de laatste schakel in de distri-
butie af te schaffen. Geconstateerd 
werd dat in feite de prijzen die op een 
bepaald ogenblik mochten worden be-
rekend, niet konden worden gehaald 
met het oog op de concurrentie. Te-
recht is toen ook gesteld dat het prijs-
beleid, zeker voor deze laatste schakel, 
zou moeten worden afgeschaft. De 
Staatssecretaris wilde er toen welis-
waar niet zozeer aan, maar zegde wel 
toe dat hij dit punt nog eens zou be-
zien. Ik heb begrepen dat daarover 
veel overleg wordt gevoerd, ook deze 
week nog. Ik ben buitengewoon geïn-
teresseerd in het eindresultaat van de 
overwegingen van de Regering, niet 
alleen ten aanzien van de vraag, wat 
het prijsbeleid voor het midden- en 
kleinbedrijf zal inhouden, maar ook in 
het algemeen. Ik blijf voor een zodanig 
prijsbeleid pleiten dat enerzijds wordt 
getracht, het ingrijpen in de laatste 
schakel van de distributie zoveel mo-
gelijk te vermijden, terwijl anderzijds 
wordt getracht, het prijsbeleid zo glo-

Tweede Kamer 
10 december 1974 Rijksbegroting 1839 



Portheine 
baal mogelijk te doen zijn, hetgeen ik 
steeds heb bepleit, in tegenstelling tot 
de zeker dit jaar uitermate gedetailleer-
de wijze waarop het prijsbeleid is ge-
voerd. 
Mijnheer de Voorzitter! De laatste 
werkgelegenheidsnota bevat de ver-
melding van 250 min. extra in dit kader 
voor midden- en kleinbedrijf. Kunnen 
nu, na hetgeen de Minister van Finan-
ciën hierover de vorige week heeft ge-
zegd, wat meer details worden gege-
ven, met name toegespitst op de as-
pecten van het midden- en kleinbe-
drijf? Kunnen bij voorbeeld projecten 
voor voetgangersgebieden hieronder 
vallen? Als voorbeeld noem ik een pro-
ject in Heerlen waar men dit gepro-
beerd heeft, zonder dat het project 
wellicht helemaal evenwichtig genoeg 
was opgezet. Kunnen dit soort van 
projecten ook in aanmerking komen 
voor dit soort werkgelegenheidsgel-
den? 
Deze zaak speelt overigens in veel ge-
meenten. In de memorie van toelich-
ting wordt gezegd dat men deze rich-
ting uit wil gaan. Ik zal hierover graag 
wat meer concrete gegevens krijgen. 
Wat het middenstandsonderwijs be-
treft, wil ik vaststellen dat het nu nog te 
vroeg is om al een oordeel te geven 
over het lijvige rapport van de betrok-
ken commissie. Wel zal ik gaarne van 
de bewindslieden de verzekering ont-
vangen dat zij eraan zullen meewerken 
dat in het kader van de onderwijsver-
nieuwing het eigen karakter van met 
name het middelbaar en lager detail-
handelsonderwijs bewaard blijft. Het is 
bekend dat zich in het kader van die 
onderwijsvernieuwing talloze tenden-
sen voordoen, waarbij men stelt, dat 
een bepaalde onderwijsvorm maar 
moet opgaan in vele andere onder-
wijsvormen. Ik geloof voorshands niet, 
dat daarvoor het moment is aangebro-
ken. Daarom vraag ik deze verzekering 
juist. 
Het toerisme maakt internationaal een 
moeilijke tijd door, hetgeen begrijpe-
lijk is, gelet op de gevoeligheid van de-
ze belangrijke sector van bedrijvigheid 
voor elke conjuncturele ontwikkeling. 
In ons land valt de ontwikkeling nog 
wel mee, hetgeen ongetwijfeld mede 
te danken is aan de goede activiteiten 
van het Nationale Bureau voorToeris-
me, dat bij de overheid - gelet op de 
toevloed van middelen - behoorlijke 
erkenning vindt. 
Ik maak mij echter grote zorgen over 
de ontwikkeling van de horeca-sector, 
toeristische accommodatie nummer 
één. Het behoeft geen betoog, dat dit 

bedrijf zware slagen te incasseren 
heeft gekregen; de gevolgen van de 
oliecrisis en van de weet-je-wetje-pro-
blematiek. Drs. Merk, de secretaris van 
het bedrijfschap Horeca heeft een te-
gemoetkoming gevraagd voor de 
moeilijkheden, ook voor de aanzienlij-
ke omzetverliezen. Ik ben niet iemand, 
die bij alles naar de Staat loopt, maar 
ik ben óók tegen discriminatie. Als ik 
zie dat voor bepaalde bedrijfstakken 
vergoeding voor schade als gevolg 
van overheidshandelingen in het ver-
leden in aanmerking kwam om te wor-
den toegekend, stel ik de vraag, of het 
in dit geval niet óók gewenst is. 
In ieder geval ben ik erover verheugd, 
dat de kredietregeling voor de verbe-
tering van de accommodatie voor mid-
denklasse-hotels tot stand is geko-
men. Mag ik ervan verzekerd zijn dat 
voor deze regeling voldoende finan-
ciën voor de komende tijd - en niet al-
leen voor het volgende jaar - ter be-
schikking zullen komen opdat aan alle 
aanvragen kan worden voldaan? Ik zeg 
dit omdat ik ook bij de regionale pro-
blemen te weinig erkenning ondervind 
voor het toerisme als economische 
factor in de ontwikkeling van welvaart 
en werkgelegenheid. 
Dit is ook in Limburg niet altijd het ge-
val. Ik wil in dit verband bijzondere 
aandacht vragen voor de evaluatie van 
het rapport, uitgebracht met betrek-
king tot Valkenburg. Hoe zijn de cijfers 
betreffende de Limburgse aanvragen 
voor de verbeteringen voor de mid-
den-klasse-hotels? Wat betreft de in-
houd van deze regeling heb ik mij af-
gevraagd, of nu in bepaalde regio's de 
grens tussen middenklas- en eerste-
klashotels vloeiend is en of de minimum-
overnachtingsprijs niet verkeerd 
werkt. Moet ook het element brandpre-
ventie niet worden opgenomen als ac-
commodatieverbetering? 
Door de luxehotels wordt zware hinder 
ondervonden door wat tegenwoordig 
bij deze hotels behoort, namelijk het 
televisietoestel, waarvoor bijzonder 
veel geld moet worden betaald om het 
op elke kamer te hebben. Is hiervoor 
niet een overall-regeling te treffen, op-
dat men een dergelijke voorziening 
kan aanbrengen? 
Wat betreft de consumentenvraag-
stukken ben ik blij met de komende in-
diening van de regeling tegen de mis-
leidende reclame. Dit is in het belang 
van consument en bedrijfsleven. Ik 
hoop, dat een soepele inpassing mo-
gelijk zal zijn van de waardevolle ele-
menten van de bestaande code-rege-
ling. Dit is een element, dat bepleit 
wordt in het consumentenhandvest 
van de Raad van Europa, waarvoor ik 

herhaaldelijk de aandacht vroeg. Wij / 
hebben voorts de interdepartementale 
werkgroep om, aan de hand van beide 
stukken, te evalueren wat er op dit mo-
ment op stapel staat en wat er in de 
naaste toekomst zal kunnen geschie-
den. Ik hoop in ieder geval, dat de gro-
ve fouten, die door dit kabinet met de 
voor het midden- en kleinbedrijf zo dis-
criminerende 'prijswijzer' in februari 
zijn gemaakt, nooit meer zullen voorko-
men. 
Met betrekking tot het fonds voor de 
snelle kweekreactor hebben wij over de 
consequenties van de plafonnering een 
wat verwarrende discussie gehad bij 
het kernenergiedebat. Nadere stukken 
hebben niet veel verduidelijking ge-
bracht. Wij zullen er bij de behandeling 
van de energienota verder over kunnen 
spreken. Ik zie echter geen aanleiding, 
nu in het fonds wijzigingen aan te bren-
gen, al blijf ik geïnteresseerd in ontwik-
kelingen met betrekking tot de uit-
spraak van de Hoge Raad ten aanzien 
van de bezwaren en de regeling, die de 
Regering voor hen op het oog heeft. 

DeheerVanderMeMCH.U.): Mijn-
heer de Voorzitter! De economische si-
tuatie laat, ook internationaal gezien, 
talrijke onzekerheden zien, culmine-
rend in de vrees voor recessieve ont-
wikkelingen. Dat brengt met zich een 
drang om de bestedingen op te voeren 
in de landen, die een sterke externe 
positie hebben. Gerekend naar het sal-
do op lopende rekening behoort ook 
Nederland tot deze landen. Het stimu-
leren van de bestedingen heeft dan 
ook onze instemming. Dat wij van me-
ning zijn, dat het accent daarbij meer 
op de private bestedingen moet vallen 
dan de Regering meent, is bekend. Ik 
ga daaraan thans voorbij. Verleden 
week bij het bespreken van het dek-
kingsplan is dat onzerzijds duidelijk 
genoeg naar voren gebracht. 
Naast de drang om de bestedingen op 
te voeren, blijft het vraagstuk van de 
inflatie hoogst actueel. De jarenlang 
voortdurende inflatie doet vaak de 
vraag rijzen, of wij daarvan nog ooit 
zullen afkomen. Het valt op, dat de Pre-
sident van de Nederlandsche Bank in 
zijn laatste jaarverslag aangeeft, dat de 
inflatie ook in ons land steeds verder 
in de richting van een voltooide inflatie 
schuift. Daaronder verstaat hij: 
'Het stadium, waarin men de hoop 
heeft opgegeven, dat de inflatiegraad 
nog ooit zal worden gereduceerd, 
waarbij men integendeel verwacht en 
die verwachtingen ten grondslag legt 
aan zijn beslissingen, dat de inflatie-
graad zal blijven toenemen.'. 
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Van der Mei 
Zoals in voorgaande jaren rijst ook nu 
weer de vraag, hoe men internationaal 
de inflatieproblematiek wi l en kan aan-
pakken. Hetzelfde geldt uiteraard voor 
de bestrijding van de werkloosheid. 
Steeds luider klinken de stemmen, die 
voor een internationaal gecoördineerd 
beleid pleiten. Met dat pleiten alleen is 
dat beleid er echter nog niet. De me-
morie van toelichting erkent de nood-
zaak van nauwe internationale coördi-
natie. Wi j onderschrijven die nood-
zaak. Ook in voorgaande jaren heb ik 
daarvoor gepleit. De vraag blijft, hoe-
ver wi j thans zullen kunnen komen 
met het gestalte geven aan de wi l tot 
samenwerking. Voor de noodzakelijke 
samenwerking is ook een eenheid van 
visie nodig met betrekking tot de ver-
schijnselen, waarmee wi j hebben te 
maken. Met andere woorden: Het gaat 
om de vraag, of men internationaal ge-
lijk over de economische ontwikkeling 
van nu en van de toekomst denkt. 
Sprekende over de ontwikkeling van 
de internationale economische situatie 
wil ik niet voorbijgaan aan een opmer-
king, gemaakt door de Duitse Bonds-
kanselier Schmidt op de conferentie 
van Westeuropese socialistische par-
ti jen. Het is mi j , de persverslagen le-
zende, opgevallen, dat hij nadrukkelijk 
wees op de gevolgen voor de beta-
lingsbalansproblemen voor Europa. 
Hij voorzag een daling in het reële in-
komen van 6% a 7% in de komende 
12 maanden. In het verdere vervolg 
van zijn betoog stelde hi j , dat dit alles 
tot een recessie in de Gemeenschap 
zal leiden. Slechts enkelen begrijpen 
volgens Schmidt, dat alle EG-lidstaten 
moeten leven met geringere reële in-
komens, verminderde consumptie en 
toegenomen investeringen. In zijn op-
vatting worden alle EG-lidstaten ge-
confronteerd met een nieuw soort 
economische crisis, een crisis die met 
zich zal brengen stagnatie in de we-
reldhandel in 1975. 
Indien deze klanken worden gehoord 
uit de mond van een regeringsleider 
van economisch bepaald niet het on-
belangrijkste land van de EEG, is het 
mijns inziens goed, daarbij even stil te 
staan en er een enkele vraag aan onze 
Ministervan Economische Zaken aan 
te verbinden. In het algemeen wi l ik 
hem vragen, hoe zijn commentaar op 
de mening van Bondskanselier 
Schmidt luidt. De heer Schmidt voor-
ziet een stagnatie in de wereldhandel. 
Van betekenis is het te weten, hoe on-
ze Minister van Economische Zaken 
die ontwikkeling beziet, niet zozeer uit-
gedrukt in een concreet cijfer, dat wi j 

hebben weten te berekenen, maar 
veeleer naarde evaluerende, waarde-
rende kant. De ontwikkeling van de we-
reldhandel is niet in de laatste plaats 
van betekenis vanwege de gevolgen 
ervan voor onze werkgelegenheid. 
Verschillen van inzicht met betrekking 
tot de internationale economische ont-
wikkeling, die ons staat te wachten, 
zullen leiden tot een verschil van in-
zicht met betrekking tot de instrumen-
ten, die men moet gebruiken. Maar 
daarnaast kan het ook nog voorko-
men, dat men los daarvan verschillen 
van mening heeft over de concrete 
maatregelen, die getroffen moeten 
worden. In dat verband is het opmer-
kelijk dat de bijeenkomst, waarover ik 
zoeven sprak, nogal forse meningsver-
schillen tot uitdrukking heeft gebracht 
tussen de heren Schmidt en Den Uyl 
met betrekking tot het te voeren be-
leid. Zowel wat betreft de inflatiebe-
stri jding als de aanpak van de werk-
loosheidsproblematiek zouden er- -
zo konden wi j althans lezen - nogal 
wat verschillen in opvatting zijn. Van-
morgen konden wi j daarentegen le-
zen, dat de opvattingen wat dichter bij 
elkaar gekomen zijn. 
Daarover zal de Minister ons kunnen 
inlichten. Ervan uitgaande, dat die me-
ningsverschillen toch zijn blijven be-
staan, w i l ik het volgende opmerken. 
Indien onder relatief gelijkgezinden, 
op belangrijke posten gesteld, zodani-
ge verschillen van mening zijn, dan is 
dat niet erg hoopgevend voor hen die 
zeggen, dat coördinatie van beleid een 
gebiedende eis is. De EEG-topconfe-
rentie in Parijs zal de actuele toets-
steen zijn voor de reële mogeli jkheden 
om tot een coördinatie van beleid te 
komen. 

Het antwoord van de Minister zal wel 
komen als de topconferentie is beëin-
digd. Een eerste evaluatie van de re-
sultaten, die naar wi j hopen deze con-
ferentie zal opleveren, zou ik bijzonder 
op prijs stellen. 
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens wi l 
ik een aantal opmerkingen maken over 
de nationale economische situatie. 
Ook uit het laatste centraal economi-
sche plan werd duidelijk, dat de Neder-
landse economie hoe langer hoe meer 
op de export gaat dri jven. In de 'Macro 
Economische Verkenningen' treffen 
wi j eenzelfde beeld aan: De exportbe-
dri jven, die nog mogelijkheden heb-
ben, de winstmarges te verbeteren en 
de binnenlands georiënteerde bedrij-
ven, die mede dank zij het straffe prijs-
beleid die mogelijkheden niet hebben. 
Ook de werkgelegenheidsontwikkeling 
is in beide soorten bedrijven uiter-
aard verschillend. 

Al met al brengt die ontwikkeling met 
zich mee, dat wi j in toenemende mate 
afhankelijk worden van buitenlandse 
wisselvall igheden. De jongste cijfers 
van de gevolgen van de lagere groei 
van de wereldhandel duidden daar be-
paald op. 
Ook deze hier kort geschetste ontwik-
keling maakt het noodzakelijk, grote 
aandacht te schenken aan de structuur 
van onze economie. 
Met belangstelling las ik dat de Minis-
ter bezig is, een nota inzake de econo-
mische structuur uit te brengen. 
Wanneer denkt de Minister deze nota 
gereed te hebben? 
Is de Minister bij het samenstellen van 
de nota ook te rade gegaan bij het ge-
organiseerde bedrijfsleven? Dat laat-
ste lijkt mij voor de hand te liggen. 
In dit verband zou ik toch nog eens wi l -
len wijzen op een suggestie van SER-
voorzitter De Pous in de laatste open-
bare vergadering van de SER - het top-
orgaan van het georganiseerde be-
drijfsleven - om dit orgaan bij de op-
stelling van de structuurnota te betrek-
ken. 
Ondanks het feit, dat ik meen dat bij 
het samenstellen van de nota vanzelf-
sprekend het georganiseerde bedrijfs-
leven moet worden betrokken, wi l ik 
deze suggestie graag aan de Minister 
voorleggen en zijn antwoord daarop 
vernemen. 
Mijnheer de Voorzitter! De centrale 
vraag bij het opstellen van die nota 
over de structuur van onze economie 
is heel simpel geformuleerd de vol-
gende: Hoe maken wi j de structuur 
van de Nederlandse econo'mie zo sterk 
mogelijk? 
Naast het onderzoeken van de moge-
lijkheden van de diverse bedrijfstakken 
moet aan de allesbeheersende factor 
van het ondernemingsklimaat zeer 
grote aandacht worden geschonken. 
Reeds nu, voordat die nota gereed is, 
is die factor in ons economisch gebeu-
ren van essentiële betekenis. 
Ik zie het ondernemingsklimaat als een 
samenstel van factoren, die de inves-
teringsbereidheid beïnvloeden. Die in-
vesteringsbereidheid is een zaak, 
waarmee wi j bijzonder zorgvuldig 
moeten omspringen. Zowel de werk-
gelegenheid op korte termijn als op 
lange termijn schrijft ons dat dwin-
gend voor. Van regeringszijde kan 
men veel doen om die investeringsbe-
reidheid positief te beïnvloeden. Men 
kan het doen in de sfeer van de maat-
regelen, maar ook in de sfeer van uit-
spraken, die een waardering inhouden 
van onze ondernemingsgewijze pro-
duktie. 
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Van der Mei 
Wat de maatregelen betreft zijn wij 
van mening, dat bij het stimuleren van 
de bestedingen te weinig accent wordt 
gelegd op het stimuleren van de priva-
te investeringen. 
Wat betreft de uitspraken, die een 
waardering inhouden van onze onder-
nemingsgewijze produktie, ervaart 
men de negatieve invloed op het on-
dernemingsklimaat in ons land. De re-
de van de Minister-President in Nijme-
gen, de opvattingen met betrekking tot 
winsten, de gedachten met betrekking 
tot het beslissen over investeringen 
komen - dat moet men constateren -
het ondernemingsklimaat bepaald niet 
ten goede. Nederland heeft een zeer 
open economie. Dat betekent ook dat 
wij ons in onze opvattingen met be-
trekking tot de zaken, die ik zojuist 
noemde, grote beperkingen zullen 
moeten opleggen. Het ventileren van 
de gedachten, die ik zojuist noemde, 
door met regeringsverantwoordelijk-
heid beklede personen heeft een nega-
tieve uitwerking op het ondernemings-
klimaat in ons land en zal de investe-
ringsbereidheid niet bevorderen. In-
dien zou blijken dat de investeringsbe-
reidheid te zeer zou dalen, zouden wij 
voor de vraag komen te staan, wie dan 
wel deze investeringen die met het 
oog op de werkgelegenheid nodig zijn, 
zal moeten verrichten. Dat zou kunnen 
betekenen dat de overheid dit zou 
moeten doen. Indien de verslechtering 
van het ondernemingsklimaat door de 
door mij genoemde oorzaken dit ten 
gevolge zou hebben, zou ik dit een 
kwalijke ontwikkeling achten. Om deze 
reden vind ik de verbetering van het 
ondernemingsklimaat in ons land een 
zaak, die bij de heroverweging van de 
structuur van onze economie een gro-
te rol moet spelen. 
Mijnheer de Voorzitter! Hoe men ook 
over het systeem van vrije onderne-
mingsgewijze produktie moge denken 
- wij zijn daarvan voorstander - duide-
lijk is dat de Regering zich daar tegen-
ovfer, zeker in de huidige economische 
situatie, geen - laat ik het voorzichtig 
formuleren - al te vrijblijvende opstel-
ling kan permitteren. Wil zij dé investe-
ringsbereidheid bevorderen, dan zal zij 
zich positief ten opzichte van de onder-
nemingsgewijze produktie moeten op-
stellen. Zeer in het algemeen gesteld, 
zij zal - zoals wij dit zo fraai weten uit 
te drukken - als hoedster van het alge-
meen economisch belang het onder-
nemingsklimaat in dit systeem van 
vrije ondernemingsgewijze produktie 
positief moeten beïnvloeden. Zij zal al 
het mogelijke moeten doen, dit kli-

maat te verbeteren. In dat kader wil ik 
ervoor pleiten dat de Regering het 
initiatief neemt, tezamen met de lei-
ders van de werkgevers en de werkne-
mers buiten de onderhandelingssfeer 
en buiten de publiciteitsmedia aan ta-
fel te gaan zitten om met elkaar het on-
dernemingsklimaat te bespreken. Er 
moet de Regering toch alles aan gele-
gen zijn, het ondernemingsklimaat te 
verbeteren. Daarom wil ik de Minister 
vragen, hoe hij over het idee van zo'n 
gesprek denkt. 
Een andere opmerking met betrekking 
tot het beleid ten aanzien van de her-
structurering van onze economie be-
treft de relatie met de ontwikkelingssa-
menwerking. De memorie van toelich-
ting meldt ons dat voor de besteding 
van de betrokken begrotingspost nog 
een nadere beleidsuitwerking zal vol-
gen. Ik lees uit de toelichting dat wij 
deze nadere uitwerking eigenlijk al in 
ons bezit hadden moeten hebben. Dat 
is nog niet het geval. Ik erken uiteraard 
de aspecten van de ontwikkelingssa-
menwerking, die aan de herstructure-
ring van ook onze economie zijn ver-
bonden. Wel ben ik echter de mening 
toegedaan dat de centrale verantwoor-
delljkheid voor deze herstructurering 
bij de Ministervan Economische Za-
ken dient te berusten. Dit is een opvat-
ting, die ik graag door deze Minister 
bevestigd zie. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan het 
volgende punt, dat de laatste tijd nogal 
in de belangstelling staat en waarvoor 
ook de benaderingswijze van de Rege-
ring van groot belang is, namelijk dat 
van de multinationale ondernemin-
gen. Hierover wordt veel gesproken en 
geschreven en wel vaak in een emoti-
oneel sterk geladen sfeer, die niet bij 
uitstek geschikt is om tot een even-
wichtige benadering te korrten. Dit is 
een benadering, die mijns inziens ook 
hier noodzakelijk is. Daarom heb ik 
met waardering kennis genomen van 
de manier, waarop de Minister in zijn 
begroting deze problematiek tege-
moet treedt. Ik ben het met hem eens, 
dat men voorzichtig moet zijn in ver-
band met de multinationals te spreken 
over misbruik van macht in de eigenlij-
ke zin van het woord. Men hoede zich 
- aldus de Minister - voor generalisa-
ties. Er zal meer inzicht verkregen moe-
ten worden in het verschijnsel van de 
multinationals. Het is bekend dat er 
een interdepartementale werkgroep 
onder leiding van de Minister van Eco-
nomische Zaken bezig is, deze proble-
matiek te bestuderen. Dit lijkt mij een 
goede zaak. Aan de hand van deze stu-
die zullen - althans dat neem ik aan -
standpunten worden geformuleerd. 

Het heeft mij daarom in hoge mate 
verbaasd, te lezen dat de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking op 4 juli 
in de Economische en Sociale Raad 
van de Verenigde Naties stelde, dat hij 
het bekende en omstreden rapport van 
eminente personen positief beoor-
deelde en dit als een richtsnoer zag 
voor het toekomstige beleid ten aan-
zien van multinationale bedrijven. Een 
zodanig regeringsstandpunt ademt 
een andere geest dan die welke mij uit 
de begroting van Economische Zaken 
tegemoet treedt. Dat doet bij mij de 
vraag rijzen wat het beleid van de Re-
gering op dit punt is en wie op dit punt 
de primaire verantwoordelijkheid 
heeft. Naar mijn overtuiging behoort 
die verantwoordelijkheid bij de Minis-
ter van Economische Zaken. Ik wil hem 
dan ook vragen, of de Regering al een 
standpunt heeft bepaald met betrek-
king tot de multinationals. Als zij dat 
heeft, wat is dan nog het nut van die 
interdepartementale werkgroep? Als 
zij het nog niet heeft, wat kan de Minis-
ter ons dan mededelen over de stand 
van zaken in die interdepartementale 
werkgroep? Bij alle discussies over en 
beleidsbepaling met betrekking tot de 
multinationals is het goed, ons voor 
og"en te houden wat een gezagheb-
bend man als prof. Tinbergen daar-
over ruim één maand geleden in een 
rapport, in Berlijn behandeld, stelde: 
'De activiteiten van multinationals blij-
ven, ondanks het feit dat ze op ver-
schillende punten anders gericht moe-
ten worden, de eigenlijke en broodno-
dige bron van welvaart. Het is te hopen 
dat de betrokken partijen zich zullen la-
ten leiden door opbouwende en niet 
door doctrinaire en destructieve motie-
ven.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Met instem-
ming haal ik deze woorden hier aan. 
Van de multinationals naar het mid-
den- en kleinbedrijf is in vele opzichten 
een grote stap, maar om des tijds wille 
móet ik deze stap nu wel doen. Enkele 
weken geleden is er een openbare 
commissievergadering geweest, ge-
wijd aan het midden- en kleinbedrijf. Ik 
wil daarom volstaan met enkele korte 
opmerkingen die betrekking hebben 
op het inkomens- en structuurbeleid. 
Er valt een zorgwekkende ontwikkeling 
van inkomens in het midden- en klein-
bedrijf te constateren. Wij kennen de 
cijfers; een reële inkomensdaling in 
1973 van 7% en in 1974 van 10%. In 
die openbare commissievergadering 
zijn er zelfs verwachtingen uitgespro-
ken met betrekking tot 1975. Toen 
bleek dat de Staatssecretaris op dat 
moment optimistischer was dan in 
overeenstemming leek met de gelui-
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den die ons uit de betrokken sectoren 
bereikten. Welnu, wi j zijn al weer een 
maand verder en ik zou de Staats-
secretaris nu wil len vragen, hoe zijn 
verwachtingen met betrekking tot de 
inkomensontwikkelingen in 1975 voor 
het midden- en kleinbedrijf zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Door de heer 
Notenboom is een motie ingediend, 
met het doel, de financieringshulp die 
door de raad van het midden- en klein-
bedrijf bepleit werd, mogelijk te ma-
ken. Ik hoop, dat de Regering die ge-
dachte in positieve overweging wi l ne-
men. Qok dat zal een bijdrage kunnen 
leveren aan herstel van vertrouwen bij 
het midden- en kleinbedrijf in de op-
vattingen van dit kabinet over de posi-
tie en de betekenis van het midden- en 
kleinbedrijf in onze samenleving. Wie 
met mensen uit het midden- en klein-
bedrijf spreekt, kan zich niet aan de in-
druk onttrekken dat de mate van ver-
trouwen bij die mensen in dit beleid 
niet overmatig groot is. 
Mijnheer de Voorzitter! In het gehele 
kader van het structuurbeleid vinden 
wi j de integratie-opdracht van de 
Staatssecretaris uitermate belangrijk. 
Nog belangrijker is, welke concrete 
mogelijkheden die opdracht biedt. In 
de openbare commissievergadering 
heb ik er mijn verwondering over uit-
gesproken dat de naam van de Staats-
secretaris ontbreekt onder de interim-
nota werkloosheidsbestrijding en dat 
terwijl in de sector van het midden- en 
kleinbedrijf nogal wat mensen werken 
en ook daar de werkgelegenheid.spro-
blematiek, waar wi j in het hele land 
mee te maken hebben, bepaald niet 
onbekend is. Welnu, er wacht ons nog 
een andere nota, de nota met betrek-
king tot het inkomensbeleid. Ik neem 
aan, dat daaraan wel door de Staats-
secretaris van Economische Zaken zal 
worden medegewerkt. Gezien echter 
de ondertekening van de werkloos-
heidsnota zou ik wil len vragen of wi j 
ervan uit mogen gaan, dat de nota in-
komenspolitiek mede ondertekend zal 
worden door deze Staatssecretaris. Ik 
wi l dit sterk bepleiten. 
Mijnheer de Voorzitter! Een van de be-
langrijke gegevens in onze huidige 
economische situatie is het helaas 
mislukken van de besprekingen over 
het centraal akkoord. Ik ben van me-
ning dat wi j nu met hogere nominale 
stijgingen komen te zitten dan bij de 
totstandkoming van een centraal ak-
koord hadden mogen worden ver-
wacht. 

Nu de besprekingen zijn mislukt, komt 
naar mijn mening de centrale verant-

woordeli jkheid van de Regering weer 
heel sterk naar voren. Haar plannen 
waren namelijk mede gebaseerd op 
het bereiken van een centraal akkoord. 
Het zijn onder andere haar voorne-
mens geweest die te mager werden 
geacht. Beide factoren doen de klem-
mende vraag rijzen, wat de Regering, 
nu de overlegpartners geen overeen-
stemming wisten te bereiken, thans 
verantwoord acht. Een afwachtende 
houding van het kabinet lijkt mij in de-
ze situatie niet verantwoord. Thans 
duidelijk zeggen welke ontwikkeling 
naar haar mening verantwoord is, 
geeft de Regering later meer recht van 
spreken indien onverhoopt de zaak uit 
de hand dreigt te lopen. In de strijd te-
gen de inflatie is die visie van de Rege-
ring bovendien een vereiste. Mede 
door het geven van die visie kan de Re-
gering duidelijk maken in hoeverre het 
haar ecnst is met die inflatiebestrij-
d ing. 
Aansluitend op het voorgaande wi l ik 
enkele opmerkingen maken over het 
prijsbeleid. Men zou kunnen denken 
dat wi j met de dreiging van te hoge 
nominale ontwikkelingen vóór ons, 
het prijsbeleid zouden kunnen gaan 
hanteren om daarmee een bepaalde 
loonontwikkeling binnen bepaalde 
grenzen te houden. Tegen die aanwen-
ding van het prijsbeleid heb ik be-
zwaar. In het begin van mijn rede haal-
de ik een zinsnede uit de 'MEV' aan 
waarin werd gesproken over binnen-
lands georiënteerde bedrijven die 
dankzij het straffe prijsbeleid niet die 
mogeli jkheden tot verbetering van 
winstmarges hebben die de exportbe-
drijven hebben. De rendementspositie 
wordt mede door het huidige prijsbe-
leid aangetast. 
Wi j zijn in ons land nu al een jaar of 
twee bezig met een straf prijsbeleid. 
Het dreigt op die manier een structu-
reel element in onze economie te wor-
den, hetgeen natuurlijk nooit de be-
doeling van de Prijzenwet is geweest. 
Het is ook om die reden dat wi j een 
herbeziening op dit prijsbeleid ge-
wenst achten. Daarbij komt dat de me-
morie van toelichting stelt dat het 
prijsbeleid in 1974 in de detailhandel 
geen belemmering meer vormt voor 
de inkomensontwikkeling. Detoege-
stane margeverruimingen zijn namelijk 
groter dan het EIM realiseerbaar acht. 
In de ocv die wi j aan het midden- en 
kleinbedrijf gewijd hebben is hierop 
ook door ons gewezen. Dit is zojuist 
ook door de heer Portheine gedaan. 
Waarom schaft de Minister het prijsbe-
leid niet af voor die laatste schakel, 
hetgeen ik sterk bepleit? Welke voor-

nemens heeft de Minister met betrek-
king tot het prijsbeleid in 1975? 
Ik kom tot de bespreking van het regio-
nale beleid. In een terreinverdeling 
met K.V.P. en A.R.P. zal ik mi j beperken 
tot het oosten des lands. Bepaald niet 
ten onrechte merkt de memorie van 
toelichting op dat onder andere Over-
ijssel zorgen geeft. Hetzelfde geldt voor 
de Gelderse Achterhoek en het Nij-
meegse gebied. Wie bij voorbeeld de 
moeil i jkheden rondom het Singer-con-
cern heeft gevolgd, weet dit. 
In dit verband wi l ik iets opmerken, mij 
beperkend tot Overijssel, met betrek-
king tot de Oostelijke Ontwikkelings 
Maatschappij die in oprichting is. Het 
is mij bekend dat over dit lofwaardig 
initiatief een gesprek heeft plaatsge-
vonden tussen de Minister en gedepu-
teerde staten van Overijssel. Kan de 
Minister ons de resultaten van dit ge-
sprek meedelen? Hoe is de verhouding 
tussen de Nehem en de regionale ont-
wikkelingsmaatschappijen? Welke mo-
gelijkheden ziet de Minister voor de 
OOM en op welke termijn verwacht hij 
dat deze kan gaan functioneren? Welke 
stappen denkt de Minister te nemen 
om de functionering van de OOM te 
bevorderen? Hoe is in het algemeen de 
bemoeienis van de Minister met de re-
gionale ontwikkelingsmaatschappij-
en? Moeten de ontwikkelingsmaat-
schappijen, zoals de OOM, beperkt blij-
ven tot het gebied van één provincie 
of is de Minister de mening toegedaan 
dat zij een breder geografisch terrein 
moeten bestrijken? Met grote belang-
stelling wacht ik het antwoord van de 
Minister op deze vragen af. 
Ik vraag graag de aandacht van de Mi-
nister voor een brief van de Steden-
band Twente en de Twenteraad, waar-
in wordt verwezen naar een motie in-
zake de werkgelegenheidsontwikke-
ling in Overijssel, aangenomen door 
provinciale staten van Overijssel. In de 
brief van de Stedenband en Twente-
raad wordt met name op de werkloos-
heid in de dienstensector gewezen. 
Men bepleit in die brief bepaald niet 
ten onrechte stimuleringsmaatrege-
len. Ik ben van mening dat men die 
daar voor de dienstensector dringend 
nodig heeft. Ik wi l dit zeer in de aan-
dacht van de Minister aanbevelen. Ook 
op dit punt wacht ik zijn antwoord met 
grote belangstelling af. 
In de terreinverdeling met K.V.P. en 
A.R.P. zal ik nog bijzonder aandacht 
besteden aan de buitenlandse econo-
mische betrekkingen. Wanneer men 
het deel van de memorie van toelich-
t ing doorleest dat zich daarmee bezig-
houdt, moet men constateren dat er 
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een toon van grote bezorgdheid door-
klinkt, zowel in het algemene deel als 
in het deel dat ingaat op de onderdelen 
van het beleid. Er is bezorgdheid met 
betrekking tot de omvang van de pro-
blematiek. Evenzeer wordt er gevraagd 
naar de toereikendheid van het huidi-
ge internationale samwerkingsinstru-
mentar ium. Hetgeen in de afgelopen 
tientallen jaren tot stand werd ge-
bracht, dreigt ondermijnd te worden, 
waarbi j ik denk aan het GATT en de 
EEG. Ik hoop en ik verwacht niet an-
ders dan dat dit alles voor deze Minis-
ter van Economische Zaken een extra 
stimulans zal zijn om aan dit zo belang 
rijke deel van zijn beleid de grootst 
mogelijke zorg te geven. 
De noodzaak tot economische samen-
werking is groter dan ooit en tegelij-
kertijd constateren wi j een gevaarlijke im-
passe in het streven naar die grotere 
samenwerking. In plaats van het tot 
stand komen van integratie zijn er ver-
schijnselen die meer het karakter van 
desintegratie dragen. Duidelijk zagen 
wi j dat gedurende de energiecrisis, 
maar ook de interne situatie in de EEG 
laat ons dat desintegratieproces zien. 
De memorie van toelichting geeft 
voorbeelden, zoals de heronderhande-
ling over de toetredingsvoorwaarden 
met betrekking tot het Engelse lid-
maatschap, de maatregelen, genomen 
door Italië en door Denemarken, die 
een bedreiging vormen voor en een 
aantasting van het vrije verkeer binnen 
de Gemeenschap. 

Aan het einde van die beschouwingen 
concludeert de memorie van toelich-
t ing: 
'Voortgang van het integratieproces 
kan slechts zeker worden gesteld wan-
neer de douane-unie onderdeel is van 
een economische en monetaire unie, 
dat wi l zeggen gecompleteerd wordt 
door een effectieve coördinatie van het 
monetaire en het f inancieel-economi-
sche beleid met voldiende bevoegdhe-
den voor de organen van de Gemeen-
schap voor een slagvaardig beleid.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Bij het lezen 
van deze passage komen vele vragen 
bij mij op. Klinkt er in het gehele stuk 
geen hopeloosheid door met betrek-
king tot de situatie waarin wi j ons 
thans in de EEG bevinden? Is het mo-
gelijk, nog enige voortgang in het inte-
gratieproces te kijgen, want is de eco-
nomische en monetaire unie, die als 
voorwaarde voor die voortgang wordt 
gesteld, niet verder weg dan ooit? 
Gaat het er niet meer en meer op li j-
ken, dat het integratieproces een zaak 
van generaties is in plaats van een 

kwestie van een overgangsperiode 
van enkele tientallen jaren? Zo zijn er 
meer vragen te stellen. Misschien zie ik 
het somber, maar dan hoor ik het 
graag van de Minister. De memorie 
van toelichting bood in ieder geval 
weinig aanknopingspunten voor een 
meer optimistische visie. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik behandel en-
kele onderdelen van het beleid, in de 
eerste plaats de bekende multilaterale 
onderhandelingen in het kader van 
GATT. Begin oktober heeft de commis-
sie voor de handelspolitiek een over-
zicht van de Minister gekregen van de 
gang van zaken met betrekking tot de-
ze problematiek. Graag wi l ik hiervoor 
mijn erkentelijkheid betuigen. Sinds-
dien is er alweer een hele t i jd verstre-
ken, hetgeen mi j , omdat het om een 
belangrijke materie gaat, ertoe brengt 
om te vragen, hoe de Minister thans de 
voortgang met betrekking tot deze zo 
belangrijke onderhandelingen ziet. Ver-
wacht hi j , dat nog dit jaar in de Vere-
nigde Staten de Trade Reform Act zal 
worden aangenomen? Is het aanne-
men daarvan een voorwaarde om tot 
werkelijke onderhandelingen te ko-
<nen? Kan de Gemeenschap in dezen 
geen initiatief nemen om tot werkelijke 
onderhandelingen te komen? Dat is 
vooral van betekenis in de huidige pe-
riode, waarin de vri jmaking van het in-
ternationale handelsverkeer wordt be-
dreigd. 
Eenvolgend punt: de gemeenschap-
pelijke handelspolitiek van de EEG ten 
opzichte van Oost-Europa. 
Jarenlang hebben wi j in deze Kamer 
gesproken over de gemeenschappelij-
ke handelspolitiek van de EEG, juist 
ook in verband met 1 januari 1975, 
welke datum nog nooit zo dichtbij is 
geweest als thans . . . 

De heer Bakker (C.P.N.): Dat is altijd 
zo. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Ik dacht 
al dat de heer Bakker dat zou zeggen. 
Mijnheer de Voorzitter! 1 januari 1975 
is namelijk al jaren de dag, waarop in 
Gemeenschapsverband het een en an-
der geregeld moet zijn omdat de bila-
terale handelsakkoorden dan niet 
meer van kracht zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is bekend, 
dat de Raad van Ministers overeen-
stemming heeft bereikt over een sche-
ma voor handelsbesprekingen met de 
Oosteuropese landen. Het is echter 
niet duidelijk, wat nu op 1 januari 1975 
het feitelijke regime zal zijn, zowel met 
betrekking tot de invoer uit die landen 
als met betrekking tot het behartigen 
van de Nederlandse exportbelangen in 
die EEG-benadering. Graag zou ik van 

de Minister op dit punt verduidelijking 
vernemen. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is bekend 
dat het samenwerkingsakkoord met 
Roemenië niet is ondertekend. De 
gang van zaken in dezen behoort be-
paald niet tot de gelukkigste. De vraag 
is, wat er nu verder met dit akkoord 
gaat gebeuren. Er zullen toch ook wel 
andere EEG-lidstaten zijn, die soortge-
lijke samenwerkingsakkoorden afslui-
ten, waarin ongetwijfeld ook bepalin-
gen voorkomen, waartegen Brussel in 
ons akkoord met Roemenië nu juist 
zulke bezwaren had. De vraag rijst, hoe 
het die andere akkoorden vergaat. 
Graag hierover een uiteenzetting van 
de bewindsman. 
Een korte vraag over de grondstoffen-
problematiek. De memorie van toelich-
t ing wi jdt in het kader van de buiten-
landse economische betrekkingen niet 
erg veel aandacht aan deze vraagstuk-
ken. Dat betreur ik. De grondstoffen-
consultaties in UNCTAD-verband heb-
ben bepaalde problemen aan het licht 
gebracht. Dan volgt in de memorie van 
toel ichting: De Nederlandse Regering 
is van mening, dat in de geëigende in-
ternationale organisaties terzake initia-
tieven moeten worden ondernomen 
om tot aanvaardbare oplossingen te 
komen. Die mening is misschien wel 
erg verstandig, maar doet wat mager 
aan, vooral indien ik op dit punt kijk 
naar de afdeling ontwikkelingssamen-
werking van de begroting van Buiten-
landse Zaken. 
Minister Pronk, die ook op dit terrein 
om zo te zeggen grote belangstelling 
aan de dag legt, stelt: 
'Uitgangspunt bij onderhandelingen 
over grondstoffenregelingen zal zijn, 
dat deze zullen moeten worden ge-
voerd door de overheden en dat de in-
vloed van multinationale ondernemin-
gen' - daar heeft hij kennelijk iets te-
gen - 'die momenteel veelal een be-
slissende positie op de grondstoffen-
markt innemen, wordt teruggedron-
gen.'. 
Tegen die achtergrond wil ik van deze 
Minister van Economische Zaken, die 
terzake van degrondstoffenproble-
matiek een grote verantwoordeli jkheid 
heeft, graag vernemen, welke visie hij 
heeft met betrekking tot de wegen, 
waarlangs grondstoffenregelingen tot 
stand moeten worden gebracht. 
Thans wi l ik nog een opmerking ma-
ken met betrekking tot de voorwaar-
den, waaronder exportkredieten wor-
den verleend. 
Het is bekend, dat in vele landen - in 
dezen noem ik de Verenigde Staten, 
Japan, Engeland, Duitsland, Frankrijk 
en Italië - gunstige exportkredietvoor-

Tweede Kamer 
10 december 1974 Rijksbegroting 1844 



Van der Mei 
waarden bestaan en zelfs 20 gunstig, 
dat zij in Nederland als een concurren-
tienadeel worden ervaren. Het be-
staandeexportf inancieringsarrange-
ment van De Nederlandse Bank is niet 
in staat, dit concurrentienadeel weg te 
werken. Het behoeft werkelijk geen be-
toog van hoeveel belang onze export 
is. Dit belang wordt nog eens extra on-
derli jnd door de meest recente ver-
wachtingen met betrekking tot de we-
reldhandel. In die situatie is onze eco-
nomie er zeer bij gebaat, dat concur-
rentienadelen zoveel mogelijk worden 
weggewerkt. Tegen cie achtergrond 
zou ik het verzoek van een belangrijk 
deel van het Nederlandse bedrijfsle-
ven wil len ondersteunen om te komen 
tot een verlaging van de financierings-
kosten van middellange en lange ex-
portkredieten. 
Met belangstelling wacht ik het ant-
woord van de Minister ook op deze 
vraag af. Mocht dit antwoord onver-
hoopt onbevredigend zijn, dan over-
weeg ik hierover een uitspraak van de 
Kamer te vragen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
begroting van Economische Zaken wi l 
ik mij tot het uiterste beperken zowel 
wat betreft de t i jd, als ten aanzien van 
het aantal aan te snijden onderwer-
pen. 
Een groot aantal punten, dat anders 
een belangrijke rol speelt bij deze be-
grotingsbehandeling, is in de afgelo-
pen maanden reeds uitvoerig ter tafel 
gekomen: de kernenergie, het aard-
gasbeleid, de positie van de midden-
groepen en niet te vergeten ook de al-
gemene economische situatie, waar-
over wi j in de afgelopen week uitvoe-
rig hebben gedebatteerd met onder 
anderen de Minister van Financiën en 
die ook volgende of deze week bij de 
behandeling van de begroting van So-
ciale Zaken waarschijnli jk nog een en-
kel moment ter sprake zal komen. 
Er is echter een punt, dat bij dit alles 
een beetje onder tafel dreigt te raken, 
namelijk het prijsbeleid van de Rege-
ring. In het laatste jaar hebben wi j 
daarvan nogal wat variaties gekregen. 
Benijdenswaardig zijn degenen, die 
het allemaal hebben kunnen volgen en 
begri jpen: uit de wachtkamer; in de 
wachtkamer; weer uit de wachtkamer 
met uitbreiding enz. Het enige, wat 
niet varieerde, dat waren de prijsstij-
gingen. De t i jd, dat de belangrijkste 
combinatie binnen deze Regering een 

prijsstop beloofde, wanneer zij aan het 
bewind zou zijn, lijkt op de grijze oud-
heid. 
De vraag, die ook in de memorie van 
toelichting niet wordt beantwoord, al-
thans ons inziens niet bevredigend, 
luidt: Wat heeft de prijspolitiek nu pre-
cies opgeleverd? Het enige, wat de Re-
gering zegt is, dat, als zij deze diverse 
soorten prijspolitiek niet had ge-
voerd, het dan nog erger was geweest. 
Dit valt niet te bewijzen; de Regering 
komt ook niet met een begin van be-
wijs. Zij concludeert alleen, dat zij in 
1975 wi l doorgaan volgens de variatie 
van het prijzensysteem, die op het 
ogenblik heerst. 
Wij wil len de Minister nadere concrete 
informatie vragen omtrent de vraag, 
hoe zijn prijzenpolitiek in de praktijk in 
een aantal concrete gevallen heeft ge-
werkt. Wij vragen hem concrete geval-
len te noemen, waarvoor als zijn prijs-
politiek niet aanwezig was geweest, de 
prijzen op het ogenblik hoger zouden 
zijn. 
Voor de oorzaken van de prijssti jgin-
gen wordt nogal veel verwezen naar 
het buitenland. De Minister-President 
heeft dat met name de laatste t i jd nog-
al eens gedaan. Een feit blijft, dat bij de 
voornaamste handelspartner van Ne-
derland, West-Duitsland, de prijsstij-
ging minder is en dat men daarvan 
een bepaalde invloed op het Neder-
landse prijspeil zou kunnen verwach-
ten. 
Verwezen wordt altijd naar de stijging 
van de loonkosten, maar de loonkos-
tensti jging is, vooral nu wi j al een aan-
tal jaren met de reële lonen vri jwel op 
de nulli jn zitten, een duidelijk gevolg 
van de prijssti jgingen. Het is nacalcu-
latie, geen voorindexering. Bovendien 
is bij een aantal van de belangrijkste 
prijsopdrijvers - ik kom daarop direct 
nog terug - de loonfactor minimaal. 
De verwijzingen van de laatste ti jd 
gaan voornamelijk in de richting van 
de grondstoffen, maar ook daarin zit-
ten een heleboel 'maren', want de 
vraag blijft open, wie de grondstoffen-
prijzen bepalen. De vraag is open, op 
welke manier deze grondstoffenpri j-
zen tot stand komen en doorwerken. 
De vraag is ook levensgroot, hoe het 
komt dat daar, waar sprake is van een 
daling van grondstoffenprijzen - en 
die dalingen zijn er de laatste ti jd - die 
niet terug te vinden is in het prijsindex-
cijfer. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l een paar 
concrete gevallen noemen. Daar is het 
de Ministers niet onbekende geval van 
de margarine, waarbij in het afgelopen 
jaar de prijs van een deel van de 
grondstoffen zeer snel steeg en van 

een ander deel langzaam, althans 
belangrijk langzamer, terwij l de consu-
mentenprijs snel steeg. Een paar 
maanden geleden heeft het Consu-
menten Contact onthuld, dat een deel 
van die prijsstijgingen overbodig was, 
althans in de vorm die zij gehad heb-
ben, doordat Unilever geswitcht had 
van de ene grondstof op de andere. 
Niemand kan controleren, hoe dat 
switch-proces plaatsvindt en wanneer 
het plaatsvindt, zoals ook niemand 
weet, welke prijzen op de termijnmarkt 
uiteindelijk worden afgesproken, maar 
een feit is dat sedertdien, ook sinds de-
ze feiten aan het daglicht zijn geko-
men, de prijs van de margarine op-
nieuw omhoog is gegaan: en dat, ter-
wi j l Unilever een van de belangrijkste 
handelaren in grondstoffen is, gezien 
de bezittingen onder andere in Afrika. 
Er is voorts het vraagstuk van de ben-
zineprijs. Al in augustus zette een aan-
tal houders van witte pompen de aan-
val in op de benzineprijs; zij stelden 
dat die omlaag kon omdat de voorra-
den inmiddels hoog waren opgelopen 
en de benzineprijs kunstmatig werd hoog-
gehouden. Ondertussen is de kwaliteit 
van de benzine gedaald, zoals officieel 
wordt ontkend, maar door menig auto-
rijder wordt bevestigd. Het heeft ech-
ter tot november geduurd voordat de 
Minister de prijs met één cent heeft la-
ten zakken. De hoogte van de benzine-
prijs op dit ogenblik kan onmogeli jk 
meer worden veroorzaakt door de 
schaarste welke een ti jdlang het argu-
ment is geweest. Op dit ogenblik be-
draagt de voorraad benzine die aan-
wezig is in het Rijnmondgebied, als ik 
het wel heb, het max imum van wat op-
geslagen kan worden. De basis voor 
een verlaging van de benzineprijs 
moet aanwezig zijn. 
Een van de meest snelle en spectacu-
laire prijsstijgingen van het laatste jaar 
is die van het brood geweest. Nu is 
kortgeleden voor de negende keer in 
1974 het brood in prijs verhoogd; in 
totaal is het 39 cent in één jaar. De 
meelvoorziening in dit land is hoofdza-
kelijk in handen van twee grote con-
cerns die naar schatting 70 a 80% van 
de totale meelvoorziening en een zeer 
groot deel van de broodproduktie in 
handen hebben. Het internationale 
prijsverloop voor graan van de laatste 
tien jaar laat zien, dat er regelmatig 
niet onbelangrijke dalingen zijn ge-
weest in de graanprijs, die nog geen 
enkele maal in de broodpri js tot uit-
drukking zijn gekomen. De produktie-
structuur van deze grote concerns is 
van dien aard, dat de loonfactor hierin 
uiterst minimaal is; het betreft een 
zeer ondergeschikt deel van de totale 
kosten. 
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Op het ogenblik zien wi j wèl , nu de 
graanmarkt internationaal aantrekt, nu 
er prijsstijgingen zijn geweest, dat de 
ene verhoging van de broodpri js na de 
andere plaatsvindt. 
Een andere pri jssti jging, die bijzonder 
zwaar aankomt, is die voor kleding. De 
stijging in deze sector is al jaren een 
van de hoogste. Het is een van de be-
palende factoren bij het voortdurend 
stijgende prijspeil. Dit is opmerkelijk, 
vooral op dit moment, omdat wi j zien, 
dat voor wol en katoen de i nvoerpri j-
zen dalen. Uit de bekende AKZO-affai-
re weten wi j nog, dat er op het gebied 
van de kunststoffen een t i jd lang een 
overproduktie is geweest, zodat ook 
hierbij geen sprake is van een prijsver-
hogende factor. 
De statistiek geeft al gedurende lange 
tijd een hoog stijgingspercentage voor 
kleding te zien. Het zal heel moeilijk 
zijn, dit precies vast te leggen, want de 
kleding verandert nu eenmaal, terwij l 
hierbij ook sprake is van een groter 
aandeel van het arbeidsloon. Toch is 
het een zeer reële vraag, hoe het mo-
gelijk is, dat met name op bepaalde 
gebieden van de kleding zich voortdu-
rend zo'n sterke sti jging voordoet, ter-
wi j l toch ook op het gebied van de con-
fectie, onder andere, een aanzienlijke 
mechanisatie heeft plaatsgevonden in 
de afgelopen jaren. 
Ik heb enkele belangrijke zaken ge-
noemd, mijnheer de Voorzitter. Bij de-
ze reeks komt straks de verhoging van 
de prijs van het aardgas en over enige 
tijd ook die van de huren, waarbij de 
Regering zélf als aandrijfster van de 
prijsverhogingen optreedt. Ik heb 
reeds eerder opmerkingen gemaakt 
over de verhoging van de prijs van het 
aardgas. Het is mogelijk, dat bepaalde 
bedrijven die zich in een monopoliepo-
sitie bevinden denken: Aha, doe je dat 
zo? Behoeven externe kosten niet altijd 
beslissend te zijn bij verhoging van 
een prijs? 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wijs erop, 
dat al deze prijsstijgingen vooral tot 
uitdrukking komen in de kosten van de 
directe levensbehoeften. De laatste t i jd 
neemt het stijgingspercentage toe. De 
12-maandsgemiddelden worden ho-
ger, in plaats van - zoals men zou ver-
wachten - lager. Dit is vooral bedenke-
lijk met het oog op degenen die van 
een laag inkomen moeten leven. Het 
waren er al veel: bejaarden zonder een 
enigszins substantieel pensioen en in-
validen. In de afgelopen t i jd zijn hierbij 
nogal wat werklozen gekomen. Zij 
worden door de stijging van de kos-
ten van levensonderhoud in zeer ern-

stige moeil i jkheden gebracht. Ik heb 
gewezen op de sti jging van de kosten 
van kleding. Men kan zich voorstellen, 
dat zelfs als de uitkeringen volgens de 
normale indexatie worden verhoogd, 
de zaken waarvoor het stijgingsper-
centage boven de normale indexatie-
norm uitkomt steeds moeilijker zijn 
aan te schaffen: schoenen, kleding, 
aardappelen, groenten. Dit is een re-
den te meer om met grote klem aan de 
Regering te vragen, wat zij op dit punt 
denkt te doen. Laat zij het feitelijk op 
zijn beloop, zoals naar onze stellige 
mening op dit ogenblik gebeurt? 
Wij hebben vorig jaar een motie i nge-
diend waarin het verlangen werd uit-
gesproken tot een prijsstop te komen 
bij een omzet van meer dan 1 min. Die 
motie is verworpen. Wij zullen de ver-
toning niet herhalen maar wi j dringen 
er met klem bij de Regering op aan, een 
rigoureure maatregel te nemen 
om vooral bij de grote concerns, die 
tot de belangrijke prijsverhogers beho-
ren, krachtig op te treden en zich te be-
zinnen op de mogeli jkheid daar prijs-
verlagingen af te dwingen. 
Ik heb niet de gelegenheid uitvoerig 
over het regionaal beleid te spreken. 
Een enkel woord echter. De ontwikke-
ling in Zuid-Limburg als gevolg van de 
sluit ing van de steenkolenmijnen gaat 
ons zeer ter harte. DSM heeft plannen, 
in de komende jaren voor enkele mil-
jarden guldens te investeren in Lim-
burg. Daarbij zijn direct 1500arbeids-
plaatsen genoemd. Gaan deze plan-
nen op korte termijn door? Kunnen zij 
eventueel niet worden bespoedigd? 
Welke doorwerking hebben deze plan-
nen in andere sectoren van bedrijvig-
heid naar het voorlopig inzicht van de 
Regering? 

Ook in Groningen ontplooit DSM een 
aantal init iatieven. Het is nuttig te we-
ten om hoeveel arbeidsplaatsen het bij 
het project in Delfzijl gaat. Het punt is 
in hoeverre DSM de bijdrage kan leve-
ren die door de Regering indertijd met 
betrekking tot de werkgelegenheid in 
Limburg is toegezegd. Dewerkloos-
heid in Limburg is in de afgelopen t i jd 
weer angstwekkend snel omhoogge-
gaan. 
Over het Kalkarfonds is nog maar kort-
geleden zeer uitvoerig gesproken. Die 
zaak heeft toen extra accent gehad 
door de anti-Kalkarmeeting die kort 
daarvoor in Kalkar had plaatsgevon-
den. Daarbij bleken van verschillende 
richtingen verschillende overwegin-
gen naar voren te komen, die tot één 
conclusie leidden, namelijk: stoppen 
met het Kalkarproject. Daarna hebben 
wi j in de Kamer gediscussieerd over 
de vraag hoe de beleidsombuiging 

waarop de Minister doelde er precies 
uit zag. Op verzoek van de Kamer heeft 
de Minister daarover een notitie ver-
schaft. Ik dank hem daarvoor. Uit de 
notitie blijkt, dat de beleidsombuiging 
of nuanceverandering die heeft plaats-
gevonden erop neerkomt, dat de be-
slissing over de voortzetting van het 
project is opengehouden, doordat de 
uitgaven bestemd voor de research 
voor het voortgezette object zijn ge-
blokkeerd. Het staat in de notitie iets 
duidelijker dan het hier indertijd in de 
Kamer over de tafel is gekomen, al is 
het niet wezenlijk verschillend. De Re-
gering heeft wel iets duidelijker aange-
geven wat op dit punt in haar visie een 
verandering wasten opzichte van het 
voorafgaande beleid. 
Naar onze mening is de zaak nu min of 
meer opengelegd. De Regering zit 
middenop de balans. Die balans kan 
naar twee kanten doorslaan. Onze me-
ning is dat de beslissing snel moet val-
len. Wi j zijn voor stopzetting van de 
deelname op de meest geëigende en 
meest ondubbelzinnige wijze. De Re-
gering moet dat besluit nu nemen. Het 
is gewenst dat de Minister een derge-
lijke mededeling in zijn antwoord doet. 
Gebeurt dat niet, dan zal hem daarom 
vermoedelijk op dringende wijze van-
uit de Kamer worden gevraagd. 

De heer Van Dis(S.G.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! De beoordeling van het be-
leid van de bewindslieden van Econo-
mische Zaken wi l ik plaatsen in het ka-
der van de ontwikkelingen, die zich al-
lerwege voordoen en die laten zien, 
dat de economische vooruitzichten 
maar ook - ik wees er reeds enkele we-
ken geleden op bij de behandeling van 
de belastingplannen - de politieke 
vooruitzichten, zowel nationaal als in-
ternationaal, niet rooskleurig zijn. Wi j 
leven in een t i jd van veranderingen, 
die elkander steeds sneller opvolgen. 
Als we terugzien op de afgelopen ti jd 
dan merken we pas, hoever we in die 
periode achteruit zijn gegaan, als die 
wordt bezien in het licht van vrede, 
veil igheid, welvaart en welzijn. Naar 
onze overtuiging is daarvan de belang-
rijkste oorzaak, dat vaste normen en 
gedragsregels, ontleend aan de schep-
pingsordinanties schier overal met 
voeten worden getreden. 'Zij hebben 
Mij verlaten', zegt de Heere, 'de Spring-
ader van levend water, wat wijsheid 
zouden zij hebben'? In plaats van ge-
hoor te geven aan de ernstig gemeen-
de oproep van de Heere Christus 
'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en 
Zijn gerechtigheid en alle andere din-
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gen zullen u worden toegeworpen' , 
moeten wi j constateren een steeds 
snellere en verdergaande negatie van 
Hem. Dat moet gevolgen hebben voor 
alle terreinen van het leven, niet in het 
minst ook het terrein, waarover we het 
nu hebben: Alles wat te maken heeft 
met het broodvraagstuk. Het moet 
toch duidelijk zijn, dat als daadwerke-
lijk gehoor mag worden gegeven aan 
die Goddelijke ordeningen, die gesteld 
zijn tot het ware welzijn, het probleem 
van de inflatie bi jvoorbeeld lang zo'n 
omvang niet had behoeven aan te ne-
men als wi j thans zien. Immers, die or-
deningen houden ook in het bevorde-
ren van alles wat de naaste ten nutte 
kan strekken. Dat betekent bijvoor-
beeld ook het als één man gezamenlijk 
staan voor de oplossing van de proble-
men. Prof. Schouten uit Ti lburg heeft 
onlangs gezegd: Als alle partijen het 
met elkaar eens worden, dat voor één 
jaar pas op de plaats wordt gemaakt, 
dan zouden vele problemen bij wijze 
van spreken uit de wereld zijn, althans 
dichter tot een oplossing zijn geko-
men. Als iedere Nederlander zijn ver-
antwoordeli jkheid zou beseffen, zowel 
tegenover zijn buurman als tegenover 
de volksgemeenschap als geheel, dan 
zouden de problemen al een heel eind 
op weg naar de oplossing zijn ge-
bracht. Hoe komt het toch, dat on-
danks vele en velerlei krachtsinspan-
ningen van alle kanten men niet komt 
tot een algemeen aanvaard beleid? 
Het centraal akkoord voor 1975 zit er 
niet in. Wat voor waarde moet worden 
toegekend aan de hoop, die het kabi-
net uitsprak, namelijk dat partijen geen 
gebruik zullen maken van harde op-
stellingen? 

Mijn vraag aan de Minister is, welke 
andere weg hij in dezen kan aanwijzen 
dan de weg van het openstaan voor el-
kaar, de weg van het dienen van el-
kaars belangen in het besef, dat men 
elkaar nodig heeft? Denkt hij ook niet, 
dat daarvoor ten diepste noodzakelijk 
is een terugkeer tot de Schepper van 
hemel en aarde en het opnieuw gaan 
naleven van wat Hij ons in zijn Woord 
en Wet bevolen heeft? Dan ook zullen 
er moeilijkheden blijven. De Bijbel is 
nu eenmaal geen panacee voor alle 
problemen. Dan kan echter wel met 
recht een beroep worden gedaan op 
de wijsheid die van boven is. Dat geldt 
in het bijzonder als met die terugkeer 
gepaard gaat een oprechte schuldbe-
lijdenis en erkenning van wat in de 
Psalmen staat geschreven: 'Uwdoen 
is recht, uw vonnis gans rechtvaardig'. 
Alleen in die weg is er verwachting. Ik 
hoop, neen, ik verwacht, dat de Minis-

ter op deze vraagstukken in zijn ant-
woord zal ingaan. 
Mijnheer de Voorzitter! Het zal duide-
l i jkzi jn, dat het terrein van Economi-
sche Zaken dermate groot is, dat een 
keuze moet worden gedaan. Ik zou wi l -
len beginnen met enkele opmerkingen 
over de internationale aspecten. In de 
eerste plaats ontmoet ik daarbij de in-
ternationale onderneming. Onze frac-
tie wi l niet meedoen in het koor van 
hen, die aan deze bedrijven als het wa-
re de oorlog hebben verklaard. Als het 
niet goed gaat, hebben zij een ver-
keerd beleid gevoerd; als het wel goed 
gaat, zijn zij profiteurs! In dit opzicht 
zou ik toch wi l len zeggen, dat juist dit 
soort ondernemingen een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd en nog leve-
ren aan de economie. In dat verband 
meen ik, dat ook prof. Pen duidelijk 
goede kanten heeft gezien aan deze 
ondernemingen. Feitelijk ligt het onuit-
gesproken bezwaar niet zozeer in die 
ondernemingen als wel in het feit, dat 
de nationale economieën heel moeilijk 
tot een eensgezind standpunt kunnen ko-
men. Onze fractie heeft daar niet zo-
veel moeite mee, omdat wi j vinden, 
dat de economische en politieke soe-
vereiniteit een groot goed is, dat terde-
ge moet worden beschermd, al wil len 
wi j daarbij de economische samen-
werking blijven bepleiten. Wij vinden 
het veel meer bedenkelijk, dat de olie-
kapitalen hun weg zoeken en vinden in 
vele van vitaal belang zijnde bedrijven 
in het Westen, ook: in Nederland. Wordt 
het niet dr ingend t i jd, dat tegenover 
deze invasie, die kennelijk gericht is op 
die bedri jvigheden, die van belang zijn 
voor de Arabische wereld, afweer-
maatregelen worden getroffen? Het 
feit, dat ook het Nederlandse bedrijfs-
leven sterk onder Arabische invloed 
kan komen te staan, lijkt ons geen goe-
de zaak, met name ook niet als dat 
gaat om de positie van de staat Israël. 
Wil de Regering zich beraden over 
maatregelen, die moeten meehelpen 
te voorkomen, dat Nederland in een 
benarde positie met name ook op poli-
tiek gebied komt te staan? 
Vervolgens de economie in verband 
met het milieu en de ruimteli jke orde-
ning. In de memorie van toelichting 
wordt op blz. 2 vermeld, de invloed 
van de zorg voor het milieu en de 
ruimteli jke ordening op de economie. 
De toel ichting noemt onder andere de 
kostenverhogende werking van deze 
zorg. Ook worden vertragingen bij het 
tot stand komen van nieuwe bedrijfs-
investeringen geconstateerd, terwij l 
bovendien van investeringen wordt af-
gezien. Onze fractie wi l er geen twijfel 
over laten bestaan, dat zij een taak 

voor de overheid ziet op het gebied 
van milieubeheer en ruimteli jke orde-
ning. Wij begrijpen echter ook, dat er 
regels nodig zijn om aan deze taak in-
houd te geven. Wij vragen ons wel af, 
of er geen mogeli jkheid is om de ver-
tragingen tot een min imum te beper-
ken. Er is een veelheid van regels en 
een veelheid van commissies, die met 
het toezicht op naleving van die regels 
belast zijn. Ziet de Minister mogelijk-
heid om beperking van die commis-
sies c.q. de nodige coördinatie tot 
stand te brengen? Hoe vaak komt het 
niet voor, dat belanghebbenden een 
heel eind op weg zijn gekomen, allerlei 
barrières hebben genomen, maar het 
risico blijven lopen, dat zij op een ge-
geven moment toch in de mist raken? 
Met andere woorden: Een plan tot in-
vesteren blijft, terwij l er al diverse 
goedkeuringen zijn, hier of daar een 
poos hangen, omdat er het een en an-
der aan gewijzigd moet worden of om-
dat de inspraak tot besluiteloosheid 
leidt. Dat moet toch voorkomen wor-

- den. Tevens zouden wi j de Minister 
wil len vragen of hij er nauwlettend op 
wi l toezien, dat de regels niet oneigen-
lijk gebruikt zullen worden. Per slot 
van rekening zijn de regels er om het 
welzijn te waarborgen en niet om on-
dernemingen te weren. Dat laatste zal 
pas mogen gebeuren, als een onder-
neming dat welzijn wezenlijk in gevaar 
brengt. 
Mijnheer de Voorzitter! In dit verband 
zou ik de Minister ook wil len vragen, 
hoe hij nu denkt over het begrip 'selec-
tieve groei'. Wij zouden er voor wil len 
pleiten, dat er een kader geschapen 
wordt waarbinnen die groei kan 
plaatsvinden, maar dan wel graag 
meer concreet gemaakt dan thans ge-
beurt. 
Een volgende vraag, die verband 
houdt met de investeringen is, hoe de 
Minister denkt over het investerings-
klimaat in Nederland. In dit kader zou 
ik met name wil len herhalen wat ik en-
kele weken geleden heb gezegd. Ik heb 
toen als het ware de Minister van Eco-
nomische Zaken sprekende ingevoerd 
toen hij stelde op een vergadering: De 
produktiviteitsontwikkeling kan niet de 
enige basis zijn voor 'de ruimte-bere-
kening'. Ook is van hem de uitspraak: 
'Het bedrijfsleven heeft recht op een 
eigen ruimte, heeft een eigen functie 
te vervullen, die de overheid niet kan 
overnemen'. Mijn vraag is: Hoe denkt 
de Minister dat in zijn beleid concreet 
te vertalen? Als men het oor te luister 
legt bij het bedrijfsleven in al zijn ver-
scheidenheid dan blijkt het vertrou-
wen geschokt te zijn. Ook de Minister 
van Financiën heeft dit pas met zoveel 
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woorden gezegd. Dat moet verande-
ren. Het kabinet moet dan ook alles in 
het werk stellen om dat vertrouwen te 
herstellen. 
Het zal evenwel duidelijk zijn dat dit te 
maken heeft met de al of niet vertrou-
wenwekkende manier, waarop het ka-
binetsbeleid wordt gepresenteerd. Als 
men erop uit is, steeds nadrukkelijk de 
spreiding van macht, kennis, inkomen 
en vermogen na te streven, hetgeen 
veelal tendeert naar overheveling naar 
de overheid, is het voor mij zonneklaar 
dat daarmee niet het algemene belang 
wordt bevorderd. Onze fractie is en 
blijft van mening dat de private sector 
volop de kansen en de ruimte moet 
krijgen om zich te ontplooien. Dat 
dreigt nu te worden gesmoord door de 
steeds sterker wordende greep van de 
overheid op dat bedrijfsleven. 
Meer concreet w i l onze fractie vragen, 
of het investeringsklimaat naar het 
oordeel van de Minister voldoende 
kansen biedt voor een bevredigende 
rentabiliteit van het bedrijfsleven. Hoe 
is de relatie tussen het prijsbeleid en 
de rentabiliteit? Wat is bijvoorbeeld de 
reden ervan dat het prijsbeleid niet in 
de bekende brief van de Minister-Pre-
sident is opgenomen? Bedrijven die 
op de binnenlandse markt opereren, 
worden - althans volgens de gege-
vens waarover ik besch ik-geconf ron-
teerd met de prijsregeling van handha-
ving van de nominale winst per een-
heid produkt. Deze nominale winst zou 
op zichzelf al onvoldoende zijn om de 
rendementen te kunnen handhaven. 
Zal een geringe, althans een vermin-
derde rentabiliteit, echter niet leiden 
tot kwalitatieve verschuivingen binnen 
het geheel van de investeringen? Kun-
nen wi j dat wel gebruiken? 
In dit verband wi l ik nog een opmer-
king maken over de doorberekening 
van de loonkosten. Ik heb begrepen 
dat hiervoor een bepaalde norm wordt 
gehanteerd die gebaseerd is op het ver-
schil tussen de verwachte loonsomsti j-
ging en de verwachte produktiviteitsstij-
ging, hetgeen met name de produktie-
sector betreft. Nu is het probleem dat 
de loonsomsti jging in het algemeen 
redelijk berekend kan worden. Dat is 
helaas met de produktiviteitsstijging 
niet het geval. Wanneer wi j daarbij 
voegen dat uit de prognoses van het 
CPB de Regering meestal niet de 
meest pessimistische kiest als uit-
gangspunt, vragen wi j ons wel af of 
mede daardoor niet een te zware last 
op het bedrijfsleven wordt gelegd. Is 
het dan verwonderl i jk dat een onder-
nemer die eenzelfde rentabiliteit wi l 

behouden, eerder geneigd is, arbeids-
besparende investeringen te doen dan 
arbeidsscheppende? Ik meen dat dit 
moet leiden tot de conclusie dat hier 
de kern van de zaak zit. Dat is naar mijn 
mening ook de reden, waarom bij-
voorbeeld de vakbeweging zich ook 
met de investeringen wi l bemoeien. 
In het kader van het scheppen van de 
nieuwe werkgelegenheid wi l ik onder-
schrijven hetgeen de Minister heeft 
gezegd, namelijk dat er verschil be-
staat tussen de correlatie en de causa 
liteit. Hij stelde dat onlangs in ant-
woord op mi jn vraag naar de betrouw-
baarheid van de NEI-studie en de nota 
van het CPB inzake het verband tussen 
investeringen en werkgelegenheid. In 
ieder geval is naar mi jn mening toch 
wel duidelijk gebleken dat de studie-
groep van het NEI achter de conclusie 
van het VNO is gaan staan. Ik wi l er 
ook op wijzen dat het grote belang van 
investeringen door die studie alleen 
nog eens ter dege is onderstreept. 
Slechte rendementen hebben een ne-
gatieve invloed op de werkgelegen-
heid, terwij l meer en meer blijkt dat 
goede rendementen ook niet veel 
nieuwe arbeidsplaatsen tot stand 
brengen. Moet dit laatste niet worden 
geweten aan het verslechterende on-
dernemingsklimaat en het feit dat juist 
die goede rendementen leiden tot ho-
gere looneisen, zodat de extra ruimte 
ook niet kan worden gebruikt voor 
handhaving van de werkgelegenheid 
in dezelfde omvang, waardoor het ver-
schijnsel van vervanging van arbeid 
door kapitaal alleen maar wordt ver-
sneld? 
Mijnheer de Voorzitter! Wij zouden 
graag zien dat het kabinet niet mee-
werkt aan een anti-ondememerskli-
maat. Uitspraken als - enigszins vrij 
vertaald - dat de vrije ondernemings-
gewijze produktie een vorm van onge-
strafte 'witte boorden-criminaliteit ' is 
en dat een ondernemer iemand is die 
wel zeer sterk tot asociaal gedrag 
neigt, laten een mentaliteit zien die 
met name ook voor de middenstan-
ders als nijvere bevolkingsgroep grie-
vend moeten zijn. Ik moet er eerlijk-
heidshalve bij zeggen, dat de bewinds-
lieden, die nu achter de Regeringstafel 
zitten, zich niet aan dergelijke uitlatin-
gen hebben schuldig gemaakt. 
Wij betreuren het, dat bepaalde men-
sen dergelijke geluiden laten horen. 
Waarom doet men dit? Is het de be-
doeling, stemmen te winnen of om te 
laten zien, hoe progressief men wel is? 
Wij menen, dat het onzinnig is, dit te 
doen door stemming te maken. 
In de openbare commissievergadering 
inzake het midden- en kleinbedrijf heb 
ik vragen gesteld over het prijsbeleid. 

Ik w i l daarvan enkele vragen herhalen 
aangezien ik toen geen of niet vol-
doende antwoord heb ontvangen. Ik 
zou wil len vragen waarom de geste-
gen rentekosten en de verhoogde af-
schrijvingskosten niet verrekend mo-
gen worden. Het zijn toch reële kosten-
factoren? Voor het midden- en kleinbe-
drijf zou dit weer een stapje in de goe-
de richting betekenen. Trouwens, dit 
bedrijf zit met het probleem van de ho-
ge loonkosten toch al niet op rozen; 
misschien wel op rozen, zij het dan 
niet op de bloemen, dan toch zeker op 
de doornen. Men wordt geconfron-
teerd met een voortdurende sti jging 
van de loonkosten, terwij l er geen 
overeenkomstige stijging van de pro-
duktiviteit tegenover staat. 
Daarom trof ons de opmerking op blz. 
60 van de memorie van toelichting, 
waarin aandacht wordt gevraagd voor 
de ontwikkeling, die in feite wordt be-
paald door de produktiviteitstoene-
ming in de bedrijfstakken met de beste 
mogeli jkheden. Ik verwijs tevens naar 
blz. 46 van de Handelingen van de 
OCV Midden- en Kleinbedrijf. Mogen 
wi j uit de conclusie van het kabinet op-
maken, dat het het afstemmen van de 
loonontwikkeling op de produktiviteits-
toename in de bedrijfstakken met de 
beste mogelijkheden in dat opzicht ei-
genlijk minder gewenst acht? Ik zou er-
voor wil len pleiten, dat de loonontwik-
keling wordt afgestemd op de produk-
tiviteitsstijging in die bedrijven of sec-
toren, die wat dit betreft minder moge-
lijkheden hebben. Als die sectoren, die 
krachtig zijn, dit relatieve voordeel om-
zetten in een daling van de prijzen - dit 
is te verwachten, gelet opdeconcur-
rentie - dan kan daardoor de opwaart-
se druk op de prijzen worden vermin-
derd en de voordelen zijn duidelijk. Ik 
denk aan een rem op de inflatie, een 
verbeterde concurrentiepositie, het sti-
muleren van de werkgelegenheid 
doordat de prikkel om in de diepte te 
investeren enigszins wordt weggeno-
men. Wil len de bewindslieden deze 
suggestie in welwil lende overweging 
nemen? 
Ook wi l ik wijzen op het eigen karakter 
van het inkomen van de zelfstandigen. 
Wij vinden het onverteerbaar, dat 
loontrekkenden steeds een sti jging 
van hun inkomen te zien krijgen, ter-
wi j l er zelfstandigen zijn, die met hun 
inkomen beneden het m in imum zitten, 
terwij l zij vaak veel langere werkti jden 
hebben. Ik wi l dan ook nog eens aan-
dringen op de meeste spoed met be-
trekking tot de studie over het fiscale 
winstbegrip. Ook zou ik bijzonder wi l -
len benadrukken, dat het van belang 
is, dat de in de motie-Notenboom 
neergelegde wensten aanzien van de 
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Van Dis 
aankomende ondernemers wordt ge-
honoreerd. 
Er zijn gelukkig maatregelen aange-
kondigd, die mede ten doel hebben, de 
lasten voor de zelfstandigen te verla-
gen. Onze vraag is echter, of deze hulp 
niet voor velen te laat zal komen. 
Voorts verneem ik graag nadere inlich-
tingen over de besteding van de post 
van 250 min., begrepen in de 3,5 mld. 
Zijn al nadere bijzonderheden bekend 
met name wat betreft het aandeel van 
het midden- en kleinbedrijf? 
Ik meen, dat over de regionale proble-
matiek in de openbare commissiever-
gadering door de Minister behartens-
waardige zaken zijn genoemd, gegroe-
peerd rondom het begrip 'mobil i tei t ' . 
Daarbij gaat het niet in de eerste plaats 
om de arbeidsmobiliteit, maar om die 
van het kapitaal. 
De financiering, mede als gevolg van 
de inflatie, wordt een groot probleem. 
Hoe denkt de Minister deze problema-
tiek op te lossen met behoud van de ei-
gen vri jheid en verantwoordeli jkheid 
van het bedrijfsleven? Moet in dit ka-
der ook worden gedacht aan het van 
stal halen van de zogenaamde vermo-
gensaanwasdeling?Zal hierbij worden 
voorkomen, dat de gelden daarvan 
worden gestort in een fonds, waarover 
met name de vakbeweging de beschik-
kingzal krijgen? 
Wij vinden het regionale beleid van 
groot belang en wi j zullen dan ook alle 
pogingen om een betere spreiding te 
verkrijgen positief zij het kritisch bena-
deren. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij wi l len in 
het bijzonder de nadruk erop leggen, 
dat wi j blij zijn met het meer gediffe-
rentieerde beleid, dat ten opzichte van 
de regio's zal worden gevoerd, waarbij 
het niet alleen zal gaan om het 
noorden en om Limburg, maar ook om 
andere regio's waarbij ik met name 
denk aan Overijssel en aan de omge-
ving van de Gelderse Achterhoek. 
Onze fractie wi l zich alle vri jheid voor-
behouden ten opzichte van de mede-
dinging. Wij menen namelijk, dat mis-
bruikwetgeving het principe van de 
vrije ondernemingsgewijze produktie 
meer in waarde houdt dan de 'ver-
bodswetgeving'. Ik verneem graag, of 
onze visie op dat punt juist is en zo 
niet, wat daartegen dan kan worden 
ingebracht. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l nog in-
gaan op het Fonds Ontwikkeling Snel-
Ie Kweekreactor. Ik wi l volstaan met te 
verwijzen naar wat mijn fractiegenoot 
de heer Van Rossum daarover bij het 
debat over de Kernenergienota heeft 

gezegd. Ook ik v ind, dat aan eenmaal 
aangegane verplichtingen moet wor-
den voldaan. Wij hebben daarom als 
zodanig geen bezwaar tegen de begro-
t ing van dit fonds. De kwestie van de 
heffingen speelt in dat verband nog 
een rol. Ook wi j vinden het veel ver-
standiger de financiering van de Kal-
kar-centrale te laten geschieden via de 
algemene middelen. Tenzij de Minister 
nog andere argumenten kan aanvoe-
ren om ons van ons standpunt af te 
brengen, menen wi j , dat het ter zake in 
de motie-Drees neergelegde alleszins 
het navolgen waard is. 

De heer Schouten (A.R.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Sommige mensen en 
zelfs sommige ministers komen soms 
met een wat dogmatisch aandoende 
anti-groei fi losofie, terwij l zij tegelijker-
t i jd als bewindsman zelf een geweldi-
ge groei op hun budget proberen te 
bewerkstelligen. Zij waarschuwen 
enerzijds voor barsten in de groei en 
doen dat op sombere wijze, terwij l zij 
tegelijkertijd vrolijk een reële groei 
met 20% op hun eigen budget realise-
ren. 
Mijnheer de Voorzitter! Van die twee-
slachtigheid kunnen de Minister en de 
Staatssecretaris van Economische Za-
k e n . . . . 

De heer Jansen (P.P.R.): Heeft de heer 
Schouten wel eens gehoord van het 
onderscheid tussen materiële en im-
materiële groei? 

De heer Schouten (A.R.P.): Jazeker! 

De heer Jansen (P.P.R.): Dan moet de 
heer Schouten daaraan nog eens goed 
denken bij de woorden, die hij zojuist 
heeft gesproken. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Van die 
immateriële groei barst je niet zo 
gauw! 

De heer Schouten (A.R.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp de reactie van 
de heer Jansen niet zo goed! Ik be-
gri jp, dat de heer Jansen zich op de 
een of andere wijze voelt aangespro-
ken door mijn feitelijke constatering. Ik 
begrijp niet, welke gewetenszorg hij 
opeens ervaart, nu ik zoiets zeg! 

De heer Jansen (P.P.R.): Ik wilde daar-
op een mijns inziens goede aanvulling 
geven. 

De heer Schouten (A.R.P.): Ja, ja. Het 
onderscheid tussen materieleen im-
materiële groei is ook onze fractie be-
kend. 
De Minister van Economische Zaken 
heeft geen last van die tweeslachtig-

heid, die men hierin kan ervaren. Hij 
belijdt in zijn memorie van toelichting 
selectieve groei en hij laat zijn begro-
ting slechts toenemen met reëel zo'n 
7%. Zo'n consistentie dwingt respect 
af. Voor deze hem sierende beschei-
denheid zeggen wi j hem dan ook 
graag dank. Niettemin rijzen bij een 
aantal uitgavenposten op deze begro-
ting duidelijke vragen. Ik denk daarbij 
met name aan de artikelen onder de 
nummers 36, 41 en 42, die te zamen 
zo'n 76 min. bedragen en waarmee de 
Minister structuurveranderingen en 
•verbeteringen in de industrie tot 
stand wi l brengen en wil begeleiden. 
Het is natuurlijk een prachtig doel, 
maar is daar zoveel geld voor nodig in 
één jaar? Die vraag hebben wi j schrif-
telijk voorgelegd aan de Minister en 
zijn antwoord was toch wat teleurstel-
lend. Concrete plannen met betrekking 
tot de besteding van die gelden blijkt 
de Minister blijkens antwoord nr. 18 
niet te hebben. Bovendien geeft de 
nieuwe nota van het kabinet - van 16 
november - opnieuw 250 min. die ei-
genlijk in dezelfde bestedingsrichting 
zullen worden aangewend. Worden 
die gelden nu ook op dezelfde begro-
tingsartikelen geplaatst en waar bli j-
ven dan de zinvolle bestedingsmoge-
lijkheden daarvan? 
In principe zijn wi j heel graag bereid, 
ook voor deze artikelen te stemmen, 
maar dan zal de Minister duidelijker 
moeten aangeven wat hij concreet en 
zinvol met dat geld gaat doen. Wil hij 
daartoe in zijn antwoord een poging 
ondernemen? 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze korte 
opmerking over de begroting zelf wi l ik 
achtereenvolgens enkele opmerkin-
gen maken over het inflatiebeleid, het 
mededingings- en fusiebeleid en het 
regionale beleid. 
Aan de inflatiebestrijding besteedt de 
Minister in zijn memorie van toelich-
ting veel aandacht. Terecht, want ie-
dereen kan uitrekenen dat voortzetting 
van de huidige inflatiespiraal moet uit-
lopen op economische chaos. 
Wi j zien ook heel duidelijk, dat het ka-
binet werkt aan bestrijding van de in-
flatie. Ik denk bij voorbeeld aan het 
prijsbeleid, waarover de heren Van der 
Mei en Van Dis ook al hebben gespro-
ken. Maar de Minister merkt terecht op 
blz. 19 van de memorie van toelichting 
op: 
'Nimmer mag uit het oog verloren 
worden, dat het prijspolitiek instru-
ment aan een wezenlijke beperking is 
onderworpen. Het prijsbeleid kan im-
mers niet verhinderen, dat kostenstij-
gingen op de lange duur in het prijs-
peil tot uitdrukking komen. Een belang-
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rijke en blijvende ombuig ing van de 
inflatoire ontwikkeling kan dan ook al-
leen tot stand komen indien de aan de 
prijsstijging ten grondslag liggende 
kostenstijgingen worden beperkt.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Zo is het en niet 
anders. Inflatie moet uitlopen op eco-
nomische chaos, zeker wanneer het in 
het huidige tempo plaatsvindt. Zolang 
die economische chaos er echter niet 
is, werkt inflatie bovendien naar twee 
kanten het onrecht in de hand. 
De inflatie in de industriële landen 
heeft via voortdurende ruilvoetver-
slechteringen voor de ontwikkelings-
landen de wereldwijde welvaartskloof 
verdiept en des te schrijnender ge-
maakt. Wat met het ontwikkelings-
hulpgeld terecht wordt gegeven, 
wordt door de ruilvoetverslechtering 
ten onrechte door ons weer terugge-
haald. Dat is het onrechtvaardige as-
pect aan de internationale kant. 
Ook wat het binnenland betreft werkt 
inflatie onrecht in de hand. Immers, 
wie is er de dupe van? Ik niet en de Mi -
nister ook niet. Niemand, die een 
100% geïndexeerd inkomen ontvangt. 
De inflatielasten worden doorgescho-
ven tot ze op de schouders liggen van 
hen, die niet kunnen afwentelen. Dat is 
de groep zelfstandigen, de vaste pensi-
oen- en rentetrekkers en de groep men-
sen, die hun baan verliezen doordat 
hun bedrijf aan de inflatie bezwijkt. 
Mijnheer de Voorzftter! Wie ervan 
overtuigd is, dat de overheid het recht 
moet bedienen in de samenleving, kan 
slechts zeggen: Alles moet in het werk 
gesteld worden om de inflatie te doen 
stoppen. 

Nu is daarvoor beleid op vele fronten 
nodig en op een aantal fronten wordt 
ook inderdaad beleid gevoerd. Op blz. 
3 van de memorie van toelichting wijst 
de Minister echter terecht een front 
aan waar de inflatie onbelemmerd 
haar verwoestende werking kan blij-
ven uitoefenen. 
'De bestaande indexatie-mechanis-
men veroorzaken een vliegwielwer-
king, die het inflatietempo langer drei-
gen te continueren dan de oorzaken 
zouden rechtvaardigen.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Inderdaad. De 
motor van de inflatie - de overbeste-
ding - is uitgevallen, maar de helse 
machine dendert voort op basis van 
een vliegwielkracht. De Minister voegt 
aan zijn juist diagnose toe: 'Hier ligt 
nog een moeitevolle opgave.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is alsof je 
het de Minister zelf hoort zeggen: 'Een 
moeitevolle opgave'. Ook daarin heeft 
hij gelijk. Immers, het inperken van de 

indexatiepraktijk betekent het korten 
van wat de mensen ervaren als hun 
■historisch verworven rechten. Dat is 
inderdaad een moeitevolle opgave. In 
werkeli jkheid is het echter een histo-
risch gegroeid onrecht. Daarom is met 
name de overheid geroepen tot be-
strijding daarvan. Het betoog van de 
Minister zelf mondt uit in anti-indexa-
t iewetgeving; geen sinecure, wel een 
moeitevolle, maar ook een zeer nood-
zakelijke opgave. Ik wi l graag aan de 
Minister vragen, of hij de mogelijkhe-
den van de anti-indexatiewetgeving 
op korte termijn wi l onderzoeken en of 
hij evenzeer op korte termijn de Kamer 
daarover wi l rapporteren. 
Mijnheer de Voorzitter! Voorts wi l ik 
enkele opmerkingen over het prijs- en 
mededingingsbeleid maken. Medio 
1974 is onder druk van de Kamer be-
sloten, de detailhandel in voedings- en 
genotmiddelen - behalve de slagers -
buiten het prijsbeleid te stellen. Dat 
was mede met het oog op de ferme 
concurrentie, die zich in deze sector 
voordeed. Is inmiddels onderzoek ver-
richt naar de mate, waarin die vrijstel-
ling invloed heeft gehad op het prijs-
verloop in deze sector? Wat is verder 
de invloed daarvan geweest op het in-
dexcijfer voor de kosten van het 
levensonderhoud? Welke conclusies 
moeten wi j daaruit trekken ten aanzien 
van de effectiviteit van het prijsbeleid? 
Mijnheer de Voorzitter! Over de effec-
tiviteit van het prijsbeleid wil ik nog 
een andere opmerking maken. Op blz. 
19 van de memorie van toelichting 
schrijft de Minister dat berekeningen 
van het Centraal Planbureau hebben 
uitgewezen dat de stijging van de con-
sumptiepri jsindex in 1973 bij volledige 
en directe doorberekening van de kos-
tenstijgingen 2 % groter zou zijn ge-
weest. Mogen wi j deze berekening 
eens zien? De heer Bakker heeft zojuist 
al vragen gesteld over de effectiviteit 
van het prijsbeleid. Wij allen zijn daar-
in zeer geïnteresseerd en met name in 
kennelijke cijfers, die iets over deze ef-
fectiviteit te zeggen zouden kunnen 
hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de Minis-
ter schrijft over de voorgenomen ver-
beteringen in het mededingingsbeleid 
klinkt ons op veel punten als muziek in 
de oren. Hier kan nu werkelijk eens 
sprake zijn van spreiding van macht, 
zonder dat dit de spreider zelf, de 
staat, de feitelijke macht in handen 
speelt. De overheid gaat bij dit beleid 
niet dirigeren, maar reguleren en corri-
geren. Het duurt allemaal echter zo on-
gelooflijk lang, voordat het werkelijk 
tot wetsontwerpen komt. Wanneer 
denkt de Minister de wetsontwerpen 
te kunnen indienen met betrekking tot 

de horizontale en de verticale prijsbin-
ding en de openbaarheid van het kar-
telregister? 
Mijnheer de Voorzitter! Eén punt in de 
paragraaf 'Mededingingsbeleid en fu-
sies' heeft ons nogal teleurgesteld, nl. 
dat van de preventieve toetsing van fu-
sies en van een eventuele wettelijke 
basis voor de fusiegedragsregels. Is 
het wachten nog steeds op de inmid-
dels zeer bekend geworden werk-
groep-Lambers? Al drie jaar lang 
schrijft de Minister in zijn memorie van 
toelichting dat het rapport 'binnenkort 
zal worden uitgebracht'. Wanneer 
komt dat rapport nu echt? Zou de Mi-
nister langzamerhand niet zelf initiatie-
ven moeten gaan nemen, als dit rap-
por tnog langer verschuivend 'binnen-
kort zal worden uitgebracht'? 
Mijnheer de Voorzitter! Voorts wi l ik 
nog enkele opmerkingen over het regi-
onaal beleid maken. De Minister blijft 
actief en inventief bij het verbeteren en 
het uitbreiden van het acquisitie-in-
strumentarium. Dit is prachtig, maar 
toch blijven er problemen op te lossen. 
Deze liggen dan met name in het pro-
cedurele vlak. De Minister heeft kort 
geleden in de jaarvergadering van het 
Verbond van de Nederlandse Groot-
handel zijn hart eens echt gelucht over 
de enorme vertraging in de afwikke-
ling van vergunningsprocedures en 
over de aarzelende bestuurders, die 
zich daarachter verschuilen, als het op 
beslissen aankomt. Hij heeft groot ge-
lijk; dat is mij ook weer gebleken uit 
een geval dat ik heb geprobeerd van a 
tot z in het vizier te krijgen. Dat geval 
deed zich voor bij de investeringspre-
mieregeling. 
In juni 1974 meldt een bedrijf zich bij 
het ETI in Groningen met een premie-
verzoek in verband met een aanzienlij-
ke investering. Drie maanden later 
wordt de NOM daarvan op de hoogte 
gebracht. Vervolgens wordt de ge-
meente Groningen erbij betrokken die 
de zaak tot op dit moment in behande-
ling heeft. Tot op het ti jdstip dat ik over 
deze zaak het departement belde, wist 
men ten departemente niets van deze 
premieaanvrage. Dat is het departe-
ment niet kwalijk te nemen. Men kan 
op alle mogelijke manieren proberen 
te ontdekken wie hier schuld heeft, het 
is echter duidelijk dat er sprake is van 
een procedureel knelpunt wanneer 
iets op deze slome wijze gebeurt. Wat 
valt daar nu aan te doen? Ik zie zelf 
twee mogelijkheden die ik de Minister 
graag wi l voorleggen. Misschien ziet 
hij meer mogelijkheden. Men kan in de 
eerste plaats denken aan een verkor-
t ing en intensivering van de verbin-
dingslijn tussen de regio en Den Haag. 
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Ik heb de indruk uit de uitvoerige brief 
die de Minister over Zuid-Limburg 
heeft geschreven, dat men daar nu een 
procedure heeft gevonden die in dit 
opzicht beter is dan wat wi j tot nu toe 
gewend zijn geweest. In de tweede 
plaats kan worden overwogen om die 
procedure eens wat te versimpelen. Er 
moeten allerlei adviezen bij zo'n aan-
vrage worden gevoegd. Naar mijn in-
druk kan men beter zeggen: Dan maar 
een adviesje minder en een aantal t i jds 
eenheden eerder tot een beslissing_ko-
men. Wat is de Minister van plan ten 
aanzien van die procedurele knelpun-
ten te gaan doen? 
Mijnheer de Voorzitter! Wij stemmen 
in met de conclusie op blz. 31 van de 
memorie van toelichting van de Minis-
ter 'dat het wenselijk is, meer systema-
tisch maar op selectieve wijze econo-
mische activiteiten in de zogenaamde 
nul-gebieden te stimuleren'. Die con-
clusie blijft echter wel vaag; wat is nu 
'meer systematisch' en hoe moet men 
dat concreet vullen? Welke criteria 
gaat de Minister toepassen bij zijn se-
lectie? Overijssel heeft terecht ge-
vraagd of zij hierbij ook worden be-
trokken en of met name de regio-
Twente en Zwolle-Kampen hierbij 
worden betrokken, of dat de conclusie 
van de Minister uitsluitend is geschre-
ven tegen de achtergrond van de ont-
Wikkelingen in Brabant en Limburg. 
Op dit punt wi l ik graag pleiten voor 
een zo groot mogelijke differentiatie irt 
het regionale beleid en met name met 
het oog op deze zaak, zie ik met be-
langstelling de toekomstige nota over 
de structuur van de Nederlandse eco-
nomie tegemoet. 
Mijnheer de Voorzitter! Verleden week 
hebben de leden van de vaste Com-
missie voor Economische Zaken ver-
trouwelijk het CIVI-rapport toegezon-
den gekregen over de mogelijkheden 
van magnesiumfabricage in Noord-Ne-
derland. De conclusie van het rapport 
bevestigt het eerder door de Minister 
ingenomen standpunt, namelijk dat er 
voorshands van fabricage op commer-
ciële basis in het noorden geen sprake 
kan zijn. Die conclusie zal waarschijn-
lijk niemand in deze Kamer hebben 
verbaasd. Een andere vraag is echter -
die vraag is in dat rapport niet beant-
woord - of de ti jd niet rijp is voor ex-
ploitatie van de noordelijke kalium- en 
rrlagnesiumzouten ten einde dat spul 
te exporteren met name naar Noorwe-
gen. Als ik goed ben geïnformeerd, 
zouden de mogelijkheden om de zou-
ten te verkopen aan Norsk Hydro tot 
de reële mogelijkheden gaan behoren 

dankzij een verschuiving in de kosten-
en opbrengstpatronen bij diegenen 
die op het ogenblik die zouten aan 
Norsk Hydro leveren. Natuurlijk zijn de 
directe werkgelegenheidseffecten van 
zo'n exploitatie en verkoop niet zo 
groot, maar mij dunkt dat een goed be-
gin het halve werk kan zijn in dit op-
zicht. Zou de Minister over deze hele 
kwestie ons bij deze begrotingsbehan-
deling nadere mededelingen wil len 
doen? 
Mijnheer de Voorzitter! De nieuwe 
Eemsmondhaven begint gelukkig in-
ternationaal belangstelling te trekken. 
De verantwoordeli jke bestuurders 
spreken, al dan niet voor hun beurt, 
over interesse van internationale be-
drijven vooral in de chemische sector. 
Daarmede wordt de eerder in deze Ka-
mer besproken zaak van de buisleiding 
Zuid-Limburg-Duitsland een meer ur-
gente aangelegenheid. Ik zou graag 
een duidelijke toezegging van de Mi-
nister op dit punt wi l len hebben. Wil 
hij ervoor zorgen dat deze buisleiding 
in elk geval door Twente en Zuid-
oost-Drenthe zal lopen en niet over 
het Duitse gebied, oostelijk daarlangs? 
Buisleidingen zullen naar onze mening 
in de nabije toekomst dezelfde functie 
gaan vervullen als vaarwegen vroeger. 
Zij zullen de industriële vestigingsmo-
gelijkheden van de gebieden waar zij 
doorheen lopen aanzienlijk verbete-
ren. Het is niet voor bestrijding vatbaar 
dat zowel Twente als Zuidoost-Dren-
the dat op dit moment heel hard nodig 
hebben. 
Er blijft nog heel wat te stimuleren en 
te verbeteren in het noordelijke en het 
zuidelijke stimuleringsgebied, maar de 
eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de 
doorgaande verbindingen over het al-
gemeen de toets van de kritiek kunnen 
doorstaan. Er is echter op dit punt nog 

'één lacune, namelijk een doorgaande 
Noord-Zuid-routevan Groningen naar 
Maastricht door het oostelijk deel van 
het land. Grote delen daarvan zijn er 
nog niet, waarbij ik met name denk 
aan het tracé Zwolle-Arnhem (rijksweg 
50) en aan rijksweg 73 ten oosten van 
de Maas door Noord-Brabant en 
Noord-Limburg. Er zijn onderdelen die 
nog niet zijn aangelegd en die voorlo-
pig nog niet in de planning zitten. GS 
van Limburg en de bestuurscommis-
sie Noorden des lands hebben zich 
daarover samen gewend tot Minister 
Westerterp in een brief van 29 maart 
1973. De Minister heeft bevredigend, 
zij het wat laat, daarop geantwoord op 
7 mei 1974. Hij schreef in zijn brief on-
der andere: 'Ik ben met u van mening 
dat het belang van een doorgaande 
Noord-Zuid-route alle aandacht ver-

dient' en 'Het ligt voor de hand de aan-
leg van rijksweg 73 te versnellen.'. Dit 
is als muziek in de oren van de ge-
adresseerden. Waarom moet er dan 
toch nog over worden gesproken, en 
dan nog wel bij de begroting voor Eco-
nomische Zaken? Ik heb hier drie rede-
nen voor. De Minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft het wel gezegd, maar 
hij heeft het tot nu toe nog niet ge-
daan. Verder is het voor het slagen van 
het stimuleringsbeleid, waarvoor deze 
Minister de verantwoordeli jkheid 
draagt, van de grootste betekenis dat 
deze Noord-Zuid-route er snel komt. 
Ten slotte zal deze verbinding voor de 
nijvere internationale transportstad 
Venlo van vitaal belang zijn. Wil de Mi-
nister er bij zijn collega van Verkeer en 
Waterstaat op aandringen om de daad 
bij het woord van 7 mei 1974 te voe-
gen? Is de Minister bereid gelden uit 
de EZ-infrastructuur-subsidiepot te be-
stemmen voor de aanleg van deze ver-
binding? 
Enkele weken geleden heeft onze frac-
tie het rapport -Noord-Nederland anno 
1974 gepubliceerd. Het geeft de uit-
gangspunten weer van waaruit wi j re-
gionaal beleid proberen zin en richting 
te geven. Het bevat bovendien tal van 
praktische beleidssuggesties. Ik denk 
daarbij met name en met genoegen 
aan het feit dat de Kamer vorige week 
door de aanvaarding van de motie 
over de regionale differentiatie in de 
investeringsaftrek direct al een van de 
praktische beleidssuggesties heeft wi l -
len realiseren. Op dit moment wi l ik 
voor één hoofdgedachte van dat rap-
port aandacht vragen, namelijk de 
dringend gewenste regionalisatie van 
het beleid. Regionaal beleid is nati-
onaal beleid, maar het concreet vorm 
geven aan de regionale ontwikkelin-
gen is een zaak van de regio zelf. Die 
stelling vloeit rechtstreeks voort uit 
onze anticentralistische maatschappij-
opvatt ing, uit onze voorkeur voor een 
pluralistische samenleving, een voor-
keur die de Minister en de Staatssecre-
taris met ons delen. Bovendien mag 
van die regionalisatie in de besluitvor-
ming worden verwacht dat het 
Noorden zelf er het meest bij gebaat is. 
Laat het Noorden zelf uitmaken wat 
wel en niet gebouwd en gerealiseerd 
gaat worden en wanneer. 
Als men die stelling uitwerkt, komt 
men tot twee conclusies, één voor de 
regio en één voor het Rijk. In de regio 
is het nodig dat er concrete doelpro-
gramma's worden opgesteld om on-
gunstige ontwikkelingen te corrigeren 
en om ruimte te maken voor gunstige 
ontwikkelingen. In het kader van het 
stimuleringsbeleid moet de Minister 
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de regionale en de lokale bestuurders 
als het ware de gereedschappen in 
handen geven om hun taken naar be-
horen te vervullen. Op rijksniveau is 
dientengevolge nodig dat het integraal 
structuurplan geen overall-streekplan 
wordt, maareen systematisch-geïn-
ventariseerde en inventief-uitgebreide 
gereedschapskist waaruit de regio zich 
kan bedienen om de gewenste ont-
wikkelingen te st imuleren. 
Wi j hopen dat de Minister zal instem-
men met deze gedachte en dat het in-
tegraal structuurplan, waaraan zo hard 
wordt gewerkt, inderdaad een instru-
menteel karakter zal krijgen. 

De heer De Boer (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Nadat w i j ti jdens de OCV 
op 28 oktober j l . een aantal uren met 
elkaar van gedachten hebben gewis-
seld over het deel Midden- en Kleinbe-
drijf uit de begroting 1975 van Econo-
mische Zaken, nu nog slechts toespit-
sing op een enkel punt. 
'Het enige waarover ik positief ben is, 
dat de uitkomst, gemiddeld genomen, 
van het midden- en kleinbedrijf boven 
de nul zal l iggen', aldus Staatssecre-
tarisHazekamp op 28 oktober 1974. 
Weer anderhalve maand verder zijnde, 
is er meer zicht op werkelijke uitkom-
sten en zullen onzekerheidsmarges 
wellicht kleiner zijn geworden. Wi l de 
bewindsman zijn uitspraak daarom ac-
tualiseren? Zou hij voorts bereid zijn 
aan te geven, in hoeverre de Regering 
uitvoering heeft gegeven aan het door 
de centrale organisaties in het mid-
den- en kleinbedrijf opgestelde urgen-
tieprogramma? 
Tijdens de OCV is de werking van de 
integratietaak uitvoerig aan de orde 
geweest. Er is toen onder meer gesteld 
dat: 'er ook sprake kan zijn van een 
principieel verschil in benadering om 
de eenvoudige reden dat de invals-
hoek vanuit de ene discipline anders 
kan zijn dan die vanuit een andere'. 
Wij kunnen over integratie in bijzonder 
algemene termen blijven spreken. Ik 
heb vanuit dat principiële verschil in 
benadering een concrete vraag. Begin 
1974 kregen ondernemers te maken 
met de structurele optrekking van het 
min imumloon, de invoering van het 
min imumjeugdloon, de uitbreiding 
van de partiële leerplicht en de aan-
kondiging van het gelijke loon voor 
mannen en vrouwen. Vanuit de invals-
hoek van Sociale Zaken allemaal goe-
de maatregelen. 
Nu de effecten op het midden- en 
kleinbedrijf. 

Door de opeenhoping van al deze 
maatregelen kunnen, waar soms 
zwakke groepen worden geholpen, op 
een ander veld nieuwe zwakke groe-
pen worden gecreëerd. De cijfers wi j -
zen uit dat het midden- en kleinbedrijf 
van de genoemde maatregelen veel 
last heeft gehad, en nog zal kri jgen. 
Hoe werkte hier de integratietaak? Ik 
mag natuurlijk niet vragen, of de 
Staatssecretaris van Economische Za-
ken tegen de maatregelen was, terwij l 
de Ministervan Sociale Zaken vóór 
was. Wat ons wel interesseert is of 
het bij gekozen voorbeelden gaat om 
maatregelen die te maken hebben met 
het geciteerde over 'een principieel 
verschil in benadering', en of dat dan 
betekent dat de integratietaak na zulke 
diep insnijdende maatregelen niet of 
onvoldoende werkt. Graag het oor-
deel van de bewindslieden hierover. 
Tijdens de algemene beschouwingen 
heeft de Minister-President nog eens 
de toezegging herhaald dat de indie-
ning van het wetsontwerp Volksverze-
kering Arbeidsongeschiktheid tegen 
het einde van dit jaar tegemoet kan 
worden gezien. Wij naderen het einde 
van dit jaar. Kan de Kamer nog steeds 
op inlossing van de belofte rekenen? 
Iets wat je een ereschuld noemt, kun je 
niet verder voor je blijven uitschuiven. 
In 1973 werd van regeringszijde 
gesteld dat voortdurende herbezin-
ning op de positie van het midden- en 
kleinbedrijf noodzakelijk was. Er wer-
den belangwekkende, inzichtbiedende 
studies in het vooruitzicht gesteld, 
waaraan voorrang gegeven diende te 
worden. In de memorie van toelich-
ting op de begroting van 1975 lezen 
wi j , dat de in 1973 aangekondigde fun-
damentele studie naar de plaats, bete-
kenis en functie van het midden- en 
kleinbedrijf van groot belang is. Op 
blz. 51 van de Handelingen van de 
openbare commissievergadering dd. 
28 oktober 1974 zegt de Staatssecre-
taris, dat er over de studie overlegd 
wordt. Ik citeer: 

'Uit dat overleg zal voortvloeien, dat 
wordt doorgegaan met het instellen 
van een fundamentele studie of dat de 
zaak op een andere wijze dient te wor-
den aangepakt.'. 
Waarin past in deze korte geschied-
schrijving het woord 'voorrang'? Is het 
overleg nu afgerond en kunnen wi j na 
de fanfares in 1973 in 1975 de instelling 
van de studiegroep verwachten? Het 
geheel komt anders als ten onrechte 
gewekte verwachtingen bij ons over. 
Vervolgens wi l ik een enkele opmer-
king maken over de discussie: klein-
-groot . Met name van socialistische 
zijde wordt deze discussie gevoerd. 

Men wi l ons doen geloven, dat de 
meer algemene maatregelen slechts 
de groten helpen en dat ze nauwelijks 
iets betekenen voor de kleinen. 
Ik wi l bepaald niet ontkennen, dat het 
vanuit de schildfunctie van de over-
heid met name voor de zwakken soms 
nodig is, bijzondere zorg aan de dag te 
leggen voor in dit geval de kleine zelf-
standigen, maar wie voortdurend op 
dat aambeeld slaat, loopt het gevaar 
het zelfstandigenbeleid te beperken tot 
een soort saneringsbeleid voor de ach-
teropkomers. Zo'n beleid kan tot ge-
volg hebben, dat uiteindelijk allen rijp 
worden voor saneringsmaatregelen. 
Wanneer er iets mis is met de struc-
tuurvan het midden-en kleinbedrijf — 
en het wordt al jaren door de elkaar 
opvolgende regeringen betoogd - , 
dan zijn maatregelen vereist, die de 
gehele structuur van het midden- en 
kleinbedrijf gezond maken. Ik kan mij 
niet voorstellen, dat degenen, die over 
het verschil tussen klein en groot 
voortdurend spreken, de kleinen bij 
voorbeeld wil len ontheffen van de 
plicht tot het uitbetalen van het mini-
mumjeugdloon, of dat zij betrokke-
nen wil len vrijstellen van de partiële 
leerplicht. In elk geval kunnen zij ook 
niet het keurslijf van het prijsbeleid 
naast zich neerleggen, althans ook op 
dat front blijft een aantal knelpunten 
bestaan. Zo'n uitzonderingspositie kan 
men niet maken; dat is onmogeli jk. De 
overheid dient de overtuiging te zijn 
toegedaan, dat het midden- en klein-
bedrijf in zijn totaliteit een zeer waar-
devolle functie uitoefent. Vanuit die 
waardering van de maatschappelijke 
opbouw dient beleid te worden ge-
voerd, een zodanig beleid, dat het on-
dernemerschap zelfstandig kan func-
tioneren. De Regering geeft er nog te 
weinig blijk van, dat zij in haar totaal 
beleid die taak ziet zitten. Een beleid, 
dat steeds weer poogt apart maatrege-
len voor de zwakken te treffen, loopt 
de kans de rij hand ophoudende mid-
denstanders alleen maar groter te ma-
ken. Hun functie-uitoefening heeft dan 
geen reële inhoud meer. Wij verwach-
ten vanuit de grote bijdrage, die met 
name van de zijde van het midden- en 
kleinbedrijf kan worden gegeven, om 
mee te werken aan spreiding van 
macht, extra inspanning van de Rege-
ring om haar beleid ten opzichte van 
de zelfstandigen waar te maken. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek, geloof ik, als 
afsluiter of dagsluiter, maar in ieder 
geval als overschrijder van de uiter-
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lijke termijn. Economie betekent zuinig 
zijn met schaarse middelen. Ook de 
spreektijd is schaars. Ik zal mi j dan ook 
beperken tot enkele onderwerpen van 
het totale pakket van onderwerpen, 
dat bij deze begroting aan de orde is in 
onderlinge afstemming met mijn col-
legae Van der Mei en Schouten, die 
zoeven hebben gesproken. 
In de eerste plaats kom ik op de voor-
uitzichten. 
In de afgelopen dagen is over de eco-
nomische vooruitzichten op korte en 
lange termijn uitvoerig gesproken. De 
brief van de Minister-President was 
daarbij het decor. Dit is ook vandaag 
weer het geval. Het zal straks ook bij 
de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken het geval zijn. 
Deze Minister zal zeker met belangstel-
ling verleden week geluisterd hebben. 
Ik neem aan, dat hij zal wi l len ingaan 
op de toen gestelde vragen, die buiten 
het terrein van zijn collega van Finan-
ciën en die meer op zijn eigen terrein 
betrekking hebben. De prognoses zijn 
nog onlangs herzien. Toch menen ve-
len dat nog steeds van te veel optimis-
me sprake is. Er wordt een opleving 
medio volgend jaar verondersteld, 
maar is dat meer dan een wens? Ik heb 
de indruk, dat dit alles koffiedik-kijken 
is. Of heeft de Minister steekhouden-
der argumenten? Wat thans gebeurt, 
is immers van een omvang als na de 
oorlog nog niet aan de orde is ge-
weest. In ons land en vri jwel alle ande-
re geïndustrialiseerde landen bereikt 
de werkloosheid een ongekend hoog-
tepunt, bij een eerder versnellende 
dan vertragende inflatie. Verleden jaar 
heb ik de vraag al opgeworpen of wi j 
met een structurele neergang, de da-
lende Kondratjef te maken hadden. Ve-
le commentatoren zien nu ook verschijn 
selen, vergelijkbaar met die in 1929. 
Wij zijn nu natuurlijk beter toegerust. 
De geschiedenis herhaalt zich wel , 
maar nooit op dezelfde wijze. Hoe 
staat de Minister tegenover dit vraag-
stuk? Meent hij dat het kabinetsbeleid 
voldoende realistisch is en voldoende 
overkomt? Voldoende houvast is hier 
van belang, niet alleen voor de afstem-
ming van het overheidsbeleid, maar 
ook voor het verwachtingspatroon van 
de burgers. Het feitelijke beleid onder-
vindt daarvan de invloed. In ons de-
mocratische bestel kan geen enkel be-
leid resultaat boeken, dat niet ge-
steund wordt door de medewerking 
van velen op alle plaatsen en niveaus. 
Dat vraagt om vertrouwenwekkend 
overheidsbeleid. Duidelijk is immers, 
dat de komende tijd zware eisen aan 

de economische weerbaarheid en het 
maatschappelijk-economisch bestel 
gaat stellen. 
Met betrekking tot de economische 
weerbaarheid is het van grote beteke-
nis, dat de Regering een expansief be-
leid wi l voeren. De ontwikkeling, nati-
onaal en internationaal, dwingt daar-
toe. Gunstige uitgangsvoorwaarden 
maken het ons mogelijk. De kans op 
resultaat hangt wel af van ontwikkelin-
gen buiten onze grenzen. Voorziet de 
Minister in dit opzicht gunstige gevol-
gen van de Europese topconferentie? 
Wij weten morgen wellicht meer. On-
zerzijds is bij de instemming met de 
grondtoon van het beleid, de expan-
sieve werking, al meermalen de effec-
t iv i tei tvan het voorgenomen pakket 
maatregelen van vraagtekens 
voorzien. De voortgaande daling van 
de rendementen kan het resultaat 
doorkruisen. Nu conjuncturele achter-
uitgang samenvalt met structurele 
bewegingen doemt het gevaar op, dat 
ons produktiepotentieel verder aftakelt 
dan met het oog op toekomstige werk-
gelegenheid en productiestructuur 
aanvaardbaar is. Gerichte overheids-
bestedingen staan daar achteloos 
tegenover, vooral als wi j aan de struc-
turele werkloosheid denken. Nu wi l ik 
niet al te diep ingaan op het onder-
scheid tussen globale en gerichte 
maatregelen. Ik wi l een voorbeeld noe-
men. Ik heb wel eens de indruk dat een 
verhoging van de vennootschapsbe-
lasting als een gerichte maatregel 
wordt gezien en een verlaging als een 
globale maatregel, die dan op dit mo-
ment niet gepast zou zijn. Overigens 
moeten wi j ons niet verkijken op korte-
termijneffecten van gericht ingri jpen. 
Dat geldt ook voor die overheidsmaat-
regelen, die direct ingrijpen in het pro-
duktieproces. Soms zijn zulke 'bij-
springmaatregelen' nodig, wanneer in 
het buitenland door overheidsingrij-
pen de concurrentieverhoudingen 
worden verstoord, wanneer de ontwik-
kelingssamenwerking en nu ook de 
energieproblematiek acute herstructu-
reringsproblemen veroorzaken en 
wanneer de eisen van het milieu span-
ningen geven. Voor de ondernemer 
zijn dit vaak zodanige 'buiten-gebeu-
rens', dat hij ze alleen niet meer kan 
behappen. Maar wanneer het globale 
karakter te nauw is, zal het dan opge-
roepen overheidsingrijpen toch een 
zich zelf versterkend proces gaan wor-
den. Grote delen van het bedrijfsleven 
raken dan onder een bijstandsregime. 
De bron, de harde kern van onze wei-
vaart zou dan worden aangetast. 
Graag hoor ik van de Minister hoe hij 
hiertegenover staat. 

V<\n even groot belang is, dat er klaar-
heid komt over de intenties van het ka-
binet inzake de na te streven maat-
schappelijke orde. Wi j menen dat ons 
maatschappelijk stelsel open moet 
staan voor toetsing op doelmatigheid 
en menselijkheid. Nieuwe inzichten en 
mogelijkheden moeten leiden tot ver-
beteringen. Maar men kan het bedrijfs-
leven niet blijven overvallen met wi lde 
ideeën en ondoordachte plannen. Ik 
doel dan niet zozeer op de Nijmeegse 
rede van de Minister-President of op 
steeds terugkerende opmerkingen 
over 'gedoemde' bedrijfstakken, als 
wel op publikaties van aan partijen ge-
lieerde bureaus en van bepaalde vak-
bonden. Daarmee worden het onder-
linge vertrouwen en de bereidheid tot 
inzet aangetast van degenen die in het 
produktieproces verantwoordeli jkhe-
den wil len dragen. Natuurlijk moet ook 
het bedrijfsleven bereid zijn tot aan-
passen en andere normen en waar-
den. Daarvoor is overleg nodig alsme-
de een overlegklimaat. Nodig is dan 
ook, dat zulke ontwikkelingen alge-
meen als verbetering kunnen worden 
ervaren en dat zij in wezen het begin-
sel van gespreide verantwoordeli jk-
heid niet aantasten. In die gespreide 
verantwoordeli jkheid ligt de belang-
rijkste bron van creativiteit en voor-
uitgang. Ziet de Minister dat ook zo? 
De discussie rond de ondernemings-
gewijze produktie is volop aan de 
gang. Van meer dan een zijde is er on-
langs op gewezen dat geen enkel 
handzaam ander systeem beter functi-
oneert. Het lijkt mij van belang, dat w i j 
in dit land naar een grotere mate van 
eenstemmigheid streven waar het 
gaat om het kader waarbinnen wi j de 
vele en zware problemen van de ko-
mende jaren moeten aanvatten. Het 
scheppen van onzekerheid bevordert 
inzet en medewerking van de burgers 
niet. Ook de aantasting van het gezag 
van bestaande overleg- en adviesorga-
nen komt bijzonder ongelegen, vooral 
als niet tegelijk betere organen wor-
den geconstrueerd. Bij de algemene 
beschouwingen is gesproken over t r i -
partite overlegstructuren: overheid, 
werknemers, werkgevers. VNO-voor-
zitter Van Veen heeft daar onlangs ook 
aandacht aan gewijd. Ik zou wil len vra-
gen hoe ver de Minister op dit punt 
met zijn gedachten is. Het gaat daarbij 
ook om het overleg op bedrijfstakni-
veau, zeker wanneer men woorden als 
'indicatieve planning' in de mond 
neemt. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen 
conjuncturele problemen vragen om 
oplossingen. Het beleid moet de groei-
ende en versnellende structuurwijzi-
gingen in onze economie begeleiden. 
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De aangekondigde nota over de struc-
tuurvan onze economie is van groot 
belang daarvoor. Wanneer komt die? 
Oriënteert de Minister zich in het be-
drijfsleven hierover en op welke wijze? 
Directeur-generaal Molkenboer heeft 
laatstelijk nog eens gewezen op de 
voortgaande internationale arbeids-
verdeling. Hij zei terecht, dat wi j daar-
mee rekening moeten houden. Maar 
evenmin behoeven de werknemer en 
de werkgever in de sectoren als textiel, 
lederwaren, om er eens twee te noe-
men, te accepteren dat hun bedrijfs-
takken ten gronde gaan. Ik kom daar-
op terug. De heer Molkenboer noemde 
ook onze sterke punten: technisch 
kunnen, ontwikkeling, kapitaalrijkdom 
en contact met hoogwaardige afzetge-
bieden. Ik voeg daar nog een zin aan 
toe uit het jaarverslag over 1973 van 
hetCIVA: 
'Wij zullen ons steeds opnieuw moe-
ten realiseren dat Nederland - als 
geen ander land in de Westerse wereld 
- op export is aangewezen en dus con-
currerend moet zijn in kwaliteit en 
prijs.'. 
Dat betekent: Stimuleren, ook van 
overheidszijde, van industriële innova-
tie, kwaliteitsverbetering van manage-
ment, goede vormgeving, informatie-
verwerking en bewerking, exportbe-
vordering. Mijn collega Van der Mei 
heeft zojuist het belang hiervan onder-
streept. Ik begrijp dat de afdeling ln-
dustriële Ontwikkeling van het depar-
tement hierover met het bedrijfsleven 
contact houdt. Ik waardeer dat, maar 
vraag mij af of een meer geïnstituti-
onaliseerde samenwerking niet meer 
vruchten zou afwerpen. Er schijnt in 
die richting ook wel gezocht te wor-
den, maar het vlot toch niet erg. Kan 
de Minister iets zeggen over plannen 
om een Centrum voor Innovatie op te 
richten? 
Is de Minister ook alert wanneer de 
coördinatie tussen zijn departement, 
ZWO, TNO en de universiteiten aan de 
orde is? Vindt hij dat bij voorbeeld de 
NEHEM, de COP en toch ook zijn eigen 
departement voldoende profijt kunnen 
trekken van de kennis en inzichten die 
in de wetenschappelijke wereld aan-
wezig zijn? Is er sprake van een vol-
doende duidelijke taakafbakening, bij 
voorbeeld tussen de NEHEM en de re-
gionale ontwikkelingsmaatschappijen, 
en wel zo, dat een optimaal doelmati-
ge functionering van bedoelde maat-
schappijen verzekerd is? 
De COP heeft in september j l . gespro-
ken van enige terughoudendheid 
die Economische Zaken zou vertonen 

waar het om de financiering van de 
COP-activiteiten ging. Is dit zo? Ik kan 
mi j geheel vinden in de gedachte, dat 
de accenten die de COP nu wi l leggen 
op de kleinere en middelgrote indus-
triële ondernemingen, het werk alleen 
maar waardevoller maken. Was hier 
sprake van een knelpunt en is dat in-
middels rechtgetrokken? 
Ik noemde al de industriële vormge-
ving. Het is eigenlijk verbazend hoe 
weinig aandacht daarvoor in ons land 
bestaat. De enige geïnstitutionaliseerde 
bezigheid op dit gebied, de SIV, schijnt 
haar subsidie opgezegd te krijgen. Ik 
kan begrijpen, dat voortdurend gezocht 
moet worden naar toepassingsmoge-
lijkheden. Ik begrijp ook, dat het op zulk 
een breed terrein als 'industrial de-
sign' moeilijk is om concrete resultaten 
te boeken. Maar ik zou eerder de con-
clusie gerechtvaardigd vinden, dat ex-
tra aandacht vereist is, dan dat dit moet 
worden gestopt. 
Naast bevordering van nieuwe, aan 
onze specifieke kennis en mogelijkhe-
den aangepaste ontwikkelingen, blijft 
grote aandacht vereist voor de ontwik-
kelingen binnen onze bestaande pro-
duktiestructuur. Technologische ont-
wikkelingen spelen reeds een grote rol 
in bestaande bedrijfstakken. De plaats-
vindende herstructurering leidt veelal 
tot toename van de kapitaalintensiteit 
en tot vermindering van het aantal ar-
beidsplaatsen. Veel is in de afgelopen 
jaren opgevangen door de groei van 
de dienstensector en de bouwnijver-
heid, die echter hun achterstand schij-
nen te hebben ingelopen. Veeleer zul-
len vraag en technologische ontwikke-
lingen ookh ier to t vermindering van ar-
beidsplaatsen kunnen leiden, terwij l 
over enige jaren het arbeidsaanbod 
jaarlijks weer gaat groeien. 
Bestaande werkgelegenheid in de in-
dustrie verdient dan ook met grote 
zorg te worden omgeven. Ontwikkelin-
gen in hoog geïndustrialiseerde lan-
den duiden erop, dat in onze moderne 
maatschappij voor traditionele bedrijfs 
takken een plaats behouden kan blij-
ven. Er schijnen wat dit betreft zeer in-
teressante experimenten te zijn in 
Zweden op het gebied van de confec-
tie-industrie. Ook voor de produktieko-
lom is van belang dat men niet voor 
bepaalde schakels volledig afhankelijk 
wordt van het - soms verre - buiten-
land. Ik noem als voorbeeld de trits 
textiel - confectiedetailhandel. Zowel 
uit een oogpunt van gevarieerdheid 
van activiteiten en werkgelegenheid, 
als uit een oogpunt van behoud van 
een min imum aan voorziening uit ei-
gen produktiecapaciteit, moet voorko-
men worden dat zulke sectoren geheel 

aan ons produktiepatroon zouden ver-
dwi jnen. 
In een aantal bedrijfstakken is het af-
braakproces in volle gang. Wanneer 
niet t i jdig wordt ingegrepen, is zo'n 
ontwikkeling fataal. Daar komt bij dat 
telkens opnieuw uitspraken over 'ten 
dode genoemde sectoren' of woorden 
van mildere maar gelijke strekking, de 
lust om door te gaan aan de betrokke-
nen ontnemen. Het is in dit verband 
ook wenselijk dat er snel klaarheid 
komt omtrent de intenties in het sa-
menspel met ontwikkelingssamenwer-
king van het overheidsbeleid ter zake. 
Ik ben blij dat de 'ontwikkelingssamen-
werkingspot' van 35 min. nu definitief 
op de begroting van Economische Za-
ken staat. Ik heb verleden jaar uitdruk-
kelijk hierom gevraagd. Heeft de Mi-
nister nu ook de besteding van die pot 
in handen? En weet hij ook hoe? Ik zou 
dat graag weten vóórdat deze post 
wordt aangesproken. Ik vind ook dat 
nieuwe werkgelegenheid moet wor-
den gecreëerd voordat andere bewust 
wordt afgebroken. 
Inmiddels loopt in een groot aantal be-
drijfstakken een structuuronderzoek. 
Ook is in een aantal sectoren de fol-
low-upter hand genomen. Ik zou in dit 
verband wil len vragen, hoe het staat 
met de follow-up van de nota Stuur-
groep confectie-industrie. Ik heb in dit 
verband nog een tweetal vragen. Ten 
eerste blijkt een en ander steeds zeer 
veel t i jd te kosten. Kan de Minister 
aanduiden waarin veelal de vertragin-
gen gelegen zijn? U begrijpt, dat met 
grote zorgvuldigheid wordt te werk ge-
gaan. Belangrijk uitgangspunt is im-
mers, dat redelijk inzicht bestaat in de 
toekomstmogeli jkheden, maar op dit 
moment vallen herstructureringspro-
blematiek en conjuncturele moeilijkhe-
den in de tijd samen. Het doel van her-
structurering kan dan sneuvelen in 
ademnood. Speelt hier de mankracht 
een rol? Is bij voorbeeld onvoldoende 
bezetting van de NEHEM mede van in-
vloed op het tempo van rapportering, 
zoals nu ten aanzien van de fol low-up 
in de schoenindustrie? 
Ten tweede: Welke optiek ligt aan het 
herstructureringsbeleid ten grond-
slag? Ik heb de indruk dat in het alge-
meen wordt gestreefd naar het creë-
ren van grotere eenheden door sa-
menvoeging of samenwerking van be-
dri jven. Dat kan dan leiden tot onder-
nemingen van een omvang die naar 
Europese schaal gesneden zijn. Vaak 
echter blijken middelgrote onderne-
mingen bijzonder flexibel te kunnen 
opereren. Schaalvergroting betekent 
dan vaak veelal verzwaring van de top 
en vermindering van de flexibiliteit. 
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Peijnenburg 

Het probleem speelt ook tussen de on-
dernemingen onderl ing. Moeten zij 
hun wendbaarheid opofferen, in ruil 
van een toch doorgaans onzekere on-
derschikking in een groter verband? 
Ook speelt het probleem, dat de over-
heidssteun die aan de nieuwe samen-
werkingsvormen wordt verstrekt, de 
concurrentieverhoudingen binnen de 
bedrijfstak kan verstoren. Voor vele 
ondernemers is het dan ook moeilijk 
hun plaats in het herstructureringsbe-
leid te bepalen. De afloop van vele in 
het verleden tot stand gekomen fusies 
is ook niet bemoedigend. 
Inmiddels heb ik met genoegen kennis 
genomen van de verruiming van de 
mogelijkheden van het industrieel ga-
rantiefonds, welke ik hier vorig jaar 
heb bepleit. Ik blijf het wel een be-
zwaar vinden - ik heb het vorig jaar 
ook gevraagd; de Minister zou het 
overwegen - dat risicodragende deel-
name beperkt blijft tot een minder-
heidsaandeel. Juist als een onderne-
ming na een groot verlies op eigen 
vermogen saneert is dit een prohibi-
tieve eis om weer aan voldoende risi-
codragend vermogen te komen. Ik 
acht het wenselijk, dat een meerder-
heidsdeelname, ook al zou dat tijdelijk 
zijn, de risicodragende sfeer tot de mo-
gelijkheden gaat behoren, juist voor 
dit soort gevallen. 
Het vraagstuk van de traditionele be-
drijfstakken en de herstructurering is 
niet een typisch Nederlands vraagstuk. 
Graag zou ik vernemen wat in EEG-
verband aan sectorsgewijze industrie-
politiek wordt gedaan. Ik verneem dat 
de Europese Schoenenindustrie zich 
rechtstreeks heeft verstaan met Euro-
pees commissaris Spinelli. Speelt de 
Minister daarop in? In dit verband ver-
neem ik ook gaarne zijn mening over 
de plannen in EEG-verband om 
gemeenschappelijke researchprojec-
ten van de schoenresearchinstituten 
van de EEG-landen aan te moedigen 
door financiële steun, iets wat al eer-
der, ook in de lederindustrie, enkele 
landen op eigen houtje deden ten na-
dele van de concurrentie. 
De relatie: industrie, werkgelegenheid 
en milieu is van groot belang. Er is ook 
spanning tussen korte-termijnwerkge-
legenheidsbeleid en een stringent mi-
lieubeleid. Die spanning mag niet ten 
koste van het milieubeleid worden op-
gelost. Niets doen zal echter de roep 
om minder milieu en meer werkgele-
genheid versterken. Nodig zijn facili-
teiten. Het NIB doet iets in de lening-
sfeer. Ik heb daar waardering voor maar 
hoe werkt dit inmiddels uit? Er gebeurt 

meer: straks de terugombouw naar 
olie; de krappe financieringsmogelijk-
heden die wi j tegemoet gaan. Het is 
nodig dat op basis van de wetten die 
wi j hebben, gebruik gemaakt wordt 
van de desbetreffende artikelen. Voor 
het te laat is! Het is fout en een gebrek 
aan coördinatie van beleid wanneer 
Milieubeleid lasten oplegt en Econo-
mische Zaken de brokken moet oprui-
men. Ik denk aan de leges die lagere 
overheden opleggen voor vergunnin-
gen, ook bij herziening van een ver-
gunning. Hoe hoog kan dit oplopen? Ik 
hoor van hoge bedragen, overigens 
verschillend in verschillende delen van 
het land. 
Ik constateer in de memorie van toe-
lichting een duidelijke onderkenning 
van deze problematiek. Bij de begro-
ting van Volksgezondheid en Milieu 
vind ik die niet terug. 
Hoe verhoudt zich de eigen bevoegd-
heid van de overheid tot hetgeen som-
mige gemeenten met de gronduitgifte 
aan eigen beleid doen naast het Rijk en 
de provincie? Ik bedoel wat betreft het 
stellen van milieu-eisen en andere ei-
sen. Hoe beoordeelt de Minister de 
toegenomen neiging, grond slechts op 
erfpachtbasis ter beschikking te stel-
len? Wil de Minister ook in de Kamer 
uiteenzetten wat hij vindt van de ver-
traging in de vergunningenuitgifte en 
wat hij daaraan doet? De Minister 
heeft dit uitgelokt in een uiteenzetting, 
enige ti jd geleden. 
Is het waar, dat nu pas voor de eerste 
maal gebruik gemaakt is van artikel 23, 
lid 3, van de Wet op de waterverontrei-
niging? Dat is dan een vijftal jaren na-
dat het betrokken artikel is geïntrodu-
ceerd op grond van voorzienbare en 
inmiddels ook opgetreden moeilijkhe-
den, zonder dat de sectoren waarvoor 
het artikel in de wet is gekomen met 
gunstig resultaat een beroep daarop 
gehonoreerd hebben gezien. 
Zal de strokartonindustrie in staat zijn 
de optredende milieulasten op te van-
gen? 
Over het regionale beleid heeft mijn 
collega Schouten al meer uitvoerig ge-
sproken. Opnieuw is gebleken dat de 
structuur van de perifere gebieden in 
ongunstige zin afwijkt. Voor een deel 
is hier sprake van een falend Europees 
beleid. Coördinatie over de grens heen 
ontbreekt. Hoe staat het thans met de 
uitvoering van de motie van mijn col-
lega Bremen over het overleg over de 
grenzen heen op regeringsniveau, inza 
ke de ontwikkelingen in het Luikse en 
rond Aken? 
Het lijkt mij dat bij voorbeeld Limburg 
niet te redden is als er geen coördinatie 
is met het aangrenzende gebied van 

Aken en Luik. Dan ontstaat het beeld 
van het vergiet dat boven het water 
wordt gehouden. Wat men er boven in-
giet, loopt er door de gaten weer uit. 
Kan de Minister wat nader ingaan op 
de Limburgproblematiek? Thans is, 
uitgaande van het Berenschotrapport, 
een vorm gevonden waardoor in Lim-
burg zelf een hechtere coördinatie van 
het beleid ontstaat en anderzijds in 
Den Haag een pendant wordt gevon-
den met een duidelijke communicatie-
li jn. Ik vind dat een verheugende ont-
wikkeling. Ik heb ook de indruk dat 
naast hetgeen reeds in de memorie 
van toelichting is gesteld, wat grotere 
flexibiliteit zal gaan komen in de han-
tering van de beleidsinstrumenten. Ik 
zou dat ook een gelukkige zaak vinden. 
Al enkele jaren geleden heb ik in deze 
Kamer gepleit voor een regionaal be-
leid met een grotere diversiteit van in-
strumenten die naar gelang de om-
standigheden alternatief of comple-
mentair zouden kunnen worden ge-
hanteerd vooreen slagvaardig beleid. 
Hoe denkt de Minister over verlaging 
van het minimumbedrag of over de 
hantering hiervan voor een investe-
ringsplan dat meer dan één jaar vergt? 
Ik zeg dat niet alleen ten aanzien van 
Limburg. Wel is het zo, dat de mijnslui 
tingsproblematiek een ongekende 
kloof heeft geschapen in de ontwikke-
ling van werkgelegenheid en arbeids-
aanbod. Niet voor niets hebben de 
gemeenten uit de oostelijke mijnstreek 
dezer dagen opnieuw de noodklok ge-
luid. 

Gezien de t i jd, mijnheer de Voorzitter, 
zal ik hier tot mijn grote spijt mijn rede 
moeten onderbreken. 
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. 

De vergadering wordt te 23.10 uur ge-
sloten. 

Lijst van ingekomen stukken 
met de door de Voorzitter ter zake ge-
da ne voorstel len: 
1°. negen Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende ontwer-
pen van (rijks)wet: 
Naturalisatie van Deursen, Lilian Eliza-
beth en 20 anderen (13 196); 
Naturalisatie van Altepost, Maria Ur-
sula en 27 anderen (13 197); 
Naturalisatie van De Baerdemaeker, 
Louis Robert en 31 anderen (13 198); 
Naturalisatie van Chan, Shik en 24 an-
deren (13199, R964); 
Naturalisatie van Adams, Fuad Isham 
en 30 anderen (13200); 
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Naturalisatie van Chan, Yuk Ming en 
25 anderen (13201, R 965); 
Naturalisatie van van Bergen, Antoon 
Geeraard en 24 anderen (13 205); 

Naturalisatie van Groeneveld, Peter 
Robert en 28 anderen (13 206) ; 

Naturalisatie van Behrens, Hans Her-
mannen 26 anderen (13 207). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de er bij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. tien brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de vol-
gende door de Staten-Generaal aange-
nomen voorstellen van (rijks)wet heeft 
goedgekeurd: 
Wijziging hoofdstuk I (Huis der Konin-
gin) voor 1973 (13055); 
Wijziging hoofdstuk III (Algemene Za-
ken) voor 1973 (13041); 
Wijziging begroting Provinciefonds 
voor 1973 (13046); 
Grenswijziging De Bilt e.a. (13018); 
Onverenigbaarheid lidmaatschap SER 
met enige andere werkzaamheden 
(12991); 
Naturalisatieontwerpen 13014, R958, 
13038, 13039, 13051, 13126, 13131 
t /m 13140,13147 en 13149. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. een brief van de Minister voor Su-
rinaamse en Nederlands-Antill iaanse 
Zaken, met de beantwoording van vra-
gen, gesteld bij de behandeling van de 
begroting (13100, hoofdstuk IV, nr. 
12). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. twee brieven van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat t.w.: 
een, over de bestri jding van de veront-
reiniging van de rijkswateren (13 100, 
hoofdstuk XII, nr. 12); 
en een, ten geleide van de conclusies 
van de luchtvaartbesprekingen die van 
25 t/m 28 november 1974 in Paramari-
bo hebben plaatsgevonden (13210, nr. 
1). 
Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

5C. een brief van de Minister van Eco-
nomische Zaken, over de organisatie 
rond de versterking van de sociaal-
economische structuur van Zuid-Lim-
burg (13212, nr. 1). 
Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

6°. twee brieven van de Minister van 
Sociale Zaken, t.w.: 

een, over de werkgelegenheidssituatie 
(12 821, nr. 4); 

en een, naar aanleiding van de behan-
deling van de Wet gelijk loon voor 
vrouwen en mannen (13031, nr. 22). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

7°. een brief van de secretaris-gene-
raal van de Noord-Atlantische Assenv 
blée, ten geleide van de in november 
1974 aangenomen resoluties, aanbe-
velingen e.a. 

Deze brief ligt op de griffie, ter inzage 
van de leden; 

8°. een telegram van het bestuur van 
het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap, over het functioneren van de 
huisarts. 

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

9°. de volgende moties en besluiten: 
een, van het contactorgaan van N.K.V., 
C.N.V. en N.V.V. te Hilversum, over de 
woningnood in het Gooi; 
een, van het provinciaal bestuur van 
Limburg, over de uitkeringen uit het 
provinciefonds; 
een, van het gemeentebestuur van 
Uden, over de subsidiëring van het 
muziekonderwijs; 
een, van het gemeentebestuur van Uit-
hoorn, over de spreiding van macht en 
zeggenschap; 
een, van het gemeentebestuur van 
Westerse houwen, over de rampsitu-
at ie in de agrarische sector ten gevol-
ge van de langdurige regenval; 
een, van het gemeentebestuur van 
Kl immen, over de positie van de ge-
pensioneerden in de mijnindustr ie; 
een, van het gemeentebestuur van 
Sluis, over de herstructurering van het 
ziekenhuiswezen in Zeeuwsch-Vlaan-
deren; 
een, van het gemeentebestuur van 
Oostburg, over de problematiek van 
de overbevissing; 
een, van het gemeentebestuur van Ar-
kel, een, van het gemeentebestuur van 
Alblasserdam en een, van het ge-
meentebestuur van Borculo, alle over 
het Kernenergiebeleid; 
een, van het gemeentebestuur van 
Ooststellingwerf, over de duur van 
de overleg- en goedkeuringsprocedu-
res, voorgeschreven voor de gemeen-
telijke bestemmingsplannen; 
een, van het gemeentebestuur van 
Ooststellingwerf, over de werkloos-
heidsbestri jding. 

Al deze moties en besluiten liggen op 
de griffie, ter inzage van de leden; ko-
pie is gezonden aan de betrokken com-
missies; 
10°. de volgende br ieven: 
een, van de Belgisch-Nederlandse 
Werkgroep 'Zoomweg ' over de keuze 
van het tracé van de Zoomweg (RW 
19-A12); 
een, van H. Dalebout te Amsterdam, 
over de Nederlandse Economie; 
een, van A. de Bruyn te Hoogezand, 
over de misdaadbestri jding; 
een, van het stadsgewest oostelijk 
mi jngebieden van het industrieschap 
oostelijk mijngebied te Heerlen, over de 
werkgelegenheidssituatie in de ooste-
lijke mijnstreek; 
een, van J. M. van Doorne te Beruhanv 
sted (Engeland), over de meerderjarig-
heidsleeftijd in Nederland; 
een, van het gemeentebestuur van 
Losser, over de werkloosheidsbestri j-
d ing; 
een, van het gemeentebestuur van 
Breda, over de vestiging van een lette-
renfaculteit te Ti lburg; 
een, van het Buurtcomité 'De Wielant' 
te Eindhoven, over belastingheffing; 
een, van J. Bezemerte Utrecht, over 
de doorstromingsheff ing; 
een, van F. J. A. Schevenhoven te Am-
sterdam, over de invoering van huur-
belasting; 
een, van de Nederlandse bond voor 
Sociaal-Cultureel Vormingswerk te 
Utrecht, in verband met de'knelpun-
tennota'; 
een, van F. Allema te Maastricht, over 
de Kieswet; 
een, van het gemeentebestuur van 
Borsele, over de noodsituatie in de 
landbouw; 
een, van de stichting centraal comité 
anti-bulderbaan te Berkel-Rodenrijs, 
over de voorgestelde wijziging van de 
luchtvaartwet; 
een, van het Havenschap Terneuzen, 
ten geleide van het verslag van de ver-
gaderi ng van 16 oktober 1974; 
een, van de Nederlandse vereniging 
van wegenbouwers te 's-Gravenhage, 
over de wijziging van de motorri j tuigen-
beiasting en de wijziging van de wet, 
op het ri jkswegenfonds; 
een, van BOVAG en RAI, over het voor 
1975 voorgenomen uitgavenbeleid 
voor verkeersvoorzieni ngen ; 
een, van het provinciaal bestuur van 
Zuid-Holland, inzake huuradviescorrv 
missies. 
Al deze brieven liggen op de griffie, ter 
inzage van de leden; kopie is gezon-
den aan de betrokken commissies; 
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11°. de volgende afschriften van brie-
ven: 
een, van de vereniging van radioama-
teurs te Rotterdam, gericht aan de 
Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat, over diens beslissing ten aan-
zien van zendmachtigingsaanvragen; 
een, van o.a. de stichting Suriname 
Centrum Rotterdam, gericht aan de in-
terdepartementale commissie beleids-
coördinatie rijksgenoten (ICBR), over 
de beleidsvoornemens van de Rege-
ring. 
Deze afschriften liggen op de griffie, 
ter inzage van de leden; kopie is ge-
zonden aan de betrokken commissies; 
12°. de volgende boekwerken: 
van de bibliothecaris van de rijksuni-
versiteitte Utrecht, de academische 
proefschriften van: 
H. A. M. Aaftink: 'Afstand van vermo-
gensrechten'; 
N. S. J. Koeman: 'Bestemmingsplan 
en privaatrecht'. 
Deze boekwerken zijn opgenomen in 
de bibliotheek der Kamer. 
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