
16de Vergadering 

Voorzitter: de heer Thurl ings 

Tegenwoordig zijn 66 leden, te weten: 
de heren Thurl ings, Heij, Van Kleef, 
Van Waterschoot, Steenbergen, 
Schwarz, Hoefnagels, Van der Maden, 
Diepenhorst, Vermeer, Vugts, Elffe-
rich, Christiaanse, Eisma, Albeda, Bou-
kema, Agterberg, Steenkamp, De 
Rijk, Baas, Van Kuik, Van derWerff , 
Hartog, Gooden, Vergeer, Kauling-
freks, Teijssen, Zoon, De Vries, Ter-
windt, Reijnen, Kloos, Broeksz, Van 
Hulst, Meester, Umkers, Kremer, Meu-
leman, Kolthoff, Louwes, Rang, Rijn-
ders, Kweksilber, Maaskant, Feij, Ver-
burg, Nederhorst.Tummers, Schuijt, 
Koopman., De Jong, Van Hemert tot 
Dingshof, Brongersma, Mater, De 
Geer van Oudegein, Van Riel, Boek-
man, Schl ingemann, mevrouwVan 
den Hèuvel-de Blank, de heren De 
Zeeuw, Versloot, Zoutendijk, mevrouw 
De Boer-d'Ancona, mevrouwVan So-
meren-Downer, de heren Troostwijk 
en De Niet,en de heren Gruijters, Mi -
nistervan Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, Boersma, Ministervan 
Sociale Zaken, Schaefer, Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, Van Dam, Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, en Mertens, Staats-
secretaris van Sociale Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 
Polak, tot en met 22 maart a.s. wegens 
het bi jwonen van een zitting van de 
Europese Commissie voor de rechten 
van de mens; 
Mertens, wegens een vergadering el-
ders; 
Piket, wegens verbli jf buitenslands; 
Van Marion, wegens huiselijke om-
standigheden. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Geachte medeleden! 

Op zaterdag 15 maart is plotseling op 
40-jarige leeftijd van ons heengegaan 
de heer Kilian, de door ons allen hoog-
gewaardeerde plaatsvervangend chef 
der griffie. In de afgelopen maanden, 

Eerste Kamer 
18 maart 1975 

toen de heer Kilian wegens ziekte van 
de heer Hegï als waarnemend chef op-
trad, zullen velen van ons nog méér dan 
tevoren met de thans overledene in 
aanraking zijn geweest en zijn mi ld-
heid en zijn vriendelijke karakter heb-
ben leren waarderen. Deze eigenschap-
pen hadden alsvanzelf inde loopder 
jaren hem doen uitgroeien tot de aan-
gewezen persoon om op te treden i n 
personeelszaken. 
Wie in die kwaliteit, of anderszins, met 
hem in contact kwam, kreeg al spoedig 
de gewaarwording een bijzondere en 
aantrekkelijke persoonlijkheid te ont-
moeten. 
Persoonlijk heb ik sterk in de heer Kil i-
an gewaardeerd zijn beschouwelijke 
instelling en de grote openheid en eer-
li jkheid, waarmee hij in ons midden 
stond. 
Aan de Kamer is een toegewijd die-
naar en een goed mens ontvallen. Wi j 
delen ook in de smart van zijn vrouw, 
zijn gezin en zijn famil ie. Moge hen de 
troost geschonken worden, die zij 
thans zo zeer behoeven. 
Ik verzoek U met mij een ogenblik van 
stilte in acht te nemen ter nagedachte-
nis van hem, die van ons is heenge-
gaan. 

De aanwezigen nemen staande enige 
ogenblikken stilte in acht. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede: 

a. dat ik van de voorzitter van het Cen-
traal Stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal een missive heb ont-
vangen houdende mededeling, dat hij 
van de heer mr. J . W. van der Krol te 
Nijkerk, die bij zijn besluit van 7 maart 
1975, nr. 2908, werd benoemd ver-
klaard tot lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, bericht heeft ontvan-
gen dat hij zijn benoeming niet aan-
neemt, en dat in zijn plaats bij besluit 
van 12 maart 1975, nr. 2909, mevrouw 
A. A. ten Kate geboren Veen, te Gro-
ningen, tot lid van de Eerste Kamer is 
benoemd. 
Deze missive zal worden gesteld in 
handen van de te benoemen commis-
sie tot onderzoek van de geloofsbrief 
van het benoemde lid der Kamer; 

Ingekomen stukken 
Toespraak 
Regeling van werkzaamheden 

Dinsdag 18 maart 1975 

Aanvang 10.45 uur 

b. dat ik, na overleg met het College 
van Senioren, heb besloten: 

1. het voorbereidend onderzoek door 
dat College, alsmede de openbare be-
handeling van de naturalisatiewets-
ontwerpennrs. 13310,13311, 
13 312,13 313,13 314,13 315 en 
13 327 te doen geschieden op 18 
maart 1975; 

2. de openbare behandeling van de 
volgende wetsontwerpen te doen ge-
schieden op 25 maart 1975: 
Goedkeuring van de op 14 apri11973 te 
Londen door de Internationale Koffie-
raad tot stand gebrachte verlenging en 
wijziging van de internationale Koffie-
overeen komst 1968 (12 753); 
Invoering van een tijdelijke zelfstandi-
genaftrek voor kleinere zelfstandigen 
(13 194); 

3. de openbare behandeling van het 
volgende wetsontwerp te doen ge-
schieden op 27 mei 1975: 
Wijziging Wet op het voortgezet on-
derwijs(11 880); 

c. dat het College van Senioren om-
trent de naturalisatiewetsontwerpen 
nrs. 13 310,13 311,13 12,13 313, 
13 314, 13 315 en 13 327, alsmede de 
wetsontwerpen 13 128 en 13 154 een 
blanco eindverslag heeft vastgesteld. 

De lijst van ingekomen stukken ligt ter 
inzage voor de leden met vermelding 
van door mij ter zake gedane voorstel-
len. Tenzij enig lid hiertegen vóór het 
einde der vergadering bezwaar maakt, 
zal worden aangenomen dat de Kamer 
besluit overeenkomstig deze voorstel-
len. 
Ingevolge artikel 41 van het Reglement 
van Orde liggen de notulen van de vo-
rige vergadering ter i nzage voor de le-
den. 
Tenzij enig lid hiertegen vóór het einde 
der vergadering bezwaar maakt, zal 
worden aangenomen, dat de Kamer 
deze notulen goedkeurt. 
Van de Ministers van Economische Za-
ken en van Landbouw en Visserij, als-
mede van de Staatssecretaris van Jus-
titie, heb ik bericht ontvangen dat zij 
verhinderd zijn de vergadering bij te 
wonen en dat zij bij de behandeling 
van de wetsontwerpen hun departe-
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Voorzitter 

ment betreffende, zonodig, vervangen 
zullen worden door de Minister van 
Sociale Zaken. 

Aan de orde is de voortzett ing van de 
behandeling van het wetsontwerp: 
Regelen betreffende aanspraak van 
werknemers op een loon dat gelijk is 
aan dat van werknemers van de andere 
kunne voor arbeid van gelijke waarde 
(Wetgelijk loon voorv rouwenen man-
nen) (13031). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zou wil len beginnen met mijn 
erkentelijkheid uit te spreken aan het 
adres van de Kamer voor de in alge-
mene zin voor dit wetsontwerp uitge-
sproken waardering, zij het, dat er dui-
delijke nuanceringen waren in de ver-
schillende verleden week gehouden 
toespraken. 
Ik heb ook bij de behandeling van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer ge-
zegd - dit mede aan het adres van de-
genen die hebben gezegd, dat het 
slechts een kleine stap voorui t is - dat 
er, gezien het brede terrein waar de 
aandacht zich richt op de achterstel-
ling van de vrouw ten opzichte van de 
man, stellig zeer veel andere onder-
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werpen te noemen zouden zijn, waar-
op nadere studie en nader beleid zich 
zullen moeten richten. Niettemin, als ik 
terugdenk aan de situatie van vijf, tien 
jaar geleden, en als ik naga, welke be-
langstelling er toen, in beide Kamers 
der Staten-Generaal, in het bijzonder 
voor de thans aan de orde zijnde kwes-
tie bestond, dan kan ik hieruit twee 
dingen concluderen: in de eerste 
plaats, dat de t i jd dit punt niet zodanig 
heeft ui tgehold, dat het nu niet meer 
van belang zou zijn, en in de tweede 
plaats, dat sindsdien de maatschappe-
lijke opvatt ingen duidelijk verder zijn 
geëvolueerd. Het kabinet heeft plan-
nen om hieraan verder tegemoet te ko-
men. 
Alvorens in te gaan op een aantal vra-
gen wi l ik, wat betreft hetgeen de heer 
Heij namens de commissie heeft ge-
zegd opmerken, dat ik dit gaarne voor 
kennisgeving aanneem. Ik meen na-
melijk, dat dit een deel van zijn toe-
spraak was dat zich niet in het bijzon-
der to t de Ministervan Sociale Zaken 
richtte, maar meer het verkeer tussen 
Eerste en Tweede Kamer betrof. Der-
halve ga ik er niet op in . 
Het is gebleken, mijnheer de Voorzit-
ter, dat de geachte afgevaardigden die 
aan het debat hebben deelgenomen er 
prijs op stellen, dat nog in het bijzon-
der op een aantal onderdelen wordt in-
gegaan. Het gaat hier om een op zich 
zelf beperkt onderdeel van wat men in 
zeer brede zin 'de achterstelling van de 
vrouw' zou kunnen noemen, ove-
rigens een niet onbelangrijk onder-
deel. Wi j zitten inderdaad op het ter-
rein van de arbeidsverhoudingen. 
Daarvan is de kwestie van de gelijke 
beloning weer een onderdeel. Ook an-
dere departementen hebben bemoei-
enissen met de vraagstukken die op 
het brede terrein van de achterstelling 
l iggen. 
Gevraagd is of het van betekenis is, te 
komen tot een algemene anti-discrimi-
natiewetgeving. Zoals ik in de Tweede 
Kamer heb gezegd, is daarbij van 
groot belang de mentaliteit, de menta-
liteitsbeïnvloeding en -verandering in 
de relatie tussen mens en maatschap-
pij. Daarmee is per definitie veel t i jd 
gemoeid. Emancipatie kan niet bij wet 
worden afgedwongen of worden op-
gelegd. 
De materie heeft voortdurende aan-
dacht van de interdepartementale 
werkgroep arbeidspositie van de 
vrouw. Net als de heer Heij zie ik met 
grote belangstelling de conclusies van 
deze werkgroep tegemoet. Ik verwacht 
dat resultaat op vrij korte termi jn. Het 
is een kwestie van maanden. Dat kun-
nen wel eens politieke maanden zijn. 

Rijksbegroting 1973 (Economische 
Zaken en Landbouw-Egalisatiefonds) 
Naturalisaties 
Lonen 

Als w i j het over de jaarwisseling heb-
ben is het meestal verstandig geen 
jaartal in te vul len. Ik verwacht het rap-
port echter voor het zomerreces. Het 
kan nu niet zinvol meer worden ge-
noemd, op spoed aan te dringen. Ve-
len hebben bijzondere belangstelling 
voor dit rapport. Vanzelfsprekend zijn 
wi j er daarmee niet. Er zijn ook nog 
een SER, een Commissie Arbeidsposi-
tie Vrouwen en Meisjes en de Nationa-
le Emancipatiecommissie. Daarin zijn 
verschillende groeperingen vertegen-
woord igd die wi j ook verder moeten 
raadplegen. Op de te ontwikkelen be-
leidslijn loop ik thans niet verder voor-
uit. 
In de EEG wordt momenteel gedokterd 
aan een richtlijn voor gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen bij oplei-
d ing, aanstelling en promotie en op 
het terrein van de arbeidsvoorwaar-
den. Vanzelfsprekend ben ik van harte 
bereid mee te werken aan de totstand-
koming van een dergelijke EEG-richt-
l i jn. Over de bepaling van het stand-
punt vindt op dit moment overleg 
plaats met de betrokken ambtgenoten. 
De heer Kloos heeft de aandacht ge-
vestigd op in Engeland in voorberei-
ding zijnde nogal ambitieuze wetge-
ving. Zoals ook bij de totstandkoming 
van het onderhavige wetsontwerp het 
geval is geweest spelen bij anti-discri-
minatiewetgeving buitenlandse voor-
beelden op ruime schaal een rol. Dit 
betekent overigens niet, dat de voor-
stellen die in het buitenland worden 
ontwikkeld door ons met huid en haar 
kunnen worden geïmporteerd. Wij ne-
men er echter met belangstelling ken-
nis van en waar mogeli jk maken wi j er 
ook gebruik van. 
Voor de werknemers die vallen onder 
een ca.o. is de kwestie in beginsel ge-
regeld. De onzekerheden betreffen de 
werknemers voor wie ook tot mijn spijt 
nog steeds geen c a o . bestaat. Dat zijn 
er vele honderdduizenden. Natuurlijk 
is het beginsel ook voor die sector niet 
nieuw, want de overheid heeft zich 20 
jaar met dit vraagstuk beziggehouden. 
Het heeft erg lang geduurd en ik geef 
de heer Kloos toe, dat daarbij niet één 
schuldige is aan te wijzen. Ook van de 
zijde van de vakbeweging heeft men te 
vaak te weinig belangstelling voorde 
gelijke beloning gehad wanneer het 
ging om de verdeling van de ruimte. 
De komende regeling is al geruime t i jd 
onder de aandacht van alle sectoren 
van het bedrijfsleven gebracht. Ik 
meen dan ook te mogen zeggen, dat 
wanneer aantoonbaar was geweest, 
dat in bepaalde sectoren een sterke 
loonkostenstijging moest worden ge-
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Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 
Wijziging van hoofdstuk XIII (Departe-
ment van Economische Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 
1973(13 128); 
Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Land-
bouw-Egalisatiefonds, afdeling A, 
voor het dienstjaar 1973 (13 154); 
Naturalisatie van Aipassa, Losia Chris-
tina Selfisina en 28 anderen (13 319); 
Naturalisatie van Daris, Willem en 23 
anderen (13 311); 
Naturalisatie van Bong, Kim Lin en 23 
anderen (13 312); 
Naturalisatie van Bohmann, Rolf Otto 
en 25 anderen (13 313); 
Naturalisatie van Bachtsivanidou, 
Despina en 29 anderen (13 314); 
Naturalisatie van Bahr, Ludwig Gerar-
dus Wilhelmus en 26 anderen 
(13 315); 
Naturalisatie van Cheung, Mang Hoo 
en 27 anderen (13 327). 

Deze wetsontwerpen worden achter-
eenvolgens zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 



Boersma 
vreesd als gevolg van de doorvoering 
van deze wettelijke maatregel, mij 
daaromtrent stellig concrete cijfers 
zouden hebben bereikt. Het is evenwel 
niet het geval. Ook in de Tweede Ka-
mer heeft men er uitvoerig op aange-
drongen om, ook al was het maar bij 
benadering, gegevens over te leggen. 
Wanneer ik dat had gekund, zou ik dat 
niet hebben nagelaten. Ik beschik er 
niet over. Er zijn mensen geweest, ook 
van de zijde van de detailhandel en 
van de vakbonden, die hebben gepro-
beerd een heel ruwe schatting te ma-
ken, maarikdurf zelfsnietin hetgering-
ste het lid van mijn pink daarvoor in het 
vuur te steken. 
Ik verwacht, zeker op korte termijn, 
geen grote gevolgen, ook niet in de 
niet-c.a.o.-sector. 
De heer Heij heeft ook nog een vraag 
gesteld over het rapportziekteverzuim 
bij vrouwen, dat door het Nederlands 
Instituut voor Preventieve Geneeskun-
de wordt gemaakt in opdracht van de 
commissie bestudering ziekteverzuim. 
Het onderzoek is gestart in september 
verleden jaar. Op dit moment is het 
uitvoerige voorbereidende literatuur-
onderzoek afgerond en verkeert men 
in de fase van de proefonderzoeken. 
De opzet is, dat het gehele project in 
september 1976 zal zijn afgerond, en 
dat omstreeks die tijd het eindrapport 
kan worden verwacht. Ik acht het niet 
uitgesloten, dat vooruitlopend op het 
eindrapport een of meer interimrap-
porten zullen worden uitgebracht, 
maar ik kan dat nu niet met zekerheid 
zeggen. 
De heer Kloos heeft een aantal opmer-
kingen gemaakt naar aanleiding van 
de werkclassificatie en de functiewaar-
dering. Ook anderen hebben daarover 
vragen gesteld. De heer Kloos heeft 
nog gewezen op het verzoek om ad-
vies, dat is gegaan naar de Stichting 
van de Arbeid. Hij wacht met grote be-
langstelling het antwoord van de stich-
ting af. Dat doe ik met hem, maar ik 
verwacht het niet een dezer dagen. Het 
zal nog wel enige tijd duren, want het 
is een bijzonder ingewikkelde zaak. 
Van de inhoud van het antwoord zal 
het afhangen, of ik daarna deskundi-
gen voor nader onderzoek zal inscha-
kelen. 
Ik meen er toch goed aan te doen -
dan ligt het vast in de Handelingen en 
kan iedereen het raadplegen - tegen 
de achtergrond van de vragen hier-
over een korte beschouwing te geven 
omtrent de functiewaardering of werk-
classificatie. Ik heb de indruk, dat daar 
over een aantal misverstanden be-

staat. Dat was ook mijn ervaring bij de 
behandeling in de Tweede Kamer. Het 
is niet onbegrijpelijk, want het is een 
ingewikkelde, technisch gecompliceer-
de materie. De termen 'functiewaarde-
ring' en 'werkclassificatie' zijn syno-
niemen, al werd in het verleden vrijwel 
steeds gesproken over 'werkclassifica-
tie', maar de laatste jaren wordt steeds 
meer het woord'functiewaardering 
gebruikt. Met name aan het adres van 
de heer Kremer zou ik willen zeggen, 
dat systemen van functiewaardering 
een hulpmiddel zijn bij het bepalen 
van de waarde van verschillende func-
ties ten opzichte van elkaar. Het is nog 
lang niet de loonvorming of de loon-
vaststelling. Daarbij bestaan dan ver-
schillende systemen. Het meest toege-
paste is het genormaliseerde systeem, 
in 1952 voorlopig en in 1959 definitief 
gepubliceerd door het Nederlands 
Normalisatie-instituut. 
Alle systemen van functiewaardering 
hebben gemeen, dat specifieke func-
tiekenmerken - de zogenaamde 
gezichtspunten - in de beoordeling 
worden betrokken. Deze gezichts-
punten worden dan elk afzonderlijk ge-
waardeerd met behulp van een pun-
tenschaal, de gradering. Daarna wor-
den de puntentallen per gezichtspunt 
gewogen met behulp van de bij deze 
gezichtspunten behorende afweegfac-
toren. Bij de toepassing van een 
systeem van functiewaardering wordt 
uitgegaan van een beschrijving van de 
te waarderen functies, waarbij een 
'normale' uitoefening van die functies 
wordt aangenomen. Voor dit doel op-
gestelde functiebeschrijvingen betref-
fen de uit te voeren werkzaamheden, 
de desbetreffende verantwoordelijk-
heden en de werkomstandigheden. 
Terloops merk ik op, dat met name de 
werkomstandigheden mede aanlei-
ding zijn geweest tot het ondernemen 
van een poging om te komen tot een 
herziening van de verschillende ele-
menten, die vooral liggen op het ter-
rein van de werkomstandigheden. 
De eisen, die aan de inhoud van de 
functiebeschrijvingen worden gesteld, 
hangen af van de aard van het toe te 
passen systeem, doch defunctiebe-
schrijving spitst zich steeds toe op de 
in het systeem gebruikte gezichts-
punten, de zogenaamde functie-analy-
se. Bij functiewaardering worden func-
ties, niet de wijze waarop iedere werk-
nemer of werkneemster zijn of haar 
functie vervult, gewaardeerd. Vervol-
gens leidt dan die functiewaardering 
tot een rangorde van de beschouwde 
functies, neergelegd in de aanduiding 
van de relatieve waarde van elke func-
tie op een schaal. Het leidt veelal ook 

tot de vaststelling van de klasse, waar-
in de beschouwde functies thuishoren. 
De bepaling van de bij de functies be-
horende lonen en salarissen behoort 
niet tot het terrein van de functiewaar-
dering. Wel kan bij de vaststelling van 
de lonen en salarissen per werknemer 
of werkneemster met de individuele 
functievervulling worden rekening ge-
houden, maar dat moet dan gebeuren 
door middel van buiten de functie-
waardering staande toepassing van 
systemen van bij voorbeeld prestatie-
waardering, persoonlijke beoordeling 
of een systeem van merit rating. 
Daarna komen vele zaken aan de orde 
- ik zal het verder niet al te technisch 
maken - die tot het meer bijzondere 
deel van de functiebeschrijving, 
gezichtspunten of defunctie- analyse 
behoren. Dan gaat het om algemene 
beschrijvingen en over de organisatie, 
bij voorbeeld: welke plaats neemt de 
functionaris in de hiërarchie in; de 
doelstelling; wat beoogt de functie; 
waartoe is zij ingesteld? De werkom-
schrijving krijgt aandacht. Daarna 
krijgt de beschrijving per gezichtspunt 
aandacht, omdat zij de basis vormt 
voor de gradering en daarom gericht 
moet zijn op de kwaliteiten, die de 
functie vereist, de aard van de bezwa-
ren en de mate, waarin deze zich voor-
doen. In de derde plaats gaat het om 
de gradering; aan de hand van een uit-
voerigefunctiebeschrijving en functie-
analyse wordt per gezichtspunt een 
cijfer, een aantal punten toegekend. 
De gradering is eigenlijk het moeilijk-
ste onderdeel van de functiewaarde-
ring. Daarom zijn er ook verschillende 
puntentallen per gezichtspunt opgeno-
men in vastgestelde schema's. Van 
daaruit gaan de deskundigen hun werk 
dan verder vervolgen. 
Het resultaat van dat alles is inderdaad 
een hulpmiddel om tot vergelijking te 
kunnen geraken. Het stelt echter niet 
vast het verdiende loon van de werk-
nemer of werkneemster. 
Dit gezegd zijnde, mijnheer de Voorzit-
ter, wil ik vervolgen met een antwoord 
aan het adres van de heren Kloos en 
Heij die hebben gesproken over de fi-
nanciële gevolgen die denkbaar zijn. 
Zij hebben zich afgevraagd of het niet 
verstandig is, enige souplesse in te 
bouwen, vooral voor die ondernemin-
gen waar veel vrouwen werkzaam zijn. 
Voorts hebben zij gevraagd, of ik be-
reid ben, hierover contact op te nemen 
met mijn collega van Economische Za-
ken. Ik heb reeds een algemene op-
merking gemaakt over het ontbreken 
van duidelijk en hard cijfermateriaal. Ik 
heb niet ontkend dat er onzekerheden 
kunnen zijn, maar toch verwacht ik niet 
op korte termijn grote problemen. 
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Boersma 
Ik meen dan ook dat het in dit stadium 
te voorbarig zou zijn om reeds finan-
ciële voorzieningen in te bouwen voor 
die ondernemingen waar veel vrou-
wen werken met het oog op de moge-
lijkheid dat, tegen de globale verwach-
ting in, de regeling sterk loonkosten-
verhogend zou werken. Wel wil ik 
graag toezeggen dat wij zeer nauwlet-
tend de ontwikkeling zullen volgen en 
in die gevallen, waar blijkt dat tegen de 
verwachting in bepaalde moeilijkhe-
den bij de uitvoering ontstaan, passen-
de maatregelen zullen treffen. Over de 
maatregelen die in deze situaties zul-
len moeten worden genomen, zal ik 
vanzelfsprekend ook overleg voeren 
met mijn ambtgenoot van Economi-
sche Zaken. 
De heer Kloos heeft ook nog enkele 
opmerkingen gemaakt over de advies-
commissie en de gekozen procedure. 
Hij heeft gevraagd waarom er geen 
speciale kamer bij de rechterlijke 
macht komt en waarom er geen onaf-
hankelijk Kroonlid als voorzitter komt. 
Ik wil erop wijzen dat een aparte kamer 
bij de rechterlijke macht voor een be-
paald onderwerp een zeer hoge uit-
zondering is. In het algemeen wordt 
het ongewenst geacht - dat is ook de 
overtuiging van Justitie - om voor ve-
le afzonderlijke onderwerpen of wet-
ten aparte kamers in te stellen, zeker 
als het onderwerp, voor wat de om-
vang betreft - niet voor wat de beteke-
nis betreft - van betrekkelijk geringe 
omvang is. 
Daarbij komt nog dat de problematiek 
van de gelijke beloning een onderdeel 
is van het arbeidsovereenkomsten-
recht en de ter zake bevoegde rechter 
is de kantonrechter. Het onttrekken 
van het onderhavige onderdeel aan 
dat arbeidsovereenkomstenrecht lijkt 
ondoelmatig. 
Het lijkt mij daarnaast niet juist, mijn-
heer de Voorzitter, dat de ambtenaar/ 
voorzitter de feitelijke rechter zou zijn. 
Immers, de bevindingen van de des-
kundigen worden neergelegd in een 
advies aan de werknemer die daarmee 
verschillende dingen kan doen, onder 
andere naar de rechter gaan. Dan is 
echter de kantonrechter degene die 
over de aanspraken van de betrokken 
werknemer beslist. Hij maakt naar 
goeddunken van dat advies gebruik en 
het staat hem ook vrij om zich door an-
deren te laten voorlichten. 
Ik kom thans tot de vragen van de heer 
Schwarz, die in de eerste plaats heeft 
gevraagd, of geen uitvoeringsmoeilijk-
heden zijn te verwachten bi jdefunc 
tiewaardering en of ik kans zie, proble-

men te verlichten als in een bedrijf al-
leen mannen dan wel alleen vrouwen 
werkzaam zijn. Wat het laatste betreft, 
merk ik op, dat het niet veel zal voorko-
men, dat in een bedrijf alleen mannen 
of alleen vrouwen werkzaam zijn. 
Mocht zich dat echter voordoen, dan is 
het vraagstuk van een andere aard ge-
worden, is het een vraagstuk van alge-
meen loonniveau in de desbetreffende 
onderneming geworden, meer een 
collectief en mindereen individueel 
probleem. Mij lijkt het in dat geval toe, 
dat een taak voor de vakbeweging is 
weggelegd om contact op te nemen 
met de betrokken ondernemer om in 
de eerste plaats een vergelijking te 
maken met het loonniveau van andere 
ondernemingen, waarbij, indien aan-
wezig, allereerst kan worden gekeken 
naar ondernemingen met in het alge-
meen gesproken arbeid van ongeveer 
gelijke waarde en inhoud. In de twee-
de plaats zal de vakbeweging moeten 
onderhandelen over eventuele gelei-
delijke maar in ieder geval optrekking 
van het loonniveau. 
De heer Schwarz heeft ook opgemerkt, 
dat het niet openbaar zijn van lonen in 
de praktijk bij de uitvoering moeilijkhe-
den kan opleveren. Hij heeft mij ge-
vraagd, wat ik daaraan zal doen. De 
heer Schwarz weet, dat wij in algeme-
ne zin bezig zijn met het probleem van 
de openbaarheid. Dit is een zeer belang-
rijke, nuttige zaak, maar zoals de 
meeste zaken, waarmee men zich in de 
politiek bezighoudt, ook erg ingewik-
keld en tijdrovend wanneer het gaat 
om te komen tot een werkelijk effec-
tieve aanpak. 
Voorlopig is dat echter nog toekomst-
muziek. Afgezien daarvan, zie ik voor 
het moment geen bijzonder grote 
moeilijkheden. Zoeven heb ik al kort 
toegelicht, dat het bij de functiewaar-
dering gaat om het vergelijken van de 
waarde van de arbeid, terwijl daar-
naast een apart punt het daarbij beho-
rende loon is. Ik ontken overigens niet, 
dat het voor een man of vrouw wel 
eens moeilijkheden kan opleveren, 
wanneer individuele lonen niet bekend 
zijn. Wanneer men echter het vermoe-
den heeft, de weg weet en die durft te 
bewandelen - dat lijkt mij nog een gro-
ter probleem overigens - zal men 
daarvoor bij de deskundigencommissie 
stellig een oplossing kunnen vinden. 
Op grond van artikel 18 van de wet is 
de werkgever verplicht, aan de commis-
sie de noodzakelijke gegevens te ver-
strekken. 
Met de heer Schwarz ben ik het eens, 
dat dit vraagstuk van groot belang is. 
Ik denk met name aan de vraag, of de 
weg het effect sorteert, dat wij ervan 

hopen en verwachten. Ik onderscheid 
daarbij een individueel geval en een 
geval, waarbij meer personen tegelijk 
zijn betrokken. In het individuele geval 
is vaak de functie van andere werkne-
mers bekend; ook het loon is bekend. 
In het bijzonder wanneer wij kijken 
naar de werknemers, die onder een 
ca.o. vallen, is dit veelal geen pro-
bleem. Komende, mijn eerste opmer-
kingen nog wat verder uitwerkend, tot 
de gevallen, waarin geen ca.o. be-
staat, dan kan het gebeuren, dat, wan-
neer een werknemer of werkneemster 
het vermoeden heeft van discrimina-
tie, hij of zij zich tot de personeelschef 
om inlichtingen zal wenden. Verwacht 
mag worden, dat deze meestentijds 
voldoende inlichtingen zal geven me-
de in de wetenschap, dat indien de 
werknemer of werkneemster zich tot 
de commissie wendt, hij verplicht is 
aan deze alle noodzakelijke inlichtingen 
te geven. Als hij dat eventueel toch niet 
zal doen, kan de werkneemster of 
werknemer zich tot de commissie 
wenden met het verzoek om advies. 
Ter vermijding van misverstand wijsik 
erop, dat de werkneemster of werkne-
mer niet verplicht is, zich eerst tot de 
personeelschef te wenden of tot de lei-
ding van de onderneming, wanneer er 
bij hem of haar bepaalde vrees be-
staat, dat de arbeidsverhoudingen 
daardoor worden bedorven, of wan-
neer bij hem of haar de vrees bestaat, 
daardoor te worden ontslagen, hetzij 
direct, hetzij later. In die gevallen kan 
hij of zij zich ook terstond tot de com-
missie wenden. Hetzelfde geldt in we-
zen ook, wanneer het gaat om meer 
personen tegelijk; deze betrokken 
werkneemsters kunnen zich dan ook 
tot de commissie wenden met een 
soortgelijk verzoek als in het individu-
ele geval. Als het om een meer alge-
meen verschijnsel van achterstelling 
in een onderneming gaat en er een on-
dernemingsraad bestaat, kunnen zij 
deze kwestie ook bij de ondernemings-
raad naar voren brengen. Ik voeg er-
aan toe, dat natuurlijk ook de loontech-
nische dienst van mijn departement 
een nuttige en belangrijke rol kan ver-
vullen door bij voorbeeld op mijn ver-
zoek een onderzoek in te stellen. De 
gegevens, die uit dit onderzoek voort -
vloeien, komen dan ter beschikking 
van de commissie, welke dan op gro-
tere schaal voorkomende verschijnse-
len bij werkgevers- en werknemersor-
ganisaties kan signaleren om te probe-
ren via overleg tot verbetering van de 
situatie te komen. 
De heer Schwarz heeft erop gewezen 
dat er geen strafsanctie is. Hij vroeg of 
dit eigenlijk geen groot nadeel is en of 
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dit niet met zich mee zou brengen, dat 
slechts weinig vrouwen gebruik van 
hun recht gaan maken. Voorts vroeg 
hij of een overzicht kan worden gege-
ven bij voorbeeld na een jaar van het 
aantal ingediende klachten. Het punt 
van de strafsanctie is een algemeen 
punt, dat regelmatig bij vernieuwing 
of bij invoering in de sociale wetge-
ving aan de orde komt. Daarbij is dan 
het beginsel van de decriminalisering 
belangrijk. Ook in dit geval hebben wij 
overwogen, of een strafsanctie in de 
wet zou moeten worden opgenomen. 
Uiteindelijk is de beslissing geweest 
om dat niet te doen. Ik geloof dat mijn 
ambtgenoot van Justitie er dringende 
argumenten voor heeft, dat niet te 
doen. Hetzelfde probleem doet zich 
voor, als het gaat om de strafsanctie in 
het kader van de Wet op het minimum-
loon. Ik geloof dat ik er niet verstandig 
aan doe, deze redenen hier uitputtend 
naar voren te brengen. Dit is mis-
schien een onderwerp dat van vol-
doende algemene aard is. Ik laat het 
echter graag aan de Kamer over, dit bij 
de behandeling van de begroting van 
Justitie aan de orde te stellen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik signaleer 
slechts, dat wij gezamenlijk tot de con-
clusie zijn gekomen dat in het kader 
van de decriminalisering van het straf-
recht voor dit geval geen strafsanctie 
moest worden opgenomen. Ik wijs er-
op dat de introductie van een dergelij-
ke strafsanctie ook zin moet hebben en 
tevens uitvoerbaar moet zijn. De con-
trole daarop moet dusdanig zijn, dat 
men daarvan mag verwachten, dat dit 
een positief hulpmiddel is. 
Ik geloof dat een andere mogelijkheid 
- deze gaan wij ook hanteren - van 
minstens even groot belang mag wor-
den geacht. Ik doel met name op de 
voorlichting. Ook de radio en de televi-
sie zullen daarbij worden ingeschakeld 
om zo een zo goed mogelijke voorlich-
ting te geven. Natuurlijk zullen er bij de 
arbeidsbureaus ook folders worden 
gedeponeerd; deze zullen ook elders 
verkrijgbaar zijn. Voorlopig verwacht 
ik daarvan goede resultaten. Dat is im-
mers ook het geval gebleken bij het 
ten uitvoer brengen van de Wet op het 
minimumloon. Daarnaar is twee jaar 
geleden een onderzoek ingesteld, 
waaruit nogal alarmerende gegevens 
voortkwamen. Het onlangs opnieuw 
ingestelde onderzoek doet constateren 
dat het ontduiken van de Wet op het 
minimumloon op een veel kleinere 
schaal gebeurt. Daartussenin zit een 
zeer intensieve voorlichting. Ik geloof 
ook, dat hier een taak voor de vakbe-

weging ligt. Ik hoop ook dat - ik wil met 
de heer Schwarz graag ook een jaar af-
wachten wat er gebeurt - deze voor-
lichting effect zal sorteren. Ik zeg graag 
toe dat ik de deskundigencommissie 
zal vragen, een overzicht van de inge-
diende klachten in het wettelijk voor-
geschreven jaarverslag op te nemen. 
De heer Schwarz heeft ook nog ge-
vraagd naar de praktijk bij de rijksover-
heid. Hij gaf als voorbeeld dat voor 
hetzelfde werk vrouwen op arbeids-
contract werden aangenomen en dat 
mannen daarvoor in tijdelijke dienst 
waren. Hij vroeg of hiertegen iets kon 
worden gedaan. Ik heb hieromtrent 
contact opgenomen met het departe-
ment van Binnenlandse Zaken. Uit dit 
contact is gebleken dat zijn visie on-
juist is. Er is geen centrale beleidslijn 
in deze geest en die heeft ook nooit be-
staan. leder departement voert zijn ei-
gen beleid. Daarbij kan het voorkomen 
dat het ene departement voorkeur 
geeft aan indienstneming op ar-
beidscontract en dat een ander de-
partement voorkeur geeft aan aanstel-
ling in tijdelijke dienst. Wat er ook ge-
beurt, het kan en mag daarbij niet de 
bedoeling zijn om de vrouw achter te 
stellen. Ik wil hieraan nog toevoegen 
dat elk departement zogenaamde mar-
ginale functies kent, welke tijdelijk be-
zet kunnen worden om plotseling op-
komende congesties van werk weg te 
werken. In verband met de relatief kor-
te duur van dergelijke congesties 
wordt dit personeel als regel op 
arbeidsovereenkomst aangenomen. 
Dat zich voor dit tijdelijke werk vaak en 
meestal vrouwen aanmelden, heeft 
niets van doen met discriminatie. 
De heer Louwes heeft een interessant 
rapport overhandigd, waarvoor ik hem 
wil danken. Daaruit is een korte discus-
sie tussen hem en de heer Kloos voort-
gevloeid. Ik heb reeds gezegd dat wij 
bij de verdere aanpak van het beleid, 
wat betreft de achterstelling van de 
vrouw, ook brede aandacht zullen 
schenken aan ontwikkelingen elders in 
Europa. Daarbij zal ook worden geke-
ken naar het Engelse voorbeeld. De 
daar in het vooruitzicht gestelde wet-
geving wordt aangekondigd als ver-
sterking en ondersteuning van de equal 
pay-wetgeving. Op het eerste ge-
zicht lijkt mij de doelstelling van de 
wetgever erg ambitieus. Dat geldt ove-
rigens ook voor de EEG-richtlijn. Men 
denkt in Engeland niet alleen aan aan-
stelling, opleiding en promotie - zoals 
in de ontwerp-EEG-richtlijn - maar ook 
aan onderwerpen als huisvesting, het 
aangaan van leningen en het sluiten 
van hypotheken. Ik vind dit bijzonder 
ambitieus. Ik ben het met de heer Lou-

wes eens als hij zegt dat naar zijn over-
tuiging Nederland niet achter loopt op 
het gebied van de gelijke beloning. De 
betrokken Equal Pay Act van 1970 
treedt pas op 29 december van dit jaar 
in werking. De resultaten die in de af-
gelopen vier jaar zijn bereikt zijn wei-
nig bemoedigend. Het bedrijfsleven al-
daar zal zeer sterk moeten inlopen, wil 
het tijdig in de pas komen. Bovendien 
is de Engelse wetgeving veel beknopter. 
De Engelse wetgeving legt gelijke be-
loning pas op als met betrekking tot ar-
beid van gelijke waarde functiewaar-
dering heeft plaatsgevonden en gelijk 
waardigheid is gebleken. De onder-
nemer wordt niet verplicht, tot functie-
waardering over te gaan. Dat betekent 
dat een vrouw, die niet hetzelfde werk 
doet als een man en van wie de functie 
niet is geklassificeerd, geen beroep op 
de wet kan doen. Evenmin zal de 
vrouw in Engeland zich mogen verge-
lijken met een man in een andere on-
derneming. Dat zijn een aantal duide-
lijke voorbeelden waaruit blijkt dat wij 
ons voor dit wetsontwerp, ook inhou-
delijk bezien, in vergelijking met andere 
landen niet behoeven te schamen. Op 
dat terrein zijn wij in feite koplopers ge-
worden. 
De heer Louwes heeft ook nog ge-
vraagd hoe de praktijk is i n andere 
EEG-landen. Ik geloof dat het niet zin-
vol is hierop thans uitvoerig in te gaan, 
te meer niet omdat kort geleden in 
Brussel een richtlijn ex artikel 119 om-
trent de gelijke belonging is aanvaard. 
Ik wil slechts twee dingen zeggen. In 
de eerste plaats zijn statistieken niet in 
alle landen kwalitatief vergelijkbaar, 
ook wan neer wij ons beperken tot de 
negen lid-staten. Ik durf gerust t» zeg-
gen dat voor Nederland geldt, dat de 
statistieken van hoogwaardige kwali-
teit zijn. In de tweede plaats bestaat nu 
eenmaal in Nederland een duidelijke 
neiging om zaken, die eenmaal zijn af-
gesproken, ook zo goed mogelijk uit te 
voeren, niet omdat wij zoveel betere 
mensen zouden zijn dan andere volke-
ren van de lid-staten, maar omdat dat 
mede in ons belang is als klein land. 
Tussendoor mag ik misschien even in-
gaan opeen kranteartikeltje, afkomstig 
uit Brussel, waaruit zou blijken dat de 
Nederlandse vrouw het meest onder-
betaald is van de vrouwen in de negen 
lid-staten. Het is dan natuurlijk op zich 
zelf interessant om te zien, waar dat 
bericht vandaan komt. Dan blijkt, dat 
het bericht is gebaseerd op een loon-
structuur-enquête, die is gehouden in 
1966. Dat is wel erg ver terug. De resul-
taten zijn in 1968 bekend geworden, 
maar de gegevens waren gebaseerd 
op de situatie in 1966. Het was een lta-
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liaans onderzoek en Italië bleek daarbij 
de beste te zijn . . . . Ik geef daarop 
verder geen commentaar. 
Het ging bovendien om de verdiende 
lonen. Lage verdiende lonen behoe-
ven natuurlijk niet per se een gevolg te 
zijn van een achterstelling. Ik denk aan 
nachtarbeid, ploegendienst, vuil 
werk-toeslag, verschil in opleiding en 
verschil in vakbekwaamheid. Er kun-
nen tal van legitieme oorzaken zijn, 
waardoor verschillen in de verdiende 
lonen ontstaan. Ik ben dan ook erg be-
nieuwd naar de nieuwe loonstruc 
tuur-enquête, die eind 1972 isgehou-
den. De gegevens daarvan zijn helaas 
op dit moment nog niet beschikbaar. Ik 
wil er nog aan toevoegen dat het in de 
enquête van 1966 alleen ging om be-
drijfstakken als textiel, voeding en 
wasserij, waarmee wij nogal enige tijd 
problemen hebben gehad om te ko-
men tot een volledige gelijkstelling. Dit 
waren dus niet de meest gunstige be-
drijfstakken. Ik noem dit er even tus-
sendoor naar aanleiding van dat kran-
teberichtje dat een dezer dagen is ver-
schenen. 
Nu de richtlijn ex artikel 119 is aange-
nomen omtrent de gelijke beloning, 
zullen in ieder geval alle lid-staten bin-
nen een jaar hun wetgeving aan de 
richtlijn moeten hebben aangepast. 
Ons Nederlands wetsontwerp voldoet 
mijns inziens aan die richtlijn. Wij vol-
doen ook met deze wet aan de inhoud 
van het ILO-verdrag nr. 100. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog een 
aantal vragen en opmerkingen van de 
heren Kremer en Van Kleef beant-
woorden. De heer Kremer isterugge-
komen op de discussie die ook aan de 
overzijde van het Binnenhof met zijn 
partijgenoot de heer Meis is gevoerd 
over de discriminatie van de vrouw in 
het kader van de WWV. Ik wil daaraan 
niet zoveel meer toevoegen. Zoals be-
kend, zijn de ongehuwde vrouwelijke 
werklozen normaal deelgerechtigd in 
de WWV; de heer Kremer weet dat 
ook. Het is ook juist dat van de gehuw-
de vrouwelijke werklozen alleen diege-
nen recht hebben op een WWV-uitke-
ring die kostwinster zijn. Over deze 
kwestie is een overigens verdeeld 
SER-advies uitgebracht. Het zal de 
heer Kremer ook bekend zijn dat over 
dit vraagstuk in algemene zin, de posi-
tie van de gehuwde vrouw in desoci-
ale verzekeringswetgeving, een studie 
is aangevangen. Ik meen dat deze spe-
cifieke kwestie van de WWV-problema 
tiek tegen de meer algemene achter-
grond van de positie van de gehuwde 
vrouw in de sociale verzkeringswetge-

ving moet worden geplaatst. Het is wei-
nig zinvol om nu geïsoleerd op de 
WWV-problematiek in te gaan. 
De heer Kremer heeft ook nog een op-
merking gemaakt over de verjarings-
termijn. Waarom is die tot twee jaar 
beperkt, waarom niet de gebruikelijke 
vijfjaar? Ik heb hierover een aparte 
brief verzonden aan de Tweede Kamer 
d.d. 9 december 1974. Ik zou hierin 
hoofdzaak naar willen verwijzen. De 
redenen waarom voor die kortere ter-
mijn is gekozen, zijn met name ont-
leend aan het feit dat het bedrijfsleven 
nu eenmaal dynamisch is, waardoor 
de inhoud van het werk in de loop van 
de jaren wijzigingen ondergaat, waar-
door tevens de inhoud van de functies 
zich aanpast. 
De heer Kloos heeft nog gevraagd, of 
de ontwikkelingen wel voldoende dy-
namisch zijn. Ik heb al naar de jaartal-
len verwezen: 1952 de voorlopige 
vaststellingen in 1959 de definitieve 
vaststelling. Een en ander betekent 
niet, dat die verschillende elementen 
inhoudelijk sinds die tijd ongewijzigd 
zijn gebleven. Er vinden regelmatig 
aanpassingen plaats, desalniettemin 
niet in die mate dat naar mijn overtui-
ging een voldoende opvang heeft 
plaatsgevonden. Daarom is er ook een 
brief uitgegaan naar de Stichting van 
de Arbeid. 
Naarmate er meer tijd verstrijkt, zal het 
dan ook steeds moei lijker worden om 
de vaststelling van de inhoud van de 
functies goed te doen verlopen. 
Over het stuiten van de verjaringster-
mijn heeft de heer Kremer vervolgens 
een opmerking gemaakt. Het is niet 
juist dat, wanneer hij spreekt over 'eeni 
of andere procedure', hierbij ook ge-
doeld is op de adviseringsprocedure 
van de commissie. Wel is dit juist voor 
zover wordt bedoeld de procedure bij 
de kantonrechter of een geschillen-
commissie die in de ca.o.'s voorkomt, 
wanneer aldaar de kwestie aanhangig 
is gemaakt. Ik zou willen verwijzen 
naar artikel 2016 BW, waarin staat, dat 
de verjaring wordt gestuit, indien aan-
maning, dagvaarding of een andere 
daad van rechtsvervolging is verricht 
in de vereiste vorm, betekend door de 
daartoe bevoegde ambtenaar. Het is 
dus niet een of andere procedure. 
Dan heeft de heer Kremer gevraagd, 
waarom geen mensen uit de praktijk of 
uit de onderneming zitting hebben in 
de deskundigencommissie. De des-
kundigheid staat voorop; dit is de eer-
ste voorwaarde voor benoeming in de 
commissie op grond van artikel 9. In 
verband met de continuïteit in de be-
slissingen is aan een landelijke com-
missie de voorkeu r gegeven; dus zo-

veel mogelijk steeds dezelfde deskun-
digen. Ik sluit overigens niet uit — ik 
heb dit ook in de Tweede Kamer ge-
zegd - dat mensen uit de praktijk dan 
wel uit de onderneming hierin betrok-
ken kunnen worden, zeker wanneer 
het om duidelijk plaatselijke gevallen 
gaat. Ik wijs ook nog naar artikel 12, lid 
2, waaruit blijkt dat de commissie zich 
bij de uitoefening van haar taak door 
anderen kan doen bijstaan. Dit zal ook 
in algemene zin gebeuren bij functie-
waardering; hierbij zal men immers 
contact opnemen met de betrokken 
werknemer of werkneemster zelf en 
zal men zich vervolgens wenden tot de 
chef, ten einde zoveel mogelijk infor-
matie te verkrijgen. Het gaat dus niet 
allemaal buiten de mensen om. Ik geef 
echter de voorkeur aan continuïteit in 
de beslissingen om daarmee ook pre-
cedentwerking te bereiken, en aan een 
groep mensen die in die nationale 
commissie op grond van hun deskun-
digheid hebben plaatsgenomen. 
De heer Van Kleef heeft ook een groot 
aantal vragen gesteld, die ik kort wil 
proberen te beantwoorden. 
Pensioen is geen uitgesteld loon; ik 
verwijs hiervoor ook naar de stukken. 
Een wettelijke regeling inzake het aan-
vullend pensioen is vooralsnog niette 
verwachten; dit wacht op een SER-ad-
vies. 
Artikel 2, 'pleegt te ontvangen'; waar-
om niet: ontvangt? De bedoeling is 
niet de exceptioneel hoge noch de ex-
ceptioneel lage beloning als maatstaf 
te nemen. Daarom is het woord 
'pleegt' eraan toegevoegd. 
Arbeid van nagenoeg gelijke waarde; 
door wie en waar vastgesteld? Door 
middel van functiewaardering, uitein-
delijk vastgesteld door de rechter na 
advies van de deskundigencommissie. 
Wat zijn andere dan geldelijke loonbe-
standdelen (artikel 5, lid 2)? Gedacht is 
aan uitsluitend materiële bestandde-
len, bijvoorbeeld vrije kost en inwo-
ning, en dergelijke. 
Waarom staat in artikel 10 'desge-
vraagd'? Wie is degene, die met de be-
slissing is belast? Dit is de kantonrech-
ter. Wanneer het is opgenomen in de 
ca.o., is het de geschillencommissie. 
Hierbij zal niet altijd behoefte aan na-
dere inlichtingen bestaan. Vandaar het 
woord 'desgevraagd'. 
Wanneer wordt de deskundigencom-
missie benoemd? Zo spoedig mogelijk 
na de totstandkoming van de wet. 
Wordt het jaarverslag van de deskun-
digen gepubliceerd en in de vaste 
commissies besproken? Kan dit uitlo-
pen in toepassing van artikel 7? Het 
jaarverslag zal aan beide Kamers wor-
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den overgelegd. Of bespreking ervan 
tot toepassing van artikel 7 leidt, valt 
niet te voorspellen. 
Waarom zijn in artikel 16, eerste lid, en 
in artikel 18, eerste l id, geen termijnen 
genoemd? Hierbij zijn de gebruikelijke 
formuleringen gebezigd, omdat in ver-
schillende gevallen nu eenmaal ver-
schillende termijnen nodig kunnen 
zijn. 
De heer Van Kleef heeft voorts gezegd, 
dat de opgelegde geheimhouding (ar-
tikel 19) tot frustraties leidt bi jwerkge-
vers en werknemers. Het kan boven-
dien tot verschillende beslissingen in 
gelijke gevallen leiden. Hij prefereert 
openheid, waardoor nuttige prece-
dentwerking kan ontstaan. Wellicht 
kan de ondernemingsraad in dit ver-
band een bewakingsfunctie verkrijgen 
tegen discriminatie in de onderne-
ming. 
Ik heb reeds mijn opvatting hierom-
trent kenbaar gemaakt. Bedrijfsgege-
vens zijn interne gegevens, van ver-
trouweli jke aard. Derhalve mogen zij 
niet openbaar worden gemaakt. 
Ik heb zojuist reeds gezegd, dat er één 
centrale deskundigencommissie is. Dit 
bevordert niet alleen de precedentwer-
king, maar ook de uniformiteit in de 
adviezen. Taak en bevoegdheid van de 
ondernemingsraad zijn nog in discus-
sie. Vast staat echter wel , dat de on-
dernemingsraad zich niet met indivi-
duele problemen en klachten moet be-
moeien. De ondernemingsraad heeft 
wel een taak wanneer het gaat om 
vraagstukken met een meer collectief 
karakter. 
Als het een ondernemingsraad blijkt, 
dat binnen de onderneming een aantal 
vrouwen wordt gediscrimineerd wat 
de 'equal pay' betreft, kan hij op grond 
van de huidige taak en bevoegdheid 
hierop reageren. 
Ik moet een fout herstellen, mijnheer 
de Voorzitter. Nadere informatie leert 
mi j , dat - hoewel dit in het daarstraks 
genoemde kranteknipsel stond - het 
niet een Italiaans onderzoek betrof, 
maar een EG-onderzoek. Zo ziet men 
maar weer dat niet alles (wel veel) wat 
in de krant staat waar is. 
Wanneer dit wetsontwerp wet is ge-
worden, mijnheer de Voorzitter, zal 
toch een belangrijke mijlpaal zijn be-
reikt, hoeveel wensen er overigens, 
ook op tal van andere terreinen, nog 
zijn. De uiteindelijke bestemming zal 
moeten zijn een volstrekt gelijkwaardi 
ge behandeling van vrouwen en man-
nen. Het eerste deel van een zeer 
moeizame en ti jdrovende weg is hier-
mede afgelegd, maar een nog zeer lan-

ge weg ligt vóór ons. Ik heb in het be-
gin van mijn betoog reeds gewezen op 
de gewenste mentaliteitsverandering, 
zowel van de mens als van de maat-
schappij en wa rde relatie tussen deze 
beide betreft. Zij is een eerste voor-
waarde voor andere, noodzakelijke 
vormen van geli jkwaardigheid. 
De Regering hoopt op dit punt - niet 
alleen in dit, in sommige opzichten bij-
zondere, jaar, maar ook daarna - alert 
te bli jven. Ik hoop dat dit concrete re-
sultaat in ieder geval hiertoe een dui-
delijke stimulans mag zijn. 

D 
De heer Schwarz (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de Minister zeer er-
kentelijk voor zijn uitvoerige beant-
woord ing. Wij zijn het geheel met hem 
eens wanneer hij zegt, dat volledige 
geli jkwaardigheid in de maatschappij 
slechts kan worden bereikt via een 
mentaliteitswijziging, maar dit behoeft 
de Regering niet te beletten, pensioen-
wetten, belastingwetten, sociale-ver-
zekeringswetten en dergelijke zodanig 
te wijzigen, dat zij deze geli jkwaardig-
heid tot stand helpen brengen. 
Ik ben erkentelijk voor de toezegging 
van de Minister, in het jaarverslag het 
aantal gevallen te vermelden waarin 
men zich tot de commissie heeft ge-
wend. In eerste termi jn heb ik een aan-
tal moeili jkheden genoemd, zoals het 
gaan naar de commissie en vervol-
gens naar de rechter, de risico's die de 
werkneemster heeft dat de verhouding 
met haar werkgever verslechtert. 
Mocht nu uit het jaarverslag van de 
commissie bli jken, dat maar zeer wei-
nig werkneemsters zich tot de com-
missie hebben gewend, houdt dit dan 
in, dat het allemaal botertje tot de 
boom is, ofwel dat de situatie zo be-
roerd is, dat de werkneemsters zich 
niet tot de commissie durven wenden 
en dat er in werkeli jkheid een ijsberg 
van grote ellende blijft zitten? 
Ik heb de Minister gevraagd hoe het 
komt dat ten aanzien van arbeidscon-
tractanten in overheidsdienst duidelijk 
verschil wordt gemaakt tussen manne-
li jkeen vrouweli jke werknemers. De 
Minister is wat dat betreft bij Binnen-
landse Zaken niet veel wijzer gewor-
den. Blijkens artikel 4, eerste lid, sub 
m, van het Arbeidsovereenkomsten-
besluit kan indienstneming op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht plaatsvinden van vrouwelijk per-
soneel belast met werkzaamheden 
waarvan de beloning niet uitgaat bo-
ven het max imum van schaal 47 van 
het BBR. Voor mannen geldt dit dus 
niet. Dit is het discriminatoire verschil 
dat ik had wil len signaleren. 

D 
De heer Kloos (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de Minister ook er-
kentelijk voor zijn uitgebreide ant-
woord. Hij heeft gezegd, dat anti-dis-
criminatoire wetgeving in den brede 
een zaak is van mentaliteit. Hoe waar 
dit is bleek even later toen de Minister 
sprak over het Engelse rapport, waarin 
niet alleen wordt gesproken van gelij-
ke beloning en aanstellingskansen 
maar 'zelfs' van het aangaan van lenin-
gen en hypotheken. Het moet natuur-
lijk niet te dol worden: waar bli jven wi j 
als vrouwen ook al hypotheken en le-
ningen wi l len aangaan! 
Ik heb geen antwoord gekregen op 
mijn opmerking over de positie van de 
ambtenaar-voorzitter van de commis-
sie. De Minister heeft mij ervan over-
tu igd, dat het niet wenselijk is een af-
zonderlijke kamer in te stellen bij de 
rechterlijke macht voor dit doel. Hij 
heeft echter niet mijn vraag beant-
woord waarom een ambtenaar voor-
zitter van deze commissie moet zijn 
die geen verantwoording verschuldigd 
is aan de Minister. Het is goed gebruik 
dat ambtenaren voor hun doen en la-
ten verantwoording verschuldigd zijn 
aan de Minister en dat de Minister 
daarover door het parlement aan-
spreekbaar is. De onderhavige ambte-
naar-voorzitter is aan niemand verant-
woord ing verschuldigd. In feite kan hij 
opereren op eigen gezag. Waarom is 
deze vorm gekozen en niet die van een 
voorzitter-deskundige uit niet ambtel i j -
ke kring? 

D 
De heer Louwes (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik ben erkentelijk voor 
het lange en gedegen antwoord van 
de Minister. Ik ben blij met zijn consta-
tering dat op dit stuk van zaken de wet-
geving in ons land redelijk in balans is 
met de sociale praktijk. Wi j lopen dus 
beslist niet achter bij de andere landen 
in de Gemeenschap of ons deel van de 
wereld, ondanks het feit dat de ILO-re-
solutie al twint ig jaar oud is, evenals 
het EEG-artikel 119. Ik ben bli j , dat de 
Minister zulks bevestigt. 
Ik heb met belangstelling geluisterd 
naar zijn lange betoog over de inhoud 
van het systeem van functiewaarde-
ring en/of werkclassificatie. Naar mi jn 
mening sprak echter ook uit zijn be-
toog, dat vrouwen verdienen naar de 
inhoud van hun werk, naar de mate 
van hun verantwoordeli jkheid en af-
hankelijk van de werkomstandighe-
den. Mag ik daaruit concluderen, dat 
dit wetsontwerp geen instrument is 
voor inkomensnivellering of inkomens-
politiek? Ik heb dit verleden week niet 
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aan de orde gesteld, maar nu er door 
de Minister zo uitgebreid over werd 
gesproken, moet ik dit toch even con-
stateren. 
Het is mij opgevallen, dat de Minister 
lang heeft stilgestaan bij de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van con-
trole, sancties en dergelijke. Ik kan mij 
niet herinneren, dat de vragen daartoe 
aanleiding hebben gegeven. Is deze 
grote aandacht ervoor ingegeven door 
het feit, dat de gemiddelde werkgever 
weinig wetsgetrouw zou zijn en ook op 
het stuk van de beloning de wetten 
maar slecht en traag zou opvolgen? Ik 
neem niet aan, dat dit zo is, maar ik wil 
het toch even aan de Minister vragen. 

D 
De heer Kremer (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik wil mijn erkentelijk-
heid betuigen voor het uitvoerige ant-
woord van de Minister. Zijn verhaal 
over functiewaardering en werkclassi-
ficatie duidt erop, hoe ingewikkeld het 
systeem is. Het komt mij voor, dat de 
vakbeweging maar één conclusie kan 
trekken, namelijk dat het nodig is met 
een polulaire uitgave te komen. 
De Minister heeft gezegd, dat de kwes-
tie van het invorderingsrecht een dy-
namische aangelegenheid is, wat de 
waardering van het werk van de vrouw 
betreft. Dat duidt erop, dat er nog een 
hele reeks problemen is en dat 
men in feite nog steeds bezig is met in-
passen. Anders was die twee jaar hele-
maal niet nodig. 
Ik wil nog in het kort terugkomen op de 
uitkering van de WWV voor vrouwen. 
Als een vrouw geen kostwinster is, 
moet ze de helft van het minimumloon 
verdienen om voor de WWV in aan-
merking te komen of driekwart van het 
inkomen van haar man verdiend heb-
ben. Dat duidt sowieso op een achter-
stelling. Als de man een uitkering 
krachtens de Bijstandswet ontvangt, is 
het helemaal gebeurd. Nu kan de Mi-
nister deze hele zaak plaatsen tegen de 
achtergrond van de algemene sociale 
wetgeving, maar naar mijn mening 
springt dit er zodanig uit, dat een van 
de volgende onderdelen een gelijk-
trekking van de WWV-uitkering moet 
zijn voor mannen en gehuwde vrou-
wen. 

D 
Minister Boersma: Mijnheer de Voor-
zitter! Allereerst wil ik aan het adres 
van de heer Schwarz toezeggen, dat wij 
het ons niet zullen laten beletten te doen 
wat wij kunnen doen, al wordt er nog 
zoveel gestudeerd. Ik wil er nog wel de 

aandacht voor vragen, al hebben we 
de oplossing nog niet gevonden, dat 
bij de voorbereidende werkzaanv 
heden om te komen tot een algemene 
wet op de arbeidsongeschiktheid, wij 
vrij uitvoerig aandacht hebben be-
steed aan het verschijnsel van de wer-
kende vrouw. Dat is op zich zelf al een 
discriminerende uitdrukking, want dan 
worden enkele honderdduizenden van 
de vele miljoenen werkende vrouwen 
bedoeld; zij, die meer in het bijzonder 
in het bedrijfsleven werkzaam zijn. 
Het gaat dan om de vraag van het op-
nemen van de gehuwde werkende 
vrouw in de AAW, van het kostwinner-
schap en de betekenis daarvan. Aan-
vankelijk is het kostwinnerschap hele-
maal geen pu nt van discussie ge-
weest, want het was nu eenmaal zo 
vanzelfsprekend, dat de man kostwin-
ner was, dat al die sociale wetten aan 
de man zijn vastgeknoopt. Er is natuur-
lijk wel het een en ander veranderd. 
Wanneer men de overtuiging istoege-
daan, dat hierin wijziging moet wor-
den gebracht, kan worden gesteld: Be-
gin dan bij zo'n wet, die nieuw is. Of 
begin bij de WWV, die eruit gelicht 
wordt of begin ergens anders, waar 
men het nuttig of nodig acht. Naar 
mijn mening is dit geen goede zaak 
van wetgeving. Het is naar mijn me-
ning niet juist uit dat historisch ver-
klaarbaar gegroeide gebouw één ele-
ment te lichten. Dat zou weer tot een 
andere discriminatie aanleiding ge-
ven. Dit ter illustratie, dat wij bezig zijn 
met een aantal zeer belangrijke onder-
werpen. Hiervoor - en dat is nu een-
maal het kenmerk van een politiek be-
drijf - is nu eenmaal veel tijd nodig. 
De heer Schwarz heeft ook nog naar 
de conclusie gevraagd, wanneer straks 
uit het rapport zal blijken, dat er weinig 
klachten naar voren zijn gebracht. Is 
het dan 'botertje tot aan de boom'? Op 
basis van een bepaald aantal klachten 
durf ik zeker op voorhand geen conclu-
sie te trekken. Weinig klachten beteke-
nen voor mij niet per definitie, dat alles 
wel goed zit. Het is natuurlijk niet het 
enige, waaruit een bepaald inzicht kan 
worden verkregen. Ik heb al gezegd, 
dat het niet alleen gaat om het rapport 
van de commissie op basis van klach-
ten, ook de eigen signaleringsfunctie 
van de commissie is van betekenis. 
Verder denk ik aan de onderzoekingen, 
die door de Loontechnische Dienst zul-
len worden verricht. Die twee elemen-
ten zullen in de beschouwingen moe-
ten worden betrokken. Ik hoop en ver-
wacht, dat die wel een redelijk vol-
doende inzicht zullen geven, ook in de 
situatie - dat is ook het geval ter zake 
van het minimumloon - waarin vele 

vrouwen niet voor hun rechten durven 
op te komen. 
De kwestie van de arbeidscontractan-
ten in het Arbeidsovereenkomstenbe-
sluit en de kwestie van artikel 4, lid 1 
'Maria' zal ik graag - ik neem aan, dat 
de heer Schwarz mij dat niet kwalijk zal 
nemen - voorleggen aan mijn ambtge-
noot van Binnenlandse Zaken. 

De heer Schwarz (D'66): Ik moest al-
leen bezwaar aantekenen, toen u zei, 
dat ik het fout had. 
Minister Boersma: Daartoe blijft u te 
allen tijde het recht behouden. Wij zul-
len eens nagaan, of dat inderdaad 
waar is. Ik zal geen waarde-oordeel 
vellen. Ik acht mij daartoe niet be-
voegd. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Kloos 
heeft ironisch verwezen naar de men-
taliteitskwestie ter zake van de achter-
stelling van vrouwen; hij heeft enkele 
strepen gezet onder het woord 'zelfs'. 
Dat is naar mijn mening op zich zelf 
wel juist. Het is goed, dat mannen el-
kaar van tijd tot tijd, sprekende over dit 
onderwerp, tot de orde roepen. Het 
woord 'zelfs' slaat hier meer op de uit-
gebreidheid, de zo volstrekt uiteenlo-
pende elementen, die men probeert te 
vangen onder één stuk wetgeving. 
Naar mijn mening zal dat geen erg ge-
slaagde poging worden. Ik hoop het 
natuurlijk wel, maar ik verwacht het 
niet. Ik wijs dan op de ervaringen in 
engere zin met de 'Equal Pay Act'; in 
vier jaar tijd is nog lang niet het resul-
taat geboekt, dat met de wet werd be-
oogd. Wij zijn op dat terrein al veel ver-
der, met name in de c.a.o.'s. 
Het punt, waarvoor de heer Kloos in 
het bijzonder de aandacht heeft ge-
vraagd, betreft de positie van de amb-
tenaar-voorzitter. Ik heb daarover al 
iets gezegd. Hij heeft erop gewezen, 
dat de ambtenaar-voorzitter in feite 
rechter zou zijn. 
Het punt waar het met name om gaat, 
is de deskundigheid; dat is de invals 
hoek van waaruit ik dit voorstel heb 
overgenomen van de SER, maar dat 
behoeft op zichzelf niet een doorslag-
gevend argument te zijn. 
De heer Kloos (P.v.d.A.): Voor ons al-
thansniet bindend. 
Minister Boersma: Dus noch voor de 
heer Kloos, noch voor mij thans bin-
dend, mijnheer de Voorzitter. Een 
ambtenaar-deskundige heeft echter 
naar mijn mening als zodanig de volle 
vrijheid om op te treden. Het beleid in 
de zaken blijft namelijk bij de betrok-
ken Minister. Er ligt hier dus een ver-
schil van opvatting. Ik deel de bezwa-
ren die de heer Kloos heeft genoemd, 
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niet, met het oog op het feit dat het be-
leid in handen van de Minister blijft en 
deze bewindsman te allen tijde door 
welke Kamer dan ook ter verantwoor-
ding kan worden geroepen. 
De heer Louwes heeft nog, met enige 
argwaan, gevraagd of dit wetsontwerp 
een instrument is in de politiek van in-
komensherverdeling die het kabinet 
voorstaat, of dat dit wetsontwerp in het 
kader van de nivellering zal worden 
gehanteerd, zoals de heer Louwes het 
heeft uitgedrukt. Welnu, mijnheer de 
Voorzitter, dit is natuurli jk niet uitge-
sloten. Wanneer wi j de instrumenten 
voor inkomensherverdelingsbeleid be-
zien, is één daarvan het instrument 
van het wetteli jk min imumloon en de 
daarop gebaseerde wetteli jke mini-
mumjeugdlonen en de minimumva-
kantiebijslag, al dan niet met vloer. In 
dit beleid is het ook vanzelfsprekend 
dat werkneemsters die ten onrechte te 
laag in de inkomensverdeling zijn in-
geschaald, op hun rechtmatige belo-
ning worden gebracht. Als zodanig zal 
dat een opkrikkende werking kunnen 
hebben, maar voor het overige moet ik 
helaas zeggen dat ik hiermee nog niet 
een deugdelijk instrument heb om de 
door mij beoogde inkomensherverde-
ling te bewerkstelligen 
Wat de sancties betreft, wi l ik nog wel 
een opmerking naar aanleiding van de 
woorden van de heer Louwes kwijt. Ik 
meen dat men te vaak van de primaire 
veronderstelling uitgaat dat wanneer 
er ergens iets niet goed is, dit dan op-
zet is. In vele gevallen zal men waar-
schijnlijk ontdekken dat een betrokken 
werkgever, vooral in kleinere ondeme-
mingen, volkomen te goeder t rouw is 
geweest en achteraf, wanneer duide-
lijk wordt gemaakt dat hij de betrokken 
werkneemster onderbetaald heeft, be-
reid zal zijn, dat ongedaan te maken. 
Daarom meen ik ook niet dat in alle ge-
vallen de rechter of de commissie be-
hoeft te worden ingeschakeld, omdat 
vele onjuiste zaken niet per se behoe-
ven te duiden op opzet of kwade 
trouw. 
Als zodanig is dat echter geen reden 
geweest om geen sanctie in de wet op 
te nemen; dit heeft veel meer te ma-
ken met justitiële aspecten. 
Ten slotte het betoog van de heer Kre-
mer, mijnheer de Voorzitter. Ik behoef 
weinig meer toe te voegen aan mijn 
woorden over de kwestie van 2 of 5 
jaar. Het is geen principiële keuze ge-
weest, maar een keuze op grond van 
praktische argumenten. Als wi j te ver 
in de t i jd teruggaan, zullen wi j immers 
niet meer in staat zijn om te doen wat 

de wet voorschrijft, hetgeen alleen 
maar weer teleurstell ing oplevert. 
Overigens heb ik kennis genomen van 
de herhaalde opmerkingen van de 
heer Kremer over het probleem van de 
vrouw en de WWV. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder sterrv 
ming aangenomen. 

Aan de orde is het beleidsdebat over 
onderwerpen rakende het Departe-
ment van Sociale Zaken. 

D 
De heer Louwes (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is moeilijk, een schets 
van de sociaal-economische situatie 
van dit moment te geven. De ontwik-
kelingen gaan af en toe zo snel, dat 
wat men vandaag meent te zien, 
schetst, morgen weer verouderd kan 
zijn. De statistisch betrouwbare reek-
sen zijn alle historisch en per definitie 
verouderd. De mil joenennota en de 
macro-economische verkenning voor 
1975 zijn ook beslist al verouderd. 
Daarin wordt nog uitgegaan van het 
helaas hoge aantal werklozen van 
155 000, men gaat er nog uit van een 
loonsomsti jging per werknemer van 
13%; ik meen, dat geen van beide ci j-
fers nog reëel zijn. Wij vernemen vol-
gende week wel , hoe die cijfers werke-
l i jkzi jn. 
Na de indiening van de miljoenennota 
zijn binnen een half jaar al twee nota's, 
gewijd aan de werkgelegenheid, ver-
schenen, namelijk de Interimnota en, 
in februari j l . , de nota inzake de werk-
gelegenheid. Alle kranten staan bol 
van bedrijfssluit ingen, arbeidstijdver-
kortingen, prognoses van vooraan-
staande lieden, aanbevelingen van 
nog veel meer vooraanstaande lieden. 
Van deze laatsten spreekt een goed 
deel elkaar lijnrecht tegen. Het meest 
sprekende voorbeeld is mijns inziens 
de discussie, ik mag wel zeggen de po-
lemiek naar aanleiding van het NEI-
rapport van verleden herfst, betreffen-
de het verband tussen rendement, in-
vesteringen en werkgelegenheid. 
Daarover barstte een meer politiek dan 
economisch geïnspireerde polemiek 
los. Ik doel met name op de uiterst 
venijnige reactie van 18 Groninger 
economen. Ik vraag mij nog steeds af, 
waarom het zo venijnig moest. 
Kunnen wi j in een dergelijke situatie 
door de bomen het bos nog zien? Ik 
meen, dat w i j , of wi j het kunnen of 
niet, het wel móeten. Wi j moeten het 
daarom ook proberen. Naar aanleiding 

van enkele kerngegevens zal ik de Mi -
nister enkele vragen stellen. Het belang-
rijkste gegeven is mijns inziens het 
volume van het nationaal produkt. De 
macro-economische verkenning gaat 
uit van een stijging van 3,5%. De laat-
ste schatting voor Nederland, die ik 
heb gezien, stond in het maandblad 
'Vision' van januari 1975 en kwam 
voor ons land op 2,5% uit. Misschien 
kan de Minister ons volgende week 
zeggen, waarop zijn adviseurs de stij-
g ing van de nationale produktie stel-
len. Dat gegeven is bijzonder belang-
rijk, dat zal aanstonds blijken. 
Een tweede kerngegeven is de sti jging 
van de loonsom per werknemer en de 
sti jging van de produktiviteit. De ma-
cro-economische verkenning ging uit 
van 13% loonsomsti jging en 4 % pro-
duktiviteitsti jging. Verleden jaar in de-
cember heeft de Minister in de Tweede 
Kamer gezegd, dat hij die 13% als 
richtli jn zou aanhouden, maar dat hij 
niet wist, hoe een en ander zou uitpak-
ken. Hij sprak daarbij niet over de pro-
duktiviteit. Misschien kan de Minister 
volgende week wat gegevens verstrek-
ken over de vraag, hoe hij nu tegen die 
13% en 4 % aankijkt. 
Een derde zeer belangrijk gegeven is 
de sti jging in de uitkeringen voor de 
sociale verzekeringen, die in vier jaar 
tijds maar liefst zijn verdubbeld, nl. 
van 20 mld . tot 39,3 mld. Dat is een 
jaarlijks accres van ongeveer 20%. Ik 
ontleen deze cijfers aan het eindver-
slag van de Tweede Kamer van de-
cember 1974. Er wordt geprognosti-
seerd, dat in 1975 wederom een stij-
ging van 20% op dit gebied zal plaats-
vinden ten opzichte van 1974. Denkt de 
Minister, dat deze 20% nog haalbaar is 
gezien de hoge werkloosheid en het 
nog steeds - helaas - stijgende gewel-
dige ziekteverzuim? 
Deze ontwikkeling van 20% per jaar 
gaat hoe dan ook veel sneller dan zo-
wel de inflatie als de groei van de pro-
duktie, nog sneller dan beide te za-
men. 

Uit een studie van het VNO, weergege-
ven in 'De Onderneming' van 10 janu-
ari 1975 van de hand van drs. Haver-
hals, komt een conclusie naar voren, 
waarvan ik de headline zal voorlezen: 
'Slechts indien het economisch groei-
tempo in de komende jaren meer dan 
3% zal bedragen, is nog enige - ove-
rigens zeer bescheiden - drukverzwa-
ring van premies en lasten mogelijk. 
Bij lagere groeipercentages zal ge-
streefd moeten worden naar een druk-
verlaging'. 
Kent de Minister deze analyse, die in 
'De Onderneming' van 10 januari j l . 
staat en zo ja, wat is zijn oordeel dan 
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daarover? Al met al is het duidelijk op 
voorhand van de antwoorden, die van 
de zijde van de Regering komen, dat 
wij op sociaal-economisch gebied op 
het scherp van de snede balanceren en 
dan wij een soort 'sociaal brink-
manship' beoefenen. Een enkele tegen-
valler, bij voorbeeld de ontwikkeling 
van de omvang van de werkloosheid 
of een sterkere terugval indeecono-
mie van de Verenigde Staten of in en-
kele leden-landen van de Gemeen-
schap, en wij staan voor zeer ernstige 
moeilijkheden. Ik las in de krant dat Mi 
nister-President Den Uyl verleden 
week vrijdag in zijn wekelijks televi 
sie-optreden de situatie als buitenge-
woon alarmerend beschouwde en dat 
voor optimisme geen ruimte meer 
was. Ik geloof inderdaad dat er geen 
ruimte voor optimisme meer is, maar 
wel voor realisme. Immers, van onze 
totale produktie gaat inmiddels de 
helft naar de collectieve sector; 31 % 
gaat naarde belastingen en ruim 18% 
gaat naar de sociale voorzieningen; dit 
zijn gegevens uit de macro-economi-
sche verkenning. 
Deze cijfers golden voor 1973. Hoe lig-
gen deze cijfers voor 1975? Hoeveel 
gaat er van de toeneming van ons nati-
onaal produkt naar de collectieve sec-
tor? Ik kom daarop nog terug. Gesteld 
dat er 3% toeneming van het nationaal 
produkt is, dan gaat in ieder geval 
1,5% naar de collectieve sector (naar 
de sociale premies en naar de belas-
ting). Van het resterende gedeelte, 
1,5%, gaat de helft, 0,75%, naar het ac-
cres in de sociale voorzieningen, aan-
nemende dat de Regering erin slaagt -
en dat gelooft niemand meer - dat in 
deze kabinetsperiode de stijging in de 
sociale lasten beperkt zal worden tot 
drie procent van het nationaal inko-
men. Misschien hanteren de Staats-
secretaris en de Minister dit als richt-
lijn, maar er zijn zeer veel deskundi 
gen, die ten aanzien van de haalbaar-
heid van deze stijging van drie procent 
grote scepsis hebben. Dit alles bete-
kent dat van de drie procent toene-
ming van het nationaal produkt slechts 
0,75 overblijft ter vrije beschikking. 
Een deel daarvan gaat echter door de 
progressie in de belastingen naar de 
collectieve sector. Vandaar dat ik mijn 
vraag stelde over het marginale trans-
port naar de collectieve sector. Wat er 
dan nog over is - het VNO berekende 
dit verleden jaar op 0,15%, maar laten 
wij nu het percentage van 0,60 aan-
houden - wordt reeds benut door de 
reële stijging van de lonen. Aanvanke-
lijk werd geadviseerd dit op 1 procent 
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te houden; dat kwam overeen met de 
arbeidsquote van 0,80, die men toen 
nog aannam; gezien de 1 procent reële 
stijging, zit men dan op 0,80% en als 
dat gat niet groter wordt, vallen we 
ons daar geen buil aan. 
Er zijn inmiddels zeer veel ca.o.'s af-
gesloten, ook voor grote en belangrij-
ke bedrijfstakken. Misschien kan de 
Minister ons volgende week vertellen, 
welke initiële reële loonstijging, plus 
overloop, enz. daaruit voortvloeit. 
Wan neer dat inderdaad 1,75% is — er is 
geen enkele reden om aan te nemen 
dat dit niet zo zal zijn - dan heeft er al 
een overbenutting van de beschikbare 
ruimte plaatsgevonden, ervan uit-
gaande dat de toeneming van het nati-
onaal produkt 3% is. Dit laatste moe-
ten wij echter maar aannemen. Ik 
vrees dat er nu al sprake is van overbe-
nutting van de ruimte. 
Mijnheer de Voorzitter! Kortom, ik ge-
loof niet dat ik overdreef toen ik over 
sociaal brinkmanship sprak. Ziet de 
Regering nu de ernst en het gevaar 
van deze situatie voldoende in en treft 
zij maatregelen ter beheersing en ter 
beperking van de risico's, die aan deze 
koorddanserij zijn verbonden? 
Ik geloof dat zij de ernst wel inziet, 
maar zij treft geen maatregelen. Ter 
adstructie van het feit dat men de ernst 
wel inziet, wil ik citeren uit blz. 7 van de 
memorie van toelichting bij de begro-
ting. 
'De schets, die in deze paragraaf werd 
gegeven van de ontwikkeling van de 
niet actieve beroepsbevolking, belas-
ting- en premiedruk en de ontwikke-
ling van het inkomen, beschikbaar 
voor particuliere bestedingen, vraagt 
bijzondere aandacht. Zo'n 20% van de 
afhankelijke beroepsbevolking neemt 
niet actief deel aan het arbeidsproces. 
Bijna 50% van het nationaal inkomen 
wordt onttrokken aan het vrij besteed-
baar inkomen; de marginale druk ligt 
aanzienlijk hoger. Er kan ook een ge-
heel andere invalshoek worden geko-
zen. Het vrij besteedbare inkomen en 
daarmee het individuele welvaartsni-
veau is hoger dan ooit tevoren. Door 
het stelsel van sociale voorzieningen is 
de Nederlander gevrijwaard van ar-
moede, zelfs meer dan dat: degenen 
die zijn aangewezen op de sociale 
voorzieningen delen als regel in de 
toeneming van de welvaart. Het alge-
mene welvaartsniveau wordt sterk 
verhoogd door zaken als onderwijs, 
cultuur, welzijnszorg, sociale woning-
bouw, enz., die uit belastinggelden 
worden betaald.'. 
Dit is een duidelijke erkenning van de 
kant van de bewindslieden van de 
ernst van de situatie. Zij geven ook een 
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andere invalshoek aan, die wat fleuri-
ger is, maar er blijkt geen enkele con-
clusie uit ten aanzien van het te voeren 
beleid. Er wordt ook niet aangegeven 
hoe men de fleurige visie moet hand-
haven. 
De behandeling van deze begroting in 
de Tweede Kamer leverde ongeveer 
hetzelfde beeld op. Ik zou dit op het ge-
hele kabinet willen betrekken. Ik wil 
hierbij een viertal profieltrekken ge-
ven. Er is een duidelijk besef van het 
feit dat wij met onze sociale zekerheid 
c.q. onze inkomensherverdeling aan 
de grenzen van het economisch kun-
nen zijn gekomen. Dat ziet men wel. 
Verder houdt men vast aan de aanna-
mes uit de macro-economische ver-
kenningen. Hierbij denk ik aan de loon-
somstijging van 13%, die naar mijn 
mening reeds illusoir is. Men werkt er 
echter nog mee. Ook denk ik aan de 
regeringsverklaring van 1973 dat de 
stijging van de sociale lasten per jaar 
moet worden beperkt tot 0,75%. Daar 
houdt men aan vast, hoewel het niet 
zal lukken. Men blijft zich echter achter 
de eigen conceptie verschuilen. 
Verder ontziet men de heilige huisjes 
van de vakbeweging, zoals de demo-
cratisering van de ondernemingen, de 
besteding der overwinsten - wat dat 
dan ook voor moge stellen - en de ver-
mogensaanwasdeling. Het min of 
meer geroutineerd opsommen van de 
nog bestaande desiderata op dit ge-
bied doet mij altijd denken aan een 
murmelende Tibetaan met zijn gebeds-
molentje. 
Ook luistert men geduldig naar het 
progressief georakel over de nul-groei, 
over het door elkaar heen gooien van 
de prioriteiten waarmee wij tot nu toe 
met redelijk succes hebben gewerkt en 
over de ondeugden van degenen die 
hard willen en moeten werken en die 
proberen navenant te verdienen. 
Ik constateer dit niet alleen bij deze be-
windslieden, maar bij het hele kabinet. 
Het is een algemeen politieke consta-
tering. 
Ik wil de positie van de heer Boersma 
apart in beschouwing nemen, omdat 
hij ten slotte instrumentaal is geweest 
bij de totstandkoming van dit kabinet. 
Hij heeft er mede zijn stempel op ge-
drukt en draagt er een speciale verant-
woordelijkheid voor. 
Hem al langer kennende, vraag ik mij 
wel eens af of hij zich niet een beetje 
voelt als de tovenaarsleerling die de 
krachten niet meer beheerst die hij 
mede in werking heeft gezet. Politiek 
gesproken is het ook wat stiller gewor-
den rond de heer Boersma. Wij heb-
ben wel meer van hem gehoord. Een 
enkele keer hoort men hem nog, zoals 
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laatst in Aalten. Ik weet niet meer pre-
cies in welke krant het op welke datum 
stond, maar hij heeft daar onder meer 
gezegd - het was mi j uit het hart ge-
grepen en daarom heb ik het onthou-
den - 'dat het de grootste ramp niet 
zou zijn als de P.P.R. uit het kabinet zou 
stappen.'. Als ik dit hoor herken ik de 
heer Boersma weer. Hij was toen dui-
delijk getergd door het wat horzelach-
tige optreden van de P.P.R., hetgeen ik 
mij levendig kan voorstellen. 
Maar recent stond er ook een inter-
view met hem in de Haagse Courant. 
Dat was op 8 maart j l . en het was een 
interview van de heer Pieter Riemers-
ma. Dit lijkt mij typerend voor het hele 
kabinet, vandaar dat ik het aanhaal. 
Ik citeer uit dat interview: 'Langer dan 
tot 1977 wi l Boersma niet minister bli j-
ven'. 'Ik w i l mi jn best doen ervoor te 
zorgen, dat het kabinet-Den Uyl de rit 
uitzit. Daarna hoop ik, dat ik bij mijn 
besluit blijf: géén minister meer. Dan 
heb ik er zes jaar opzitten. Da's ge-
noeg. Na een t i jd je ministerschap kom 
je droog te staan. Je ideeën raken uit-
geput.'. Ik meen dat dit een beetje 
symptomatisch is voor het hele kabi-
net, waar ik iets van een dergelijke ver-
moeidheid bespeur en het zich alleen 
maar kunnen concentreren op eigen 
ideeën. Ik noemde de heren verleden 
jaar bij deze gelegenheid 'gelijkheids-
profeten'. De heer Rietkerk sprak in de-
cember in de Tweede Kamer meer van 
de 'bezetenheid door de nivellerings-
drang' ; dit komt echter op hetzelfde 
neer. Deze beperking tot een eigen 
ideeënwereld is een illustratie van dat 
uitgeput zijn. Het getuigt ook niet van 
frisheid in benadering en het maakt 
ook het voeren van gesprekken moei-
lijk. Regeren wordt dan ook meer het 
registreren, het administreren, de boel 
wat gaande houden en het allemaal 
wat opschri jven. Het moet echter het 
initiëren van andere ideeën zijn, deze 
onderzoeken en een nieuwe aanpak op 
gang brengen. Regeren is toch in we-
zen iets doen, iets voorstellen, iets kie-
zen. Dat gebeurt echter niet. Er zijn wel 
leden in deze ploeg die dat anders wi l -
len. De hypotheek van Nieuw-Links op 
dit kabinet maakt ze dan wel niet hele 
maal monddood, maar voorkomt toch 
dat er bepaalde passende maatregelen 
wél worden genomen. Dit geeft grote 
onzekerheid over de plaats waar dit ka-
binet staat, ergo, grote onzekerheid bij 
een heel stuk van ons volk. 
De heer Den Uyl maakte in twee maan-
den t i jd een volledige pragmatische 
volte face in zijn visie op het bedrijfsle-
ven tussen Nijmegen en Werkspoor in 
Amsterdam. Ik hoef dit verder niet toe 
te lichten. 

In een paar interviews in 'Vrij Neder-
land' en voor het IKOR breide hij dat 
geval aan elkaar, maar misschien mag 
ik de Minister nog eens adviseren 'De 
Onderneming'van 24 januari 1975 te 
lezen - u zult inmiddels gemerkt heb-
ben, dat ik die wel lees - waarin een 
boeiende analyse van het denken van 
de Minister-President en van zijn ora-
torische tactiek wordt gegeven. Knap, 
zeer zeker heel knap, maar weinig ver-
trouwenwekkend voor de gemiddelde 
belegger, ook de kleine en zeker geen 
kompas voor de dirigenten van onze 
bedrijven, noch de grote, noch de klei-
ne. 
De heer Lubbers komt de laatste t i jd 
wat posit ieverten aanzien van het be-
drijfsleven uit de bus. De heer Duisen-
berg haastte zich in Rotterdam in zijn 
debat met de heer Langman de indruk 
weg te nemen, als zou dit kabinet op 
voorhand een negatieve beoordeling 
van het bedrijfsleven hebben. De Mi-
nister zelf komt ook in de memorie van 
antwoord aan deze Kamer, op blz. 1 
nog wel , goed uit de bus, wat het be-
drijfsleven betreft. Ik behoef niet alles 
aan te halen wat hij zegt; het is 
een herhaling van hetgeen ook in bei-
de nota's staat over de waardering 
voor het bedrijfsleven, maar in de 
tweede alinea van dat betoog in de 
memorie van antwoord aan deze Ka-
mer staat: 
'Het verschil in appreciatie, dat in de 
toelichting bij de vraag geconstateerd 
wordt , heeft betrekking op een econo-
mische problematiek, die op veel lan-
gere termijn speelt. Daarover bestaat 
in breder maatschappelijk verband 
nog geen communis opinio. De ge-
noemde leden van het kabinet hebben 
een bijdrage wil len leveren aan de dis-
cussie, die over deze materie aan de 
gang is'. 
Afgezien van het feit, dat dit gefiloso-
feer over de toekomst, met name uit 
de mond van de Minister-President, de 
blijkbaar beoogde positieve appreci-
atie nauwelijks ondersteunt, blijven al-
le, maar dan ook alle aangehaalde be-
windslieden de hele t i jd doorpraten 
over het verminderen van de ongelijk-
heid in kennis, inkomen, macht en be-
zit. Goed, die ongelijkheid is er en 
daaraan moet bij voortdur ing iets wor-
den gedaan, maar waarom daarop al-
t i jd weer het accent gelegd? Men 
spreekt over het verkrijgen van een 
groter arbeidsaandeel in het bruto of 
het nationaal inkomen, over vermo-
gensaanwasdeling of iets van dien 
aard. Daarmee wekt men dan de in-
druk, als zou dit deel, die ongelijkheid, 
niet acceptabel zijn en als zou het ar-
beidsaandeel in het nationaal produkt 

nu nog beneden de maat zijn. Het 
meest recente voorbeeld kan men vin-
den in het zaterdagavond-bijvoegsel 
van de NRC, waarin de heer Gruijters 
wordt geïnterviewd door de heer 
Woltz en waarin de heer Gruijters hele-
maal aan het eind - en dan denk ik 
weer even aan dat gebedsmolentje -
deze opmerking maakt: 
'Er zullen dus scherpe discussies moe-
ten worden gevoerd over de maat-
schappelijke wenseli jkheid van de ver-
schillende opties - discussies waarbi j 
zaken als werkgelegenheid, woonkwa-
liteit, inkomensverdeling en vermo-
gensaanwasdeling (het eerlijk samen 
beheren van het produktieapparaat) 
met elkaar in verband worden ge-
bracht.'. 
Ik heb het interview gelezen en het 
slaat naar mi jn mening als een tang op 
een varken, maar goed, dat komt er 
weer achteraan en dat gebeurt alti jd. 
Al die t i jd laat het kabinet echter na om 
die dingen te doen en die maatregelen 
te nemen, die het bedrijfsleven in staat 
moeten stellen om een optimale bi j-
drage te leveren aan de aanpak van de 
problemen, waarvoor wi j staan. 
Mijn grote vraag is: waarom blijft de 
Regering, inclusief deze beide be-
windsl ieden, een struisvogelpolit iek 
voeren? Zij weten heel goed, dat het 
bedrijfsleven veel kan. Zij weten ook 
zeer goed, dat veruit de meeste Neder-
landers graag en goed wil len werken 
en ook kunnen werken. Dat weten zij 
uit langjarige ervaring. Zij weten ech-
ter ook, dat hiervoor vertrouwen en 
ruimte nodig is. 
In dit verband wi l ik de Minister de vol-
gende vraagstell ing voorleggen. Ver-
leden jaar verscheen een rapport van 
het NEI te Rotterdam over het verband 
tussen rendementen, investeringen en 
werkgelegenheid. Verleden jaarver-
scheen ook een rapport van het Cen-
traal Planbureau over hetzelfde onder-
werp. Beide rapporten kwamen vri jwel 
gelijktijdig uit. Wat het NEI-rapport be-
treft, sprak ik al over de venijnige reac-
t ievan 18 Groninger hooggeleerden. 
Recentelijk is een tweede rapport van 
het Centraal Planbureau verschenen 
over hetzelfde onderwerp, als bijlage 
bij de Nota werkgelegenheid. Uit al de-
ze drie rapporten blijkt onmiskenbaar 
de positieve samenhang tussen rende-
menten, investeringen en werkgele-
genheid. 
Uit het laatste rapport, dat dus door de 
Regering zélf is verstrekt, blijkt dat be-
heersing van de sti jging van arbeids-
kosten tot minder dan 4 % noodzakelijk 
is voor de schepping van meer arbeids-
plaatsen. Nu is de stijging van ar-
beidskosten een definitoire kwestie; 
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het is een gortdroge economische 
zaak. Ik behoef het ook niet uit te leg-
gen, maar de Minister weet wel wat 
het betekent. Wanneer de lonen ster-
ker uit lopen dan de opbrengstpri js, 
krijgt men een sti jging van arbeidskos-
ten. Uit de studie van het Centraal Plan-
bureau is duidelijk dat sinds het mid-
den van de jaren '60 de discrepantie 
tussen toeneming van loonkosten en 
opbrengstpri js zodanig is dat er een 
constante afschaffing van arbeids-
plaatsen in het bedrijfsleven heeft 
plaatsgevonden. Dit is een structurele 
zaak geworden. Uit deze studie blijkt 
ook hoe men dit moet aanpakken. 
Verder blijkt uit die studie - en ook dit 
was een verrassing van de jongste no-
ta van het Centraal Planbureau - een 
arbeidsquote van maar liefst 89%! De-
genen die het beter wisten, zullen het 
misschien geweten hebben; voor mij 
was het een verrassing en een schrik-
barend hoog cijfer. 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Weet u wel, 
wat dat voorstelt, mijnheer Louwes? 

De heer Louwes (V.V.D.): Jawel, heel 
erg goed! 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Dan moet u 
het eens definiëren; dan schrikt u niet 
meer zo. 

De heer Louwes (V.V.D.): Ik heb zojuist 
gezegd, dat ik mij niet in definitoire 
kwesties zou begeven, omdat ik mij 
dan niet aan het door mij opgegeven 
halve uur spreektijd zou kunnen hou-
den. Wij weten allemaal dat, wanneer 
de arbeidsquote boven de 80% komt, 
de winstcapaciteit en de investerings-
capaciteit in het bedrijfsleven knap in 
de verdrukking komen. Op het ogen-
blik hebben wi j te maken met een ar-
beidsquote van 89%, met sterk uitlo-
pende arbeidskosten en een structure-
le vermindering van het aantal arbeids-
plaatsen. Dit betekent allemaal pre-
cies hetzelfde. Daarbij behoren struc-
turele maatregelen! 
Op basis van deze toch werkelijk be-
nauwende situatie neemt de Regering 
wel een aantal maatregelen, maar tot 
een duidelijke erkenning van de nood-
zaak van een beter rendement voor het 
bedrijfsleven in zijn totaliteit komt het 
niet. Men 'kuriert am Symptom' . 
In de Bondsrepubliek doet men het 
wel . Ik heb de Minister in het voorlopig 
verslag gevraagd, hoe hij de recente-
lijk door de Bondsrepubliek aangekon-
digde maatregelen om de werkgele-
genheid te stimuleren beoordeelt, met 
name waar de Westduitse regering het 
uit economisch oogpunt vereist en vei-
lig acht, dat de inkomsten van onder-

nemingen en uit vermogen tijdelijk 
een wat buitensporige ontwikkeling 
doormaken. Daar denkt men in de 
Bondsrepubliek aan. 
Nu het antwoord van de Minister, 
voorkomend op blz. 3 van de gesten-
cilde editie van de memorie van ant-
woord aan de Kamer. De Minister 
zegt: een tijdelijk wat buitensporige 
ontwikkeling van inkomsten bij het be-
drijfsleven zou van betekenis kunnen 
zijn voor de werkgelegenheid. Mi jn-
heer de Voorzitter, alle wetenschaps-
mensen zijn dus van mening dat het 
gewoon zo is. Niet 'het zou kunnen', 
maar het is gewoon zo. Daarmee, al-
dus vervolgt de Minister, zou ove-
rigens opnieuw de vraag actueel wor-
den naar de aanpak van de overwinst. 
Wat 'overwinst ' dan ook moge voor-
stellen. In de reeds genoemde werk-
gelegenheidsnota is uiteengezet, zo 
gaat de Minister verder, dat het beleid 
zich meer zal moeten richten op het 
behoud van bestaande arbeidsplaat 
sen. De positie van zwakke en verlies-
gevende bedrijven vraagt hierbij spe-
ciale aandacht. In deze benadering 
speelt ook het sectorale en regionale 
beleid een belangrijke rol. Aldus de 
Minister. Akkoord, voorzitter, akkoord! 
De Minister heeft dit afgelopen zater-
dag op het ARJOS-congres ook ge-
zegd; hij heeft geweldig veel begrip 
voor bedrijven die zwak staan, hij wi l 
alle werkgelegenheid die er is intact 
houden, hij wi l regionale politiek be-
dri jven. Men merkt er niet veel van, 
maar op zichzelf ga ik akkoord met het 
steunen van zwakke bedrijven, het in-
tact houden van de werkgelegenheid 
en het voeren van een regionale poli-
tiek. Maar dit kan alleen maar wanneer 
dit beleid gedragen kan worden door 
een bedrijfsleven dat op volle toeren 
kan draaien en dat ook kan verdienen 
om weer te investeren. Daar gaat het 
mij om. Ik noem het antwoord van de 
Minister een kluitje in het riet. 
Hoe kan het bedrijfsleven - of het nu 
groot of klein is; men behoeft niet al-
t i jdaan de zeer grote te d e n k e n - i n -
vesteren wanneer er geen winst wordt 
gemaakt, winst, die de belastingpot 
moet vul len, want 48% gaat zonder 
meer naar de belastingen? De winst 
ook, die moet dienen voor f inanciering 
van investeringen uit de 'cash f low' . 
Ten slotte de winst, waarvan slechts 
een heel klein deel (10 of 15%; zou het 
méér zijn, gemiddeld?) naar een heel 
groot aantal aandeelhouders - ook 
kleine - gaat. Het mag echter niet. 
In het antwoord ligt een suggestie op-
gesloten. 

Maar ja, de P.P.R.-horzel zit alweer in 
de lucht, je hoort 'm zoemen. In het 

'Algemeen Dagblad' van 14 maart lees 
ik, onder de kop 'P.P.R. mikt niet op ka-
binetscrisis' een uit lating van de heer 
DeGaaij Fortman jr.: 
'De samenwerking is er de laatste t i jd 
eerder slechter dan beter op gewor-
den. Vooral het sociaal, economisch 
en financieel beleid is een bron van 
voortdurende spanning met K.V.P. en 
A.R.P. Het init iatiefwetsontwerp over 
verlaging van de vennootschapsbelas 
t ing is er een voorbeeld van. Hun 
voorstellen komen alti jd ten goede aan 
de hogere inkomens. Van hun voor-
deel van 110 mil joen gulden gaat maar 
liefst 80% naar vijf grote bedrijven 
(waaronder de Shell), die immers de 
meeste winst maken.'. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is toch 
geen stell ingname die enigszins recht 
doet wedervaren aan de rol van het 
bedrijfsleven en aan de ingewikkelde 
interactie tussen bedrijfsleven en over-
heid ten aanzien van de fiscus! 
De Minister sluit zich echter min of 
meer hierbij aan en vermijdt te zeg-
gen, dat het nodig is, dat de rentabil i-
teit van het bedrijfsleven wordt her-
steld. 
De EG-commissie denkt er anders over. 
Volgens NRC/Handelsblad zegt zij in 
een rapport van verleden week, dat zij 
wat de Duitse Bondsrepubliek betreft 
gelooft in het st imuleringsprogramma 
van de regering in Bonn. Voorspeld 
wordt een geleidelijke opleving van de 
conjunctuur, het herstel van het ver-
trouwen van de ondernemingen, een 
economisch groeitempo van ongeveer 
3 % en een verbetering van de werkge-
legen heidssituatie. 
Ik zou de Minister wil len vragen, vol-
gende week, ti jdens zijn beantwoor-
ding, zijn visie op deze problematiek te 
geven, en ons duidelijk te maken, waar 
hij ten aanzien hiervan staat, ook tegen 
de achtergrond van de wat zotte verto-
ning, dat van de zijde van de rege-
ringspartijen een initiatiefwetsont-
werp moet komen om de vennoot-
schapsbelasting met één puntje te ver-
lagen. Laat de Minister duidelijk zeg-
gen, of hij in het bedrijfsleven gelooft, 
en als dit zo is, of het bedrijfsleven in 
staat moet zijn, optimaal te werken. 
Hoe kan de Minister, als geschoold 
econoom, blijven suggereren, dat een 
vermogensaanwasdeling of iets van 
dien aard nodig is om de werknemers 
een rechtmatig aandeel te geven? Dit 
bij een arbeidsquote van 89%, mi jn-
heer de Voorzitter! 
In de stukken treffen wi j dit maal wei-
nig over de vad aan, immers, de Rege-
ring heeft een nota over het inkomens-
beleid toegezegd. Wij wachten hierop. 
Ik hoop, nog lang. 
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Louwes 
In Denemarken is dit onderwerp thans 
blijkbaar niet meer aan de orde, als ik 
de Minister mag geloven. Dit lijkt mij 
ook voor ons land een goede zaak. Wij 
hebben nu beslist meer belangrijke za-
ken te behartigen dan een nog verdere 
uitholling van de groei kracht van de 
ondernemingen. Kan de Minister deze 
suggestie van mij ter harte nemen en 
haar doorgeven aan zijn collega's, 
waarvan velen maar niet kunnen op-
houden, erover te spreken? 
Ik bevind mij wat dit betreft in goed ge-
zelschap. Ik heb vóór mij 
'Beleid beschouwd', waarin een artikel 
uit Intermediair van 7 februari 1975, 
waarin dr. Van Rhijn, oud-minis-
ter, oud-secretaris-generaal van Soci-
ale Zaken en geen onbekende in het 
sociale land - lid van de P.v.d.A., als ik 
het wel heb - de vraag stelt: 'Vermo-
gensaanwasdeling, een uitvoerbaar 
plan?' 
Wanneer men het stuk leest, komt 
men onder de indruk van de wijze 
waarop deze, bijzonder gekwalificeer-
de waarnemer tot de conclusie komt, 
dat het niet alleen inopportuun is, haar 
thans in te voeren, maar zelfs om er op 
het ogenblik over te spreken. Ik ver-
neem graag het oordeel van de Minis-
ter over de stellingname van de heer 
Van Rhijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Een enkele op-
merking over de sociale verzekeringen 
en de premies. Het premiebeslag op 
het premieplichtig inkomen ligt op het 
ogenblik boven de 47%. Dit cijfer 
vraagt om beheersing. Het maakt dui-
delijk, dat dit de grote prioriteit is, om-
dat het vrij besteedbaar inkomen - zo-
als ik in het begin van mijn betoog 
aantoonde - reeds nu óf illusoir is, óf 
zich reeds achter de decimaal bevindt, 
afhankelijk van de schatting van de Mi-
nister van de groei van het nationale 
produkt. 
De Staatssecretaris is daar ook van 
overtuigd, gezien zijn Dongense rede. 
Hij zegt - het probleem is weer dat 
men de problemen wel ziet maar niets 
doet - : 
'Deze norm' - dat is die 3 pet. - '-waar-
op stellig wel iets is af te dingen - is 
van grote waarde, omdat zij ons 
steeds bewust maakt erop toe te zien 
op het terrein van de sociale verzeke-
ringen kostenbewust te zijn. Wij moe-
ten ons realiseren dat wij niet straffe-
loos het sociale verzekeringspakket 
kunnen uitbreiden zonder de financi-
eel-economische consequenties daar-
van steeds na te gaan. Bij het realise-
ren van op zich zelf redelijke wensen 
zal altijd moeten worden bezien of 

daarvoor de nodige ruimte kan wor-
den verkregen door een herwaarde-
ring van bestaande voorzieningen.'. 
Dit is een voortreffelijke probleemstel-
ling, waarin wij ons helemaal kunnen 
vinden. De Staatssecretaris heeft dat 
recentelijk ook nog in Assen herhaald. 
Wat is echter sinds vorig jaar, toen wij 
over dezelfde zaken spraken, gebeurd? 
In'De Vakbeweging'van 13 februari 
jongstleden stelt de heer Berends: 
'Zou de ontwikkeling van de afgelopen 
jaren' - dat wil zeggen van het premie-
beslag op het loon - 'zich in ons land 
voortzetten, dan zouden wij over 
10 jaar niet 50,7% (huidige cijfer) 
maar 65% (!) van ons nationale inko-
men aan belastingen en sociale pre-
mies kwijt zijn. Maar zover zal het 
waarschijnlijk niet komen. 
Te verwachten is dat het beleid zal 
worden omgebogen.'. 
Ik help het de heer Berends hopen. Ik 
vrees dat het niet zal gebeuren. In de 
Tweede Kamer constateerde de Staats-
secretaris min of meer gelaten, dat er 
van een reële bezuiniging terzake in de-
ze kabinetsperiode, dus waarschijnlijk 
tot 1977, wel niets meer terecht zal ko-
men. 
Daarvoor was de tijd te kort. Ik geef toe 
dat het een ingewikkelde en sociaal 
delicate problematiek is en dat de weg 
naar doelmatigheid en beheersing be-
zaaid ligt met voetangels en klemmen 
der gevestigde belangen van de uit-
voeringsorganisaties. Het is echter wel 
een erg fatalistische opvatting van de 
Staatssecretaris om te zeggen: in deze 
kabinetsperiode helpt het toch niet 
meer en wat zou ik er dan nog aan 
doen! Hij doet er wel wat aan maar 
dan gaat het weer de verkeerde kant 
op. Waarom die adviesaanvrage aan 
de SER over herziening van het in-
dexeringsmechanisme voor het mini-
mumloon? Waarom nu recentelijk 
weer een structurele verhoging van de 
AOW? Niemand in het land misgunt 
het de minimumloners en de AOW'ers. 
Het kan echter niet meer worden 
opgebracht. Het worden papieren 
verhogingen die achter elkaar worden 
ingehaald door de geldontwaarding. 
Daaraan is niets te doen als het niet 
verandert. Naar mijn mening zou het 
van meer élan getuigen de moeilijkhe-
den te trotseren en juist wel iets te 
doen, al was het alleen maar om het 
werk van de voorganger van de 
Staatssecretaris, de heer Rietkerk, 
weer aan te vatten. Dat werk is door het 
kabinet onmiddellijk stopgezet. Ik denk 
aan de introductie van een eigen risico 
en aan de bevriezing van de kinderbij-
slag voor het eerste kind, alsmede aan 
de hele lijst die de Raad van Bestuur in 

Arbeidszaken verleden jaar aan de Re-
gering heeft voorgelegd. Daarover 
hoort men niets. Zelfs de VOV, die ver-
leden jaar naar ons aller mening moest 
worden afgebouwd, wordt niet meer 
genoemd. 
Wellicht ben ik te pessimistisch en ge-
beurt er in stilte meer dan tot ons 
doordringt. Ik hoop dat volgende week 
te horen. Zoals ik nu tegen het beleid 
van beide bewindslieden aankijk ben 
ik evenwel somber gestemd. De gang 
is er bij beiden wat uit. Hun activiteit 
en allure van werken groeien beslist 
niet mee met de zwaarte van de 
problemen. Afgezien van wat korte-
termijneffecten voor de werkgelegen-
heidspolitiek, die er stellig zijn, zie ik 
geen bijdragen uit hun handen komen 
voor een frisse, initiërende benadering 
van de lange-termijnaanpak van de 
werkgelegenheid en de groei. Ik hoop 
nog steeds dat ik mij vergis en dat ik 
volgende week een moedgevend ant-
woord van beide bewindslieden krijg. 

D 
De heer Heij (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! De fracties van de K.V.P., 
de A.R.P. en de C.H.U. in deze Kamer 
hebben hun taak in hoofdzaak onder-
ling verdeeld voor het heden samen 
aan de orde stellen van enige zaken 
met betrekking tot het sociaal beleid in 
het algemeen en het beleid van de Re-
gering en de Minister en Staatssecre-
taris van het Departement van Sociale 
Zaken in het bijzonder. 
Het verheugt ook mij zeer, dat onze 
fracties in zo positieve samenwerking 
ook aan dit beleidsdebat hun bijdra-
gen kunnen leveren. Het ligt niet in de 
lijn van de taak van deze Kamer, bij 
een beleidsdebat, zoals nu gevoerd 
mag worden, te streven naar een vol-
ledige en gedetailleerde behandeling 
van de vele onderwerpen, die met be-
trekking tot het Departement van Soci-
ale Zaken aan de orde zijn. Een zodani-
ge behandeling is ook evenzeer onno-
dig als onmogelijk. 
Onze fracties hebben, in overeensterrv 
ming met het zoeven opgemerkte, een 
keuze gemaakt en zullen enkele van de 
vele sociale beleidsonderdelen aan de 
orde stellen. 
Overeenkomstig de gemaakte af-
spraak, zal mijn aandeel hierin beperkt 
blijven tot het geven van een beschou-
wing over en in verband met het so 
ciaal zekerheidsbeleid en de sociale 
werkvoorziening. 
Deze onderdelen van sociaal beleid 
zijn elk voor zich weer zo veelzijdig, dat 
maar enkele punten van dit geheel 
thans door ons behandeld kunnen 
worden. 
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Heij 
Ten aanzien van het sociaal zeker-
heidsbeleid kunnen wi j ons in hoofd-
zaak aansluiten bij hetgeen mevrouw 
Van Leeuwen daarover op 11 decem-
ber 1974 heeft gezegd bij de behande-
ling van de begroting van het Departe-
ment van Sociale Zaken voor het 
dienstjaar 1975. 
Ik zal geen herhaling geven van de te-
recht o.a. door haar genoemde indruk-
wekkende getallen en bedragen en 
vooral ook het aantal medemensen 
waarom het gaat, als wi j spreken over 
de sociale voorzieningsregelingen in 
Nederland. Dit alles is de Minister en 
de Staatssecretaris bekend. Mét hen 
weten w i j , dat het hierbij gaat om 
enorme bedragen en vooral om essen-
tiële welzi jnsbelangenbehartiging, in 
het bijzonder voor de sociaal zwakke-
ren van ons volk. 
In aansluiting aan deze algemene op-
merking vragen wi j de bewindslieden, 
ons voor zoveel hen mogelijk nader te 
informeren over de verwachtingen ten 
aanzien van de ontwikkel ing van de 
sociale voorzieningsregelingen in de 
komende paar jaren. 
Verwachtingen en prognoses kunnen 
zeker in dit verband alleen maar onder 
voorbehoud en bij benadering in ci j-
fers en percentages worden uitge-
drukt, maar het is niettemin nodig en 
dus zinvol dit voor zover mogeli jk te 
doen. 
Wij denken daarbij aan het totaal van 
de nodig zijnde financiële middelen 
voor de sociale voorzieningen, de soci-
ale lasten voor de werknemers en de 
werkgevers, de overheidsbijdragen in 
dit verband en hoe de sociale premies 
zich - in percentages uitgedrukt - mo-
gelijk zullen kunnen gaan verhouden 
ten opzichte van het netto nationaal in-
komen. 
Informatie over mogelijke ontwikkelin-
gen in de komende paar jaren zullen 
wi j dus op prijs stellen. Daarbij weten 
wi j , dat vanzelfsprekend de ontwikke-
ling bij in hoofdzaak ongewijzigd be-
leid, een ander beeld te zien zal geven 
dan het beeld dat zal ontstaan bij ge-
wijzigd beleid. 
Wat die eventuele beleidswijzigingen 
betreft, denken wi j in het bijzonder ook 
aan de invoering van de AAW, alsme-
de aan de consequenties van de zoge-
naamde netto-netto-problematiek. 
De sociale verzekeringspremies be-
droegen, uitgedrukt in procenten van 
het premieplichtig inkomen, over 1974 
met in totaal 47,65% ruim 2% méér 
dan over 1973. 
Voor 1975 wordt - bij ongewijzigd be-
leid - een ongeveer zelfde percentage 
verwacht als voor 1974 gold. 

Dit is evenwel voornameli jk te danken 
aan het beschikbaar stellen van rijks 
middelen aan de verschillende sociale 
verzekeri ngsf ondsen. 
Zouden die rijksmiddelen - met name 
aan het Algemeen Werkloosheids-
fondsen het Algemeen Kinderbijslag-
fonds - voor 1976 komen te vervallen, 
dan treedt een sti jging van de premie-
druk op met ongeveer 3%. 
Heeft de Regering het voornemen, ook 
voor het volgende jaar die rijksmidde-
len beschikbaar te stellen? 
Of denkt de Minister well icht aan 
enigszins anders gerichte maatrege-
len, namelijk door de financiering van 
de AKW uit de algemene middelen te 
doen geschieden? Ik herinner in dit 
verband aan hetgeen gesteld is op blz. 
57 van de Werkgelegenheidsnota. 
Als het antwoord op de laatstgestelde 
vraag bevestigend luidt, wat zijn dan 
de consequenties voor de premie-
druk? 
Mijnheer de Voorzitter! Een meer fun-
damentele aanpak om te komen tot 
verlaging van de premiedruk is van-
zelfsprekend, zo mogelijk te komen tot 
een herwaardering van de diverse so-
ciale voorzieningen en een betere kos-
tenbeheersing. 
Is het naar de mening van de Minister 
- als ik hem noem bedoel ik mede de 
Staatssecretaris" mogelijk, het sociale 
zekerheidspakket aan een herwaarde-
ring te onderwerpen? 
Zou het bijvoorbeeld mogeli jk zijn, de 
kinderbijslagwetgeving zodanig te 
structureren, dat deze enerzijds beter 
past in het inkomensbeleid en ander-
zi jdstoch tot besparing leidt? 
Een belangrijk punt in het kader van de 
herwaardering - ik noemde het reeds 
in ander verband - is de kwestie, welke 
algemeen wordt aangeduid als de 
'netto-netto-problematiek'. 
Is het naar de mening van de Minister, 
gelet ook op de economische situatie 
in Nederland, noodzakelijk dat alle so-
cialezekerheidsuitkeringen (inclusief 
de uitkeringen ingevolge de Algemene 
Bijstandswet) volledig gekoppeld zijn 
en blijven aan de ontwikkeling van het 
minimumloon? 
Is het mogelijk, op het terrein van de 
sociale zekerheid tot een zekere kos-
tenbeheersing te komen? Is er op dat 
terrein reeds enige studie verricht 
door de bewindslieden en hun mede-
werkers en zo ja, in welke richting leidt 
deze? 
Een zoveel mogelijk alzijdig goed soci-
aal zekerheidsbeleid staan wi j zeer po-
sitief voor, maar om dit in de komende 
tijd nog meer optimaal te verwezenlij-
ken, zullen o.a. deze vragen beantwoord 
moeten worden. 

De gedachten van de bewindslieden 
daarover zullen wi j daarom heel 
graag vernemen. 
Mijnheer de Voorzitter! De wens de 
uitkeringsperioden die gelden voor de 
WW en de WWV te verlengen, is op-
nieuw met nadruk naar voren geko-
men. 
Wij begrijpen de motieven, die aan de-
ze wens ten grondslag l iggen, maar er 
leeft ook in dit opzicht bij ons wel een 
aantal vragen, die wi j nu voorleggen 
aan de bewindslieden van Sociale Za-
ken. 
Achten zij de voorgestelde verlenging 
juist, ook rekening houdende met het 
feit, dat iedere onvri jwi l l ig werkloze 
die 6 weken direct voorafgaande aan 
het intreden van de werkloosheid op 
alle dagen als verzekerde heeft ge-
werkt, recht op uitkering kan doen gel-
den? 
Of achten zij de toestand van de ar-
beidsmarkt zodanig, dat deze 6-week-
se referentieperiode, die voldoende is 
om 6 maanden WW- en 2 jaar WWV-
uitkering te krijgen, als een te lange 
moet worden aangemerkt? 
Zou een eventuele verlenging van de-
ze periode passen in het streven naar 
harmonisatie van de wetgevingen in 
deE.E.G.-landen? 
Zoals ook is gesteld in de memorie van 
antwoord op het voorlopig verslag van 
de vaste Commissie voor Sociale Za-
ken van deze Kamer, is op 18 septenv 
ber 1974 advies gevraagd aan de 
SER in verband met te overwegen 
maatregelen om te komen tot verbete-
ring van de financiële positie van lang-
durig werklozen. Daaronder worden in 
dit verband verstaan zij, wier werkloos-
heid voortduurt nadat zij gedurende 
de maximale periode een WWV-uit-
kering - dus twee jaar - hebben ont-
vangen. 
Voorgesteld is, voor de oudere werklo-
ze werknemers de uitkeringsduur te 
verlengen tot het bereiken van de 
65-jarige leeftijd, waarbi j gedacht 
wordt aan twee mogeli jkheden: 
- voor de werknemer, die bij aanvang 
van zijn werkloosheid 60 jaar of ouder 
is; dan wel 
- voor de werknemer, die bij het ver-
strijken van de maximale uitkeringspe-
riode 60 jaar of ouder is. 
Kunnen de bewindslieden over deze 
belangrijke zaak inmiddels nog nadere 
ontwikkelingen melden en hoe beoor-
delen zij deze adviesaanvrage in ver-
band met de vragen, die wi j zoeven in 
algemene zin hebben gesteld? 
Mijnheer de Voorzitter! Graag vraag ik 
ook aandacht voor de moeilijkheden in 
bepaalde bedrijfstakken door verho-
ging van de sociale premies. Ik denk 
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Heij 
daarbij onder andere en bijvoorbeeld 
aan deZW-premie in deconfectie-in-
dustrie. 
In dit verband stellen wij een drietal 
vragen: 
■ Acht de bewindsman een naar 
bedrijfstak gedifferentieerde premie 
ZW en WW nog verantwoord? 
■ Zou door een uniforme premie voor 
ZW en WW door solidariteitsgedachte 
meer optimaal gerealiseerd kunnen 
worden? 
■ Zal een uniforme premie voor alle be-
drijfstakken in belangrijke mate kun-
nen bijdragen tot het bereiken van ver-
eenvoudiging van ons sociaal verzeke-
ringsstelsel en de uitvoering daarvan? 
Mijnheer de Voorzitter! De Wet Ar-
beidsongeschiktheid biedt gelukkig 
inmiddels aan honderdduizenden die 
daarvoor in aanmerking komen, een 
uitkering in verband met de mate van 
arbeidsongeschiktheid. Wij zijn er 
dankbaar voor, dat door de WAO zove-
len, die ten opzichte van de mogelijk-
heid te kunnen werken gehandicapt 
zijn, althans in financiële zin in redelij 
ke mate geholpen kunnen worden. 
Maar de ontwikkeling terzake en met 
name de voortdurend belangrijke stij-
ging van het aantal dat - en terecht -
een beroep op de WAO moet doen, 
geeft de Regering en ook ons aanlei-
ding daarmede ernstig bezig te zijn. 
In het voorlopig verslag en in de me-
morie van antwoord is de WAO in het 
bijzonder vermeld in relatie tot het 
vraagstuk van de werkloosheid. Het 
werkgelegenheidsbeleid en de werk-
loosheid zullen voor onze fracties door 
de heer Franssen worden besproken; 
ik ga daar nu dus niet op in. Maar de 
WAO in relatie met een en ander 
meen ik toch te moeten noemen als 
belangrijk onderdeel van de sociale 
voorzieningsregelingen. 
De mutatie in het totale bestand van 
de WAO inéénjaarwordt-aldusde 
Minister in de memorie van antwoord 
op het voorlopig verslag - bepaald 
door het saldo van het aantal toeken-
ningen en het aantal beëindigingen 
van uitkeringen in dat jaar. 
Op grond van het voorlopig beschik-
bare cijfermateriaal kan niet gesteld 
worden, dat dit saldo de laatste jaren 
meer dan trendmatig stijgt. Uit deze 
gegevens kan dus niet geconcludeerd 
worden, dat de WAO een stuk werk-
loosheid verbergt. 
Terecht stelt de Minister, dat een an-
der beeld wordt verkregen bij beoor-
deling van de indeling naar invalidi-
teitsklassen. 
Het aandeel van de uitkeringsgerech-
tigden dat in de hoogste klasse (80% ■ 

100%) is ingedeeld, nam tussen 1969 
en 1973 namelijk toe van 79,6% tot 
90%. 
Deze ontwikkeling is inderdaad stellig 
mede beïnvloed door de werking van 
artikel 21 WAO, hetwelk iemand die op 
grond van zijn arbeidsongeschiktheid 
werkloos is, recht geeft op uitkering in 
de hoogste klasse van de WAO. 
Kunnen de bewindslieden in hun ant-
woord op een en ander nog nader in-
gaan? 
Mijnheer de Voorzitter! Naaraanlei-
ding van de vragen en opmerkingen in 
het voorlopig verslag, heeft de Minis-
ter in zijn memorie van antwoord de 
gewenste gegevens verstrekt over de 
sociale voorzieningsregelingen, de so-
ciale politiek, de sociale uitgaven en de 
financiering daarvan in de EG-landen. 
Uit de gegeven overzichten blijkt on-
der andere dat - uitgedrukt in percen-
tage van het bruto binnenlands pro-
dukt-de sociale uitgaven in 1971 en 
1972 - de laatste twee jaren waarover 
gegevens beschikbaar zijn - het 
hoogst waren in Nederland. 
Met betrekking tot de wijze van finan-
ciering van de sociale uitgaven, blijken 
er belangrijke verschillen tussen de 
onderscheidene EG-landen te be-
staan. 
Voor wat de werkgeversbijdragen be-
treft, neemt Nederland een redelijke 
middenpositie in. Ten aanzien van de 
bijdragen van gezinshuishoudingen 
staat ons land echter bovenaan en met 
betrekking tot de overheidsbijdragen 
onderaan. 
Deze en andere factoren - waaronder 
vooral ook het systeem en de hoogte 
van de belastingen - moeten gewogen 
worden bij de beoordeling van ons so-
cialezekerheidsbeleid in verhouding 
tot hetgeen terzake geldt in de andere 
EG-landen. 
Het brengen van meer harmonie in dit 
geheel, is nationaal al een bijna boven-
menselijke opgave en lijkt in EEG-ver-
band wel heel uitzonderlijk moeilijk. 
Toch willen wij die weg naar harmoni-
satie zoveel mogelijk gaan. Wij vragen 
de Minister, ons in zijn beantwoording 
ter zake een nadere analyse en visie te 
geven. 
Mijnheer de Voorzitter! De sociale po-
sitie van de zelfstandigen verdient bij-
zondere aandacht. Wij achten het juist, 
dat ter verbetering van de sociale ze-
kerheidspositie van zelfstandigen, die 
gedwongen zijn hun bedrijf of beroep 
te beëindigen en daardoor op arbeid in 
loondienst zijn aangewezen, wordt 
overwogen aan degenen, die er niet in 
slagen een functie in loondienst te vin-
den, aanspraak op WWV-uitkering toe 
te kennen, mits aan bepaalde voor-
waarden is voldaan. 

Het voorbereidend overleg tussen de 
diverse bij dit vraagstuk betrokken de-
partementen is - aldus de Minister in 
de memorie van antwoord - nog niet 
geheel afgesloten. Verwacht mag ech-
ter worden, dat nu zeer binnenkort 
hierover aan de SER om advies zal 
worden gevraagd. Graag dringen wij 
aan op het betrachten van spoed met 
deze zaak, die voor de bedoelde groep 
van uitermate groot belang is. 
Mijnheer de Voorzitter! De wettelijke 
regelingen, waarop de werkloosheids-
voorzieningen zijn gebaseerd en de 
methode, die wordt gebruikt voor 
vaststelling van de premie, verdienen 
heroverweging, ook in verband met de 
daling van de reserve. Mede met het 
oog op de omvang en de aard van de 
werkloosheid, zoals die thans aanwe-
zig is en rekening houdende met de 
verwachtingen ter zake voor de ko-
mende tijd, achten wij deze zaak van 
groot gewicht. Het is dan ook een 
goed, dat hierover door ter zake zeer 
deskundigen gedachten geschreven is 
en wordt. 
Wij weten, dat onder andere in de 
kring van het Algemeen Werkloos-
heidsfonds, de directie Sociale Verze-
keringen van het Ministerie van Soci-
ale Zaken, de Sociale Verzekerings-
raad en het Centraal Planbureau, de 
urgentie van een en ander wordt on-
derkend. Over deze actuele problema-
tiek zal in breed verband verder over-
leg moeten plaats vinden. Gaarne ver-
nemen wij de - eventueel voorlopige -
gedachten van de bewindslieden over 
het vraagstuk van de premiebetaling 
en reservevorming bij de werkloos-
heidsverzekering. 
Mijnheer de Voorzitter! Reeds van 1 ja-
nuari 1950 af, vormt de sociale werk-
voorziening een belangrijk onderdeel 
van ons sociaal beleid. Eerst op basis 
van de daarvoor getroffen regelingen 
en van 1 januari 1969 af op basis van 
de Wet Sociale Werkvoorziening, wor-
den mogelijkheden bevorderd voor 
het verrichten van zinvolle aangepaste 
arbeid voor beperkt arbeidsgeschikte 
medeburgers. Wij blijven de sociale 
werkvoorziening waarderen als een 
belangrijk en onmisbaar deel van het 
totale sociale beleid, waardoor aan ve-
le tienduizenden - 't gaat in totaal 
thans om ongeveer 50 000 personen -
op een of andere wijze gehandicapte 
medemensen, de mogelijkheid tot het 
verrichten van zinvolle arbeid en het 
verdienen van een redelijk loon wordt 
gegeven. Ook door middel van de so-
ciale werkvoorziening wordt aan echt 
sociaal beleid vorm, inhoud en uitvoe-
ring gegeven. 

Eerste Kamer 
18 maart 1975 Beleidsdebat Sociale Zaken 411 



Heij 

Juist omdat w i j dit geheel zo positief 
beoordelen, leven er bij ons wel enige 
vragen. Ik w i l deze vragen aan de be-
windsl ieden voorleggen, in de hoop 
dat zij daarop kunnen antwoorden in 
die zin, dat de sociale werkvoorziening 
ook onder de veranderende omstandig-
heden zoveel mogelijk zal kunnen bl i j -
ven bijdragen aan de verwezenli jking 
van het hiermede gestelde doel. 
Of is er mogeli jk ook aanleiding, zelfs 
de doelstel l ing, zoals neergelegd in de 
Wet Sociale Werkvoorziening, op-
nieuw in overweging te nemen? Te 
kunnen werken wordt , even afgezien 
van vele oorzaken voor een tegenge-
stelde ervaring in de praktijk, door ver-
reweg de meeste mensen beoordeeld 
en beleefd als een goede zaak. Werk-
lozen onder ons volk uiten met hun ge-
zinnen wel op heel indringende wijze, 
hoe essentieel en diepingri jpend het 
ontbreken van gelegenheid om te wer-
ken het leven en bestaan van mensen 
beïnvloedt. 
Het behouden of weer verkrijgen van 
de gelegenheid om te werken, wordt 
dus praktisch algemeen als een hoog 
sociaal goed gewaardeerd. 
Evenwel is er ook een gedachtenont-
wikkeling in de richting van het niet zo-
zeer centraal stellen van het verichten 
van arbeid als één van de eerste be-
hoeften waarin voorzien moet worden 
om gelukkig te kunnen leven. 
Hoe beoordelen de bewindslieden een 
en ander, ook in relatie tot bij voor-
beeld het aantal mensen dat een 
WAO-uitkering ontvangten het aantal 
mensen, dat werkzaam is in de sociale 
werkvoorziening? 
Mijnheer de Voorzitter! Nu vele secto-
ren van het bedrijfsleven met moeil i jk-
heden hebben te kampen, zal dat ook 
gevolgen hebben voor de orderpositie 
in de WSW-bedri jven. Berichten, on-
der andere in de pers, duiden daar ook 
op. Kan de Minister iets zeggen over 
de huidige situatie? 
Wat geschiedt er om te voorkomen dat 
WSW-werknemers als gevolg van or-
dermoeil i jkheden zonder werk zouden 
raken? 
Mijnheer de Voorzitter! Mede in de lijn 
van de bedoelingen van het Besluit or-
ganisatie WSW, is en wordt gewerkt 
aan schaalvergroting bij de sociale 
werkvoorziening en zijn alom in den 
lande de grotere schappen voor de so-
ciale werkvoorziening tot stand geko-
men. Is er misschien aanleiding de 
vraag in overweging te nemen, of de 
Wet Sociale Werkvoorziening enige 
aanvull ing of wijziging zou kunnen be-
hoeven, om optimale mogeli jkheden 
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te bli jven bieden voor de grotere een-
heden in sociaal-werkvoorzieningsver-
band? 
Bij de sociale werkvoorziening geldt 
nog de onderscheiding tussen 'hoofd-
arbeid' en 'handarbeid' ook in de be-
naming van de groepen werknemers. 
Met waardering voor de aangebrachte 
verbeteringen in de regelingen voor 
het salaris en de verdere rechtspositie 
van degenen die bij de sociale werk-
voorziening werken, vestigen wi j nog 
eens de aandacht op de jeugdlonen en 
de beloningsmogeli jkheden voor vak 
lieden in verhouding tot de geldende 
regelingen voor vergelijkbare functies 
in het vri je bedrijf. 
Mijnheer de Voorzitter! Bijna 3 jaren 
geleden, namelijk op 30 mei 1972, heb 
ik in deze Kamer onder andere gespro-
ken over de financiële kant van de so-
ciale werkvoorziening. Ik moge voor 
mijn beschouwing terzake verwijzen 
naar blz. 943 rechterkolom en blz. 944, 
l inkerkolom, van de Handelingen van 
de Eerste Kamer van genoemde da-
tum. 
De toen gesignaleerde problemen zijn 
ten aanzien van de l iquiditeitspositie 
van de WSW-bedri jven wel enigszins 
verminderd, maar bepaald nog niet 
opgelost. 
Het gaat voornameli jk om het feit, dat 
het aanvullend rijkssubsidie eerst bij 
voorschot beschikbaar wordt gesteld, 
als de rekening over het betreffende 
jaar is opgemaakt en van een accoun-
tantsverklaring is voorzien. 
Het betreft het extra rijkssubsidie van 
15% van de lonen, sociale lasten en 
vervoerskosten en deze 15% vormen 
in totaal per jaar enorme bedragen en 
per WSW-bednjf vaak ook grote be-
dragen. Daar deze bedragen veelal 
eerst na enkele jaren beschikbaar ko-
men, zijn voor vele mil joenen guldens 
leningen aangegaan om de liquiditeits 
tekorten op te heffen. Voor deze lenin-
gen moet vanzelfsprekend rente be-
taald worden en deze rente verhoogt 
weer extra de exploitatie-uitgaven voor 
de WSW-bedri jven. 
Zi jn de bewindslieden bereid, voor zo-
ver mogel i jkte bevorderen, dat het 
voorschot op het bedoelde extra 
subs id ie -waarop praktisch alle, zo 
niet alle, WSW-bedri jven aanspraak 
kunnen maken - op vroegere datum 
wordt uitbetaald dan tot nu het geval 
is geweest? Wil len zij zich daarbij ook 
beraden op de vraag, of het misschien 
mogeli jk is bij het verlenen van voor-
schotten op het rijkssubsidie direct uit 
te gaan van de 75% plus de 15%, en 
dus de 90%, eventueel onder bepaalde 
voorwaarden en voorbehouden? 
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De liquiditeitspositie en de exploitatie 
van de WSW-bedri jven zouden hier-
mede ten zeerste zijn gediend. 
Mijnheer de Voorzitter! In verband met 
de mi j toegemeten t i jd heb ik slechts 
enkele van de vele actuele zaken met 
betrekking tot het sociaal zekerheids-
beleid en de sociale werkvoorziening 
kunnen noemen en moet ik afzien van 
welhaast talloze andere facetten van 
deze onderdelen van sociaal beleid en 
heb ik in het geheel niet gesproken 
over het sociaal beleid in meer alge-
menezin. 
Voor onze fracties zullen evenwel an-
deren ook belangrijke deelaspecten 
van het sociaal beleid behandelen. Sa-
men hopen wi j op deze wijze een 
waardevolle bijdrage in dit beleidsde-
bat te leveren. 
Wij danken de Minister en de Staats 
secretaris voor hun inzet en w i j betrek-
ken gaarne hun medewerkers en me-
dewerksters in deze dank. 
Met belangstelling zien wi j uit naar de 
beschouwingen en antwoorden, die 
de bewindslieden volgende week ho-
pen te geven. 
Wij wensen hen ook daarvoor alle no-
dige wi jsheid en sterkte. 

De vergadering wordt te 13.12 uur ge-
schorst en te 14.00 uur hervat. 

D 
De heerAlbeda (AR P): Mijnheer de 
Voorzitter! In het kader van de chris-
ten-democratische samenwerking be-
perk ik mi j tot een paar aspecten, die 
met name de filosofie - als ik het zo 
mag noemen - van de Minister betref-
fen. Ik wi l daarbij vooral spreken over 
arbeidsverhoudingen en inkomens-
politiek. 
De memorie van toelichting is ditmaal 
interessant door de bezinnende inslag, 
die zij heeft gekregen. Ik denk aan be-
schouwingen over de participatie in de 
beroepsbevolking, die een belangrijke 
rol spelen in de discussie over de toe-
komst van de norm van de volledige 
werkgelegenheid. De conclusies van 
de memorie van toelichting liegen er 
niet o m : 20 % van de afhankelijke be-
roepsbevolking neemt niet actief deel 
aan het arbeidsproces. Daarbij wordt 
nog gezwegen over de niet geschatte, 
potentiële beroepsbevolking, met na-
me de grote aantallen gehuwde vrou-
wen, die bij een actief beleid op dit ter-
rein te mobiliseren zouden zijn. 
In de tweede plaats wordt 50% van het 
nationaal inkomen onttrokken aan het 
vri j besteedbare inkomen. Slechts 
3 5 % van de bevolking is opgenomen 
in het economisch proces en zij wer-
ken voor de helft voor de collectiviteit, 
enigszins overdreven uitgedrukt. 
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Albeda 
Een aspect dat daarbij niet wordt ge-
noemd, maar dat ermee samenhangt, 
is het groeiend percentage van de be-
roepsbevolking dat niet in de eigeniij 
ke economische sectoren in engere zin 
werkt. Zo'n 20 è 25% van de beroeps-
bevolking werkt hetzij bij de overheid, 
hetzij bij non-profit-instellingen. Niet 
slechts benaderen wij zodoende de 
na-industriële fase, maar evenzeer 
groeien wij - o m met Dahrendorf te 
spreken - naar een na-kapitalistische 
samenleving, wat niet hetzelfde is als 
een socialistische samenleving. 
Terecht suggereert de memorie van 
toelichting op pag. 7, dat het hoge per-
centage ziekteverzuim ook een indica-
tie is van 'mensen die zich ongelukkig 
voelen in hun werksituatie en trachten 
zich aan dat werk te onttrekken.' Toch 
rijst de vraag, waarom dit percentage 
groeiend is. Het is immers moeilijk aan 
te nemen dat de arbeidsomstandighe-
den in de laatste jaren zo aan het ver-
slechteren zijn. Het moet wel ergens 
anders aan liggen. Één punt zou kun-
nen zijn de grotere ruimte die de soci-
ale voorzieningen bieden om voor 
ziekte of, ruimer gesteld, het niet ge-
disponeerd zijn voor de arbeid, abserv 
tie te verkrijgen. 
Een andere mogelijkheid zou kunnen 
zijn dat men met andere verwachtin-
gen naar zijn werk toekomt. Ik zou een 
drietal hypothesen naar voren willen 
brengen: 
1. er ontwikkelt zich, wat de Fransen 
noemen, een soort 'allergie au travail'; 
arbeid is niet meer zo belangrijk in het 
leven; het is niet meer zulke offers 
waard; 
2. meer en meer gaat in het bedrijfsle-
ven het voorbeeld werken van de ar-
beid in de niet-economische sectoren. 
Arbeid wordt nu eenmaal bestudeerd 
door intellectuelen, die zelf onder aan-
genamere omstandigheden werken 
dan hun studie-objecten. Gevolg: Er 
wordt een veel negatiever oordeel 
geuit over de sterk geregelde, gedisci-
plineerde en gerationaliseerde arbeid 
in de profit-sector, of dit nu de indus-
trie of de dienstensector betreft; 
3. men gaat het beroepsleven binnen 
met een scholing in een ander, meer 
democratisch klimaat dan men aan-
treft in het bedrijfsleven. Mede daar-
door is er sprake van een verschuiving 
in de belangstelling, in de zin van gro-
tere interesse voor de kwaliteit van de 
arbeid en grotere belangstelling voor 
welzijn in en buiten de arbeid.Naar 
mijn gevoel zou dit twee interessante 
conclusies kunnen opleveren. 
Welke gevolgen heeft dit voor de ont-
wikkeling van de gedachtengang over 

de norm van de volledige werkgele-
genheid, met name bij de vraag naar 
de keuze tussen werkloosheidsbestrij-
ding en een mogelijke verlaging van 
de participatiegraad der bevolking? 
In hoeverre is een beleid mogelijk - in 
hoeverre zou dit beleid moeten wor-
den geïntensiveerd - gericht op ver-
betering van de kwaliteit van de ar-
beid? Een mogelijkheid zou zijn: in 
sterkere mate dan thans gebeurt, sub-
sidiëren van experimenten op dit ter-
rein, experimenten die bij voorbeeld 
met name in de overheidssector zou-
den kunnen worden uitgevoerd. Ik wijs 
in dit verband op het voorbeeld van de 
Franse regering die hiervoor een speci-
aal instituut heeft opgericht. 
In de memorie van toelichting wordt 
gesteld, dat wij in een derde emanci-
patiefase van de werknemers zijn aan-
geland, een fase, waarin de doelstel-
lingen - produktiviteitsverhogingen en 
economische groei - een wat lagere 
prioriteit krijgen. Het gevolg hiervan is, 
dat in toenemende mate rekening zal 
moeten worden gehouden met kwali-
tatieve groei, verbetering van het 
werk-, woon- en leefmilieu. De derde 
emancipatiefase en de andere ver-
anderingen in het arbeidsbestel vor-
men tezamen, zegt de memorie van 
toelichting, voor werkgevers en werk-
nemers, hun beider organisaties èn de 
overheid een geheel nieuwe proble-
matiek. Het plaatst, zo vervolgt de me-
morie van toelichting, alle betrokken 
partijen voor nieuwe opgaven. De me-
morie van toelichting gaat daarbij uit 
van een blijvende samenwerking in 
het bedrijfsleven. Het is interessant 
om vast te stellen dat de memorie van 
toelichting, op dit punt aangekomen, 
toch in een wat ander klimaat verkeert 
dan sommige van de vakverenigingen. 
Ik wijs op de brochure van de lndus-
triebond NVV 'Fijn is anders' en op het 
recente actie- en visieprogram van de 
industriebond N.K.V. In beide publika 
ties komt eenzelfde grondtoon naar 
voren: werknemer en gemeenschap 
zijn nog in te hoge mate afhankelijk 
van de beslissingen van ondernemers, 
die volgens de Industriebond NVV met 
een glas cherry in de hand in Wasse-
naarse bungalows vallen. 
Gemeenschap en werknemers vallen 
beiden ten prooi aan het dictaat van 
het marktmechanisme binnen het 
systeem van de ondernemingsgewijze 
produktie. Dan volgt de conclusie; ik 
citeer het ontwerp-program van de 
NKV-bond: 'het is daarom dat de werk-
nemers in dit systeem geen medever-
antwoordelijkheid kunnen dragen 
voor het produktieproces. Het zou er 
hoogstens op neer komen dat de werk-

nemers alsdan mede-uitvoerders wor-
den van het dictaat van de vrije markt-
economie. In deze situatie, nog steeds 
het ontwerp-program, rest er voor de 
werknemers niets anders dan het tota-
le ondernemersgebeuren kritisch te vol 
gen en te toetsen aan de belangen van 
de werknemers zélf.'. 
Of, om te spreken met de Industrie-
bond NVV: wij kunnen ons beperken 
tot het verduidelijken van ons stand-
punt en de beslissingen aan anderen 
overlaten. 
Mijnheer de Voorzitter! Hier gaat de 
redenering naar mijn gevoel een heel 
andere kant op dan de memorie van 
toelichting. Uit een oogpunt van goe-
de arbeidsverhoudingen, zegt de me-
morie van toelichting, vormt dit een 
dwingend argument om een hoge pri-
oriteit te geven aan de ontwikkeling 
van werkoverleg op alle niveaus van 
het bedrijf en van een vertegenwoordi-
gend overleg in de ondernemings-
raad. 
Hierna, mijnheer de Voorzitter, volgen 
interessante beschouwingen over de 
vorming van goed geregelde overleg-
structuren. Een goed sociaal beleid -
zo leesikopblz. 10 - kan niet van één 
kant komen. Alle betrokkenen zullen 
op geëigende wijze, op verschillende 
niveaus en in verschillende onderde-
len van het bedrijf hun aandeel eraan 
moeten leveren. De vakbeweging kan 
daarbij hulp bieden. 
De memorie van toelichting vervolgt: 
'Het bedrijvenwerk kan naar mijn me-
ning dienen tot ondersteuning en sti-
mulering van het overleg in de onder-
nemingsraad en van het werkoverleg 
en een belangrijke bijdrage leveren 
voor het tot stand komen van een so-
ciaal ondernemingsbeleid, immers, 
naast verschillende, hebben de bij de 
onderneming betrokkenen ook duide-
lijk gemeenschappelijk belang.'. 
Om kort te gaan: tegenover die vak-
verenigingen, die steeds duidelijker 
een confrontatiemodel gaan hanteren, 
stelt de memorie van toelichting een 
blijvende nadruk op overleg en sa-
menwerking. Dit is uiteraard een loffe-
lijk streven, maar hoe realistisch is zo'n 
houding? Moet niet worden gevreesd, 
dat op deze wijze een beleid wordt ge-
voerd, dat niet past op een groeiende 
situatie? Belangrijke vakverenigingen 
willen geen bedrijvenwerk dat een bij-
drage levert tot de onderlinge samen-
werking in de onderneming. Zij willen 
geen ondernemingsraad waarin de 
gemeenschappelijke verantwoorde-
Iijkheid van de werknemer en de on-
dernemer gestalte krijgt. De vraag rijst, 
of de Minister niet de stem van de roe-
pende coöperator dreigt te worden in 
de woestijn van de confrontatie. 
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Albeda 
Ik neem aan, dat ik de Minister goed 
begrijp wanneer ik veronderstel, dat 
hij, met mij, het confrontatiemodel een 
ongeschikt model vindt voor vakbonds 
actie in 1975, maar dit betekent niet, 
dat het kan worden geïgnoreerd in de 
wetgeving en in het beleid op dit ter-
rein. Het confrontatiemodel is immers 
niet een gril van het moment. Het is 
naar mijn mening een begrijpelijke re-
actie op een aantal bestaande ontwik-
kelingen. In de eerste plaats de realise-
ring, dat verregaande coöperatie -
zoals in de loonpolitiek en in de traditi-
onele ondernemingsraad etc. - zou 
kunnen leiden (en heeft geleid) tot ver-
vreemding tussen werknemers en hun 
organisaties, zonder dat overigens de 
maatschappij fundamenteel verander-
de. In de tweede plaats de groeiende 
onvrede van de werknemers met hun 
situatie, sinds de industriële onderne-
ming niet meer de standaard is van het 
werk in de huidige samenleving. In de 
derde plaats de radicalisering van een 
groot deel van de jongere intellectu-
elen, onder invloed van de culturele 
revolutie, die sinds 1968 over ons we-
relddeel gaat. 
De vraag rijst, of de Regering intussen 
kan doen alsof alleen nog maar reke-
ning behoeft te worden gehouden met 
dat deel van de vakbeweging, dat zich 
coöperatief blijft opstellen. Heeft de 
Regering een beleid op dit punt? In de-
ze Kamer pleitte ik eerder voor een 
principieel depolariserend beleid. Ik 
bepleitte toen het door de Regering 
bevorderen van het 'integrerend over-
ïeg', waarmee ik bedoel het overleg 
tussen werknemers en werkgevers dat 
niet betrekking heeft op de zaken 
waarover zij per definitie verschillend 
denken, maar over zaken waarover zij 
tot een gezamenlijke opinie zouden 
kunnen komen. Ik noemde toen het ar-
beidsmarktbeleid. Men zou daarnaast 
kunnen wijzen op het beleid met be-
trekking tot de kwaliteit van de arbeid, 
waarover ik zoeven sprak. 
Men zou zich kunnen voorstellen, dat 
het ignoreren van de confrontatiehou-
ding een soort depolariserend effect 
heeft, daar het neerkomt op het ertoe 
verleiden van de werknemers, zich an-
ders dan volgens het confrontatiemo-
del te gedragen. Het zou een bijna ge-
raffineerd beleid van de Minister bete-
kenen, een beleid, waarvoor wellicht 
veel te zeggen zou zijn, immers, op de-
ze wijze zou kunnen worden inge-
speeld op het verschil tussen een lei-
ding die voor een belangrijk deel - in 
ieder geval verbaal - polariseert, en le-
den die, naar de praktijk leert, heel 
ijverig in het bedrijfsleven coöpereren. 

Bij het verder lezen van de memorie 
van toelichting vraag ik mij af, of dit 
raffinement bij de Regering aanwezig 
is, immers, de memorie van toelich-
ting vindt dat voor 1975 - eigenlijk: 
vond - in de eerste plaats moet wor-
den gestreefd naar de totstandkoming 
van een centraal akkoord, waarbij - ik 
citeer - : 'De inkomenspolitieke aspec-
ten ongetwijfeld een belangrijke rol 
zullen kunnen spelen. Vanzelfsprekend 
zal de inhoud van centrale afspraken 
evenzeer van grote betekenis kunnen 
zijn voor een zo rechtvaardig mogelij-
ke verdeling van de nationale wei-
vaart'. Op dit aspect liep het overleg 
voor 1975 echter nu juist stuk. Bete-
kent dit niet, dat de Minister een soort 
van overlegmodel van twee zijden ver-
wachtte om een confrontatiemodel, 
dat overigens iets anders is dan een 
conflictmodel, van twee kanten te ont-
moeten en is dat niet een wezenlijke 
misrekening die niet alleen op dit punt 
gemaakt zou kunnen worden? Juist 
voor het inkomensbeleid geldt, dat het 
gevaarlijk is, te verwachten dat centra-
Ie akkoorden de basis kunnen gaan 
vormen voor zo'n beleid, niet alleen 
vanwege een mogelijk confrontatiebe-
leid van de kant van de vakcentrales. 
Voorshands zijn de vakcentrales min-
der geneigd tot zo'n beleid dan bij 
voorbeeld de industriebonden. Neen, 
ik denk in dit verband met name ook 
aan de werkgeverscentrales, die 
steeds minder bereid blijken, op dit 
punt een beleid van coöperatie te voe-
ren. Men zou kunnen zeggen, dat juist 
onder deze omstandigheden met een 
progressief willende Regering de 
werkgevers weinig neiging vertonen 
centrale akkoorden te aanvaarden die 
het soort van beleid brengen dat zij 
van deze Regering nu juist vrezen. Het 
is niet toevallig, dat vóór 1972 de vak-
verenigingen de weigerachtige rol 
speelden ten aanzien van het centraal 
akkoord en daarna de werkgevers. Het 
is bovendien interessant, vastte stel-
len dat een mislukt akkoord wel de 
loononderhandelingen voor een jaar 
kan vergemakkelijken doordat het de 
grenzen der onderhandelingen aan-
geeft, maar dat het de inkomenspoli-
tiek alleen maar in de weg staat. Dat is 
naar mijn gevoel dan ook de bedoeling 
van vele werkgevers. Wat voor een be-
leid stelt de Regering zich voor te voe 
ren onder zulke omstandigheden? 
Men kan op de vakverenigingen noch 
op de werkgevers zonder meer reke-
nen. 
Uit het vervolg blijkt, dat de Minister 
uitgaat van de veronderstelling 'dat 
een betere spreiding op den duur tot 
rustigere sociale verhoudingen moet 

leiden'. In de Nederlandse arbeidsver-
houdingen ziet de memorie van toe-
lichting reeds een verandering in de 
laatste jaren. Dat is een optimistisch 
geluid. Het is echter veelzeggend dat 
deze verandering zich eerst onder de 
Machtigingswet, bij de vrees voor ge-
volgen van de oliecrisis, heeft voorge-
daan en later, in dit jaar, onder druk 
van de nog groeiende werkloosheid. 
Het lijkt mij te optimistisch hieruit tot 
duurzame verandering te constateren. 
Weliswaar is de bestaande polarisatie 
thans nog grotendeels verbaal van 
aard maar het lijkt niet erg voor de 
hand te liggen, dat het daarbij blijft. 
Bovendien behoeven confrontatiebe-
leid en arbeidsonrust geen synonie-
men te zijn. Niet samenwerken, het 
niet aanvaarden van gemeenschappe 
lijke verantwoordelijkheden, behoeft 
niet met arbeidsonrust gepaard te 
gaan. 
Eigenlijk zou ik twee zaken willen: 
1. de duidelijke uitspraak van de Re-
gering dat zij voortzetting wil van het 
samenwerkingsmodel in de arbeids-
verhoudingen, en het voeren van een 
beleid dat is gericht op depolarisatie; 
2. de Regering verdisconteert in haar 
beleid voorshands de gewijzigde op-
stellingen en gaat daarbij niet uit van 
illusies. 
Het lijkt mij wel realistisch dat in de 
memorie van toelichting wordt gewe-
zen op de noodzaak te komen tot insti-
tuties die een bijdrage kunnen leveren 
tot conflictoplossing. Tot nu toe blijkt 
de Nederlandse samenleving relatief 
allergisch te zijn voor arbeidsconflic-
ten. Vrij snel, soms te snel, wordt een 
beroep gedaan op alle mogelijke figu-
ren, waaronder de Minister van Soci-
ale Zaken, om te bemiddelen. Zou het 
niet goed zijn van de huidige adem-
pauze in de arbeidsverhoudingen ge 
bruik te maken om te komen tot een 
officiële bemiddelingsinstantie? 
De problematiek van de arbeidsver-
houdingen zal gaan spelen bij de 
vormgeving van het inkomensbeleid. 
Zowel wanneer de memorie van toe-
lichting spreekt over de inkomensposi 
tie van de vrije beroepsbeoefenaar als 
ten aanzien van de gesubsidieerde en 
de zogenaamde parastatale instellin-
gen wordt gesproken van de nood-
zaak, te komen tot een goede, perma-
nente overlegstructuur en van over-
legprocedures. Naarmate men de vrije 
beroepen wil betrekken in de in-
komenspolitiek, komt de behoefte aan 
nieuwe overlegorganen duidelijker 
naar voren. Terwijl het beleid ten aan-
zien van de lonen in het bedrijfsleven 
in de SER kan worden besproken, 
geldt voor vele overige inkomens, dat 
de SER te eenzijdig is samengesteld. 
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Het is mij bekend, dat de SER zichzelf 
bezint op zijn taak en samenstelling. 
Tegelijkertijd rijst twijfel aan de wen-
selijkheid van dit soort van overlegor-
ganen. Ik verwijs naar het WBS-rap-
port 'Op weg naar arbeiderszelfbe-
stuur'. Persoonlijk deel ik overigens 
die twijfel niet. Toch zou de instituti-
onele vormgeving wel eens een van 
de belangrijkste struikelblokken kun-
nen gaan vormen bij de vorming van 
een inkomensbeleid. Een inkomensbe-
leid veronderstelt immers een zekere 
mate van consensus van alle daarbij 
betrokken partijen; niet alleen vakcerv 
trales en werkgeversorganisaties, 
maar ook de organisaties der vrije be-
roepen, middenstanders en dergelijken 
zullen erbij betrokken moeten zijn. 
Ik realiseer mij, dat de Nederlandse 
vakbeweging niet zo polariserend is 
als uit de verschillende publikaties zou 
kunnen blijken. Toch moet de bereid-
heid, in permanente organen te gaan 
zitten, die onder meer de lonen niet zo-
zeer zullen regelen alswel kritisch be-
geleiden, worden betwijfeld. Die be-
reidheid zal immers afhangen van de 
vraag, in hoeverre moet worden ge-
vreesd, of niet (net zoals bij de Machti-
gingswet het geval was) de beheer-
sing der lonen aanmerkelijk meer ef-
fectief zou blijken te zijn dan de beïn-
vloeding van alle andere inkomens. De 
werknemers zouden dan weer de in-
druk kunnen gaan krijgen, dat zij zich 
in een uitzonderingspositie bevinden 
door de enige 'bemaatregelde' groep 
te zijn, met als gevolg, dat de hele in-
komenspolitiek het begeeft. 
Toch rijst steeds duidelijker de vraag, 
in hoeverre deze redenering helemaal 
opgaat. Onze maatschappij bevindt 
zich in een overgangsfase van het in-
dustriële naar een ander tijdvak. Een 
groeiend deel van de beroepsbevol-
king werkt in non-profit-instellingen, 
bij de overheid en in gesubsidieerde 
instellingen. In deze sectoren kan inko-
mensvorming een zaak zijn van het op-
stellen van een loon- en salarisschaal, 
waarin alle functies een plaats hebben. 
Men kan dan eenvoudig bepalen, wat 
de hoogste en wat de laagste bezoldi-
ging zal zijn om via een vorm van 
werkclassif icatie de tussenliggende 
functies te vinden. 
In de agrarische sector is er een prijs 
beleid, dat grotendeels als een niet al 
te succesvol inkomensbeleid functi-
oneert. In de commerciële sectoren 
van industrie en diensten bestaat de 
gemengde situatie. Voor de onzelf-
standige inkomens geldt, dat een loon-
schaal kan worden gemaakt, zoals 

thans in het bankwezen is gereali-
seerd, tot net beneden het directieni-
veau. Inkomensvorming binnen deze 
sectoren is voor onzelfstandigen het-
zelfde proces als in de nieuwe non-pro-
fitsectoren. Het belangrijkste geschil-
punt is het winst- en het winstgebon-
den inkomen. Hier botsen echter inko-
mensbeleid en economisch beleid. 
Wanneer door een samenstel van be-
leid en inflatie de loonquote is opgelo-
pen tot 89% ontstaan grote economi-
sche problemen. Kleinere en grotere 
zelfstandigen voelen zich onder zulke 
omstandigheden gemarginaliseerd. 
Ongetwijfeld zijn er vooral kleinere 
zelfstandigen, die met enig recht een 
omgekeerde uitbuitingstheorie zou-
den kunnen gaan aanhangen. Toch 
moeten wij er rekening mee houden, 
dat dit het patroon is van een na-in-
dustriële samenleving. Het succes van 
de inkomenspolitiek van vakverenigin-
gen en overheid was in de industriële 
samenleving een hoge loonquote. Ik 
heb de indruk, dat wij daarvan nu de 
grenzen beginnen te zien. In de na-in-
dustriële fase wordt een belangrijke 
opgave van het inkomensbeleid, er 
zorg voor te dragen, dat kleinere zelf-
standigen en middelgrote onderne-
mingen een redelijk deel van het nati-
onaal inkomen krijgen. Discussie over 
een verdere verhoging van de loon-
quote lijkt mij op dit moment weinig zin 
hebben. Het is niet voor niets, dat het 
grootste loonconflict van de laatste ja-
ren zich afspeelde over de onderlinge 
verhoudingen tussen lonen en salaris-
sen en niet ging over de loon-winst-
verhouding. Onder de omstandighe-
den van vandaag zijn de onderlinge 
verhoudingen binnen de wereld der 
werknemers interessanter voor het in-
komensbeleid dan de verhouding tus-
sen loon- en kapitaalinkomen. 
Daarmee zijn de belangrijkste prioritei-
ten voor een inkomensbeleid gege-
ven: de mate van nivelleri ng der sala-
ris-loonverhoudingen en de inkomens-
positie van de verschillende groepen 
zelfstandigen. Zoals men prijsstelt op 
particulier ondernemerschap is daarbij 
de winstquote in het nationaal inko-
men eerder een economisch dan een 
sociaal probleem geworden. Daarme-
de komt de inkomenspolitiek voorna-
meiijk neer op een loon- en salarisbe-
leid en zelfstandigenbeleid. Dit is ty-
pisch het soort beleid, waarbij de over-
heid een belangrijke handreiking kan 
leveren. Door een actief beleid kan zij 
voorkomen, dat de problematiek der 
nivellering een strijd van allen tegen 
allen wordt. 
Onder deze omstandigheden wordt 
het ook bijzonder actueel te bezien, 

welke bijdrage werknemersinkomens 
kunnen leveren aan de financiering 
van de investeringen. Winstdeling en 
VAD lijken thans minder actueel dan 
investeringsloon. Het zou wel eens -
op dit punt ben ik het geheel eens met 
dr. Reijnaerts-het enige middel kun-
nen zijn om een economie, geken-
merkt door hoge lonen en matige win-
sten, te laten functioneren. Het zou in-
teressant zijn hierover de visie van de 
Minister te vernemen. Ook op dit punt 
raken economische politiek en sociaal 
beleid elkaar. Het is de vraag of op den 
duur interdepartementale werkgroe-
pen voor voldoende coördinatie van 
deze twee beleidscategorieën kunnen 
zorgdragen. Deze vraag is vooral daar-
om interessant, omdat het steeds dui-
delijker wordt, dat de Regering de in-
komenspolitiek niet kan laten afhan-
gen van het al of niet bereiken van cen-
trale akkoorden. Zij zal een eigen be-
leid moeten voeren, waarbij de vrees 
met deze of gene belangengroep in 
conflict te komen, niet van doorslagge-
vende betekenis mag zijn. Ik zou daar-
om willen besluiten met een laatste 
vraag aan de Minister. Hoe ziet de be-
windsman eigenlijk in de toekomst de 
werkverdeling tussen Sociale Zaken 
en Economische Zaken waar het vorm-
geven aan een inkomensbeleid be-
treft? 

D 
De heer Kremer (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor onze fractie spri ngen 
er vandaag twee zaken in het bijzonder 
uit: de zaak van de werkgelegenheid 
en werkloosheid en die van de lonen. 
Eind februari meer dan 200 000 werk-
loos; 5,6% mannen en 3,7% vrouwen. 
Dat zijn toch wel ontstellende cijfers. 
Het verhaal over de welvaart en het 
welzijn kan derhalve snel veranderen. 
Net als met vele andere zaken is de 
werkloosheid nogal ongelijk verdeeld 
over ons land. Er zijn vijf provincies 
met een werkloosheid boven de 8%, 
en Drenthe zelfs boven de 12%. Een 
verdere ontleding daarvan is niet no-
dig; dat weten de bewindslieden zelf 
wel. Dat er in een zogenaamde zachte 
winter 55 000 bouwvakarbeiders werk-
loos zijn, is op zich zelf toch wel een te-
ken aan de wand. Dat wil zeggen: 
15 000 bouwvakarbeiders meer werk-
loos dan een jaar daarvoor. Ruim 
33 000 arbeiders zijn langer dan 6 
maanden werkloos. Meer dan de helft 
heeft een leeftijd van tussen de 25 en 
50 jaar. Het betreft dus niet speciaal de 
oudere categorie. Reeds in september 
1974 werd Drenthe door de Industrie-
bond NVV uitgeroepen tot nationale 
noodprovincie in verband met de 
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werkgelegenheidssituatie. Maar be-
halve deze trieste aanduiding heeft het 
verder niets opgeleverd. Om zich van 
schuld vrij te pleiten horen wij vaak, 
dat er in de gehele wereld werkloos-
heid heerst. Dat is waar; in Amerika 
7V2 min. oftewel 8,2%, en de voorspel-
ling van de EEG - een van de weinige, 
die wel uitgekomen zijn - van verleden 
jaar december, dat er in de EEG onge-
veer 4 min. werklozen zouden zijn, is 
uitgekomen. Alleen al in Duitsland 
over een miljoen werklozen, in Frank-
rijk over de 700 000 mensen. De verde-
re gegevens van de EEG-commissie 
zijn ook niet al te rooskleurig. Het is 
duidelijk, dat het gehele sociale beleid 
van de EEG op niets is uitgelopen, 
noch voor de boeren en tuinders, noch 
voor de arbeiders. Minister van Land-
bouw, de heer Van der Stee, ziet het 
voor de Westlandse tuinders dan ook 
niet meer zitten en hij zou zijn proble-
men dan ook gaan bespreken met col-
lega Boersma. Wellicht is dat al ge-
beurd; dat verneem ik dan gaarne. 
Aangezien multi-nationalsdetoon 
aangeven vooral ook in de EEG, willen 
wij nogmaals vaststellen, dat deze 
deelname voor ons aan de EEG niet 
zo'n beste zaak is. 
Er is op dit moment duidelijk sprake 
van recessie en crisis. Ik wil daar nu 
niet verder op ingaan; ik krijg daarvoor 
wel gelegenheid bij het beleidsdebat 
over Economische Zaken. Wel wil ik 
duidelijk stellen dat wij niet bereid zijn, 
de gevolgen van deze recessie en cri-
sis op de ruggen van de arbeiders te 
laten afwentelen. Dat de arbeiders zich 
daartegen verzetten, vinden wij een 
goede zaak. 
Niettemin verdienen vele grote onder-
nemingen schatten, ondanks de reces-
sie; bij hen is geen noodsituatie aan-
wezig. Dit geldt voor de verzekerings-
maatschappijen die een hogere winst 
van 11,5% hebben gemaakt, voor de 
AKZO die 29% meer winst heeft ge-
maakt dan verleden jaar, terwijl de 
Unilever ze helemaal bruin heeft ge-
bakken : nadat er al een dividend van 
33% was uitgekeerd, komt er nog een 
na-uitkering over 1974. De Machti-
gingswet die nu niet meer van kracht 
is, is dus als het ware bij Unilever met 
terugwerkende kracht ingetrokken. Dat 
geldt allemaal uiteraard niet voor de ar-
beiders die driemaal f 15 mochten ont-
vangen. Er is een overvloed aan olie, zo 
stond vorige week in Het Vrije Volk, ter-
wijl er toch hoge prijzen zijn. Naar mijn 
mening worden er nog hogere winsten 
gemaakt, maar dat stond er niet bij. De 
Shell maakte echter 59% meer winst in 

1974 dan in 1973, terwijl 1973 ook al 
een recordjaar was. De BP had 60% 
meer winst. Dat de Gasunie winst 
maakt, weten wij allang; dat die winst 
nog veel hoger zal worden in 1975 na 
de gasprijsverhoging, is duidelijk. Phi-
lips en andere concerns die voor de wa-
penindustrie werken, hebben ook niet 
te klagen. 
Het lijstje is ongetwijfeld onvolledig, 
mijnheer de Voorzitter; wij willen er 
echter alleen maar mee aantonen dat 
het niet iedereen slecht gaat. Wel is 
het voor de kleine zelfstandigen en ook 
de kleine ondernemers moeilijk. Zij zit-
ten in feite in hetzelfde schuitje als de 
arbeiders en hebben trouwens ook de-
zelfde tegenstanders. Zoals de EEG 
duizenden boeren heeft weggemaaid, 
zo zijn er op dit ogenblik grote onder-
nemers in de crisisperiode die probe-
ren, ook 'schoon schip' te maken met 
kleinere bedrijven. In vele gevallen wil-
len de K.V.P. en de A.R.P. en de C.H.U. 
daarbij wel een handje helpen. Dat 
zien wij namelijk in feite in het zoge-
naamde initiatiefwetje tot speciale af-
trek van de vennootschapsbelasting 
die alleen in feite zoden aan de dijk zal 
zetten voor de grote ondernemingen. 
Dit zal ruim 100 min. kosten, in feite 
dus een opbrengst voor de rijken, ter-
wijl er in de afgelopen periode, on-
danks het verzoek van de werklozen 
daartoe, geen 40 min. was voor een 
uitkering ineens. 
Een reeks bedrijven werden of worden 
met sluiting bedreigd; inkrimpingen 
vinden plaats, zoals onlangs bij Sin-
ger, bij Bendien-Smits, bij de Gero en 
bij Seriös in Nieuweschans die al eni-
ge keren grote moeilijkheden heeft ge-
had. Werktijdverkorting is of wordt 
aangevraagd bij Hoogovens, bij Phi-
lips, bij AKZO en de KNSM. Wat opvalt 
is dat alleen dan, wanneer de arbei-
ders tot actie overgaan, er in feite te-
genmaatregelen worden genomen. 
Opvallend is ook dat de dreiging van 
massa-ontslag en werktijdverkorting 
soms parallel loopt met de vernieu-
wing vandec.a.o.'s. 
Inmiddels ligt er weer een rapport op 
tafel voor de strokartonindustrie van 
oostelijk Groningen. De Minister kent 
de situatie in dat deel van ons land: 13 
a 14% werklozen. Het uitgangspunt 
van het rapport is dat bedrijven bene-
den de 200 arbeiders in feite zouden 
moeten gaan sluiten. Voor ons is dat 
echter niet aanvaardbaar; sluiting zou 
catastrofaal zijn. 
Naar onze mening zit hier nog steeds 
de politiek van de EEG achter. De 
vraag is, wat de Regering aan deze 
zaak gaat doen. Is zij bereid, zoals dat 

in Frankrijk en Duitsland wordt ge-
daan, om extra steun te verlenen voor 
de strokartonindustrie? Hoe dan ook: 
sluiting mag op geen enkele wijze 
plaatsvinden. Het opmerkelijke daarbij 
is, dat terzelfder tijd opnieuw wordt 
gesproken over militaire plannen voor 
dit gebied zogenaamd louter en alleen 
voor verbetering van de werkgelegen^ 
heidssituatie. Gelooft de Minister 
daarin ook? 
Wij vinden, dat men niet alles op het 
buitenland kan afschuiven als men de 
huidige werkgelegenheidssituatie en 
de grote werkloosheid beziet. Het is 
duidelijk, dat de kapitalistische onder-
nemers ook hier niet aan bepaalde 
economische wetten kunnen ontko-
men. Ons streven is ook niet gericht op 
het behoud van dat kapitalistische 
systeem. Wij willen graag een andere 
maatschappijvorm, maar wij menen, 
dat de arbeiders recht hebben op een 
goed bestaan, ook voor nu. 
Over de oorzaken van de werkloosheid 
verschillen wij nogal eens met de Re-
gering van mening; over de bestrij-
ding ervan trouwens ook. Reeds verle-
den jaar moest de Regering bij monde 
van Minister Duisenberg erkennen, dat 
ervan onderbesteding sprake was. In 
antwoord op het voorlopig verslag 
zegt de Minister van Sociale Zaken, dat 
het overschot op de betalingsbalans 
naast de exportopbrengsten van het 
aardgas onder meer moet worden ver-
klaard uit een binnenlandse onderbe-
steding. Niet duidelijk is voor de Mi nis-
ter kennelijk, in hoeverre deze onder-
besteding conjunctureel dan wel struc-
tureel van karakter is. Hoewel ik niet 
weet, of het antwoord op deze vraag 
voor de betrokken arbeiders wel van 
zo groot belang is, is het duidelijk, dat 
er sprake is van onderbesteding. Dui-
delijk is voorts, dat het geld van de ar-
beiders vandaag de dag niet op de 
banken wordt gezet. Integendeel, er 
wordt tegenwoordig meer afgehaald 
dan er naar toe wordt gebracht. 
Hebben de maatregelen, die in de brief 
van 16 november 1974 werden aange-
kondigd, effect gesorteerd? Steeds 
wordt over die 3,5 mld. gesproken, 
maar waar blijven die? Wanneer zal er 
wat mee gebeuren? 
Nu is er weer een nieuwe nota inzake 
de werkgelegenheid, die in september 
1974 werd aangekondigd. Ik meen, dat 
men aan die nota hier niet helemaal 
voorbij kan gaan, ook al moet zij nog 
helemaal in de Tweede Kamer worden 
besproken. Zij begint met de vaststel-
ling, dat binnen een half jaar drie maal 
een uiteenzetting over het beleid ten 
aanzien van de bestrijding van de 
werkloosheid werd gegeven. Zit in het 
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feit, dat men drie maal binnen een half 
jaar met zo'n uiteenzetting moest ko-
men, geen duidelijk teken van on-
macht? 
Het is juist, dat men de werkloosheid 
niet met nota's kan bestrijden. Er moet 
boter bij de vis worden gedaan. De ar 
beiders zijn werkloos, zij hebben op dit 
moment geld nodig. Geen maatrege-
len, die hoofdzakelijk de grote onder-
nemingen aan meer winst zullen hei-
pen. In de nota, waarin 3,5 mld. extra 
steun werd aangekondigd, zit een be 
drag van 915 min. aan werken. Het 
plan was, dat deze werken voor 1 juli 
aanstaande alle moesten zijn aanbe-
steed. Desondanks vragen wij ons af, 
waarom het altijd zo lang moet duren 
en of een en ander wel allemaal voor 
1 juli zal zijn aanbesteed. 
De laatste nota is nogal kritisch ont-
vangen. Er staat een aantal positieve 
elementen in op het gebied van het 
onderwijs, er worden bepaalde objec-
ten in genoemd, waarvoor in het verle-
den vaak actie is gevoerd. Een mooie 
erkenning is het wanneer wordt ge-
zegd, dat iedereen, die wil werken, ook 
werk moet kunnen vinden. Hoe maakt 
men dit echter waar? In deze nota ge-
beurt dat naar onze mening niet, al-
thans niet voor de duizenden werkloze 
bouwvakarbeiders en ook niet voor de 
vele duizenden jeugdige werklozen. In 
de nota ontbreekt het element van 
koopkrachtvergroting. De onderbeste-
ding blijft in feite bestaan. De gehele 
nota ademt de geest van loonmati-
ging. Zij houdt een pleidooi voor lage 
produktiekosten door lage lonen om 
zo te kunnen concurreren met het bui-
tenland. 
Mijn gehele leven lang heb ik dit soort 
verhalen gehoordI Even opvallend 
is, dat opnieuw wordt gesproken over 
vergroting van de arbeidsmobiliteit. 
Een partijgenoot van de Minister, de 
heer Roolvink, heeft onlangs in Em-
men gezegd, dat wanneer men daar 
geen werk kan vinden, men de moed 
moet hebben, elders werk te zoeken. 
Je mag dan wel alle koplichten op dit 
moment aan hebben om dit werk te 
kunnen vinden. Om wat dicht bij huis 
te blijven. De heer Van Riel uit deze Ka-
mer heeft eveneens op een vergade-
ring in Drenthe gezegd: Leg in een ver-
sneld tempo natuurparken aan door 
middel van handkracht. Het zou voor 
de onvrijwillig werklozen zo gezond 
zijn om in de buitenlucht te werken. Hij 
zou deze wijsheid hebben van de Chi-
nezen, maar naar onze mening hou-
den de Chinezen er ook andere wijshe-
den op na. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij vragen de 
Regering of zij werkelijk bereid is, alles 
te doen ter bestrijding van de werk 
loosheid. Het wetsontwerp tot tijdige 
melding van massa-ontslagen, dat 
thans bij de Tweede Kamer is inge-
diend, biedt naar onze mening weinig 
soelaas. Het ziet ernaar uit dat de 
werkloosheid nog een tijd lang blijft 
bestaan. De een heeft het over het ein-
de van dit jaar, de ander over volgend 
jaar en de voorzitter van het VNO, de 
heer Van Veen, denkt over eind 1976, 
begin 1977. De Regering houdt in haar 
nota ook rekening met een stijging van 
de werkloosheid. Daarom moeten 
naar onze mening maatregelen ten be-
hoeve van deze werklozen worden 
genomen. Ik denk aan een uitkering-in-
eens; dat is een koopkrachtinjectie. Er 
zijn 33 000 arbeiders al een half jaar 
werkloos. Dat betekent dat zij van een 
lagere uitkering moeten leven. De Mi-
nister was er zelf op 22 februari in 
Utrecht bij om te luisteren en, naar ik 
meen, ook om te zien. Hij heeft daar bij 
voorbeeld de wens kunnen horen, dat 
de WW-uitkering verlengd moet wor-
den tot een jaar op basis van een 
90-procent uitkering. Bovendien 
zou er een onbeperkte WWV-uitkering 
van 85% moeten plaatsvinden. Ook de 
gehuwde vrouw moet volledig recht 
krijgen op de WWV-uitkering, gelijk aan 
die van de man. 
Sommigen zien van deze wensen raar 
op. Ik wijs er echter op dat de werk-
lozen niet schuldig aan de recessie 
zijn. Bij hen heeft nog nooit overbeste-
ding plaatsgehad. 
De kosten van het levensonderhoud 
blijven stijgen. In januari zou de stij 
ging officieel 0,7% zijn geweest en in 
februari 0,4. Voor het gehele jaar 
wordt de stijging op 8% gesteld, 
Zoals dit altijd het geval is, zullen wij 
daar echter wel boven komen. Vooral 
de laatste tijd vindt een enorme stij-
ging van de woonkosten plaats. De 
huurverhoging van 8% op 1 juli is 
ook niet gering. Ik noem voorts de ver-
warmingskosten, de verlichtingskos-
ten, de rioolbelasting en de milieube-
lasting, die vaak f 60 a f 80 bedraagt, 
de invoering van de onroerend goed-
belasting, enz.. Kortom, om te kunnen 
wonen, moet men tegenwoordig forse 
bedragen op tafel leggen. Mede daar-
om zijn forse loonsverhogingen direct 
noodzakelijk. Ondertussen is slechts 
sprake van minimumloonsverhogin-
gen, namelijk 1,5% voor de groot-me-
taal. De ondernemers in de klein-me-
taal vinden dat zelfs nog te veel en ko-
men met een voorstel voor 1,4%. De 
besprekingen met het VMF-concern 
zijn zelfs afgebroken. 

Wij vinden het terecht dat door de ar-
beiders loonsverhogingen worden ge-
vraagd van f 35 tot f 100 per week. Ve-
len zijn de laatste tijd tekort geschoten. 
In feite wordt echter steeds weer de 
oude bekende truc toegepast. In een pe-
riode van werkloosheid en werktijd-
verkorting wordt dan het middel van 
loondruk gebruikt. De vraag rijst wel 
eens, in hoeverre de werktijdverkor-
ting van grote monopoliebedrijven 
reëel is en of deze zelfs niet als pressie-
middel wordt gebruikt om de lonen 
vooral bij de vernieuwing van de 
c.a.o.'szo laag mogelijk te houden. 
Werkloosheid en werktijdverkorting 
mogen in ieder geval een loonsverho-
ging niet tegenhouden. Als dit wel zou 
gebeuren, zou het de werkloosheid 
zelfs doen toenemen. 
Het optrekken van de lonen is ook bij-
zonder belangrijk voor andere groe-
pen arbeiders. Ik denk hierbij aan 
de WSW-arbeiders en degenen die 
van pensioenen moeten leven. Op 1 
april gaat een aantal pensioenen om-
hoog. Ik denk aan de AOW en de AWW 
en het minimumloon. In de toelichting 
wordt over 1,7% gesproken als een bij-
zondere verhoging. Wat is nu het bij-
zondere aan de verhoging en komt deze 
verhoging niet veel te laat? 
Wij hebben niet opnieuw het pakket 
maatregelen, dat de C.P.N.-fractie on-
langs in de Tweede Kamer heeft voor-
gelegd, uiteen willen zetten. Het zal de 
bewindslieden wel bekend zijn. Het 
pakket is nog steeds even actueel. De 
nota betreffende de werkgelegenheid 
heeft ons ervan overtuigd dat het ge-
noemde pakket maatregelen zelfs bij-
zonder actueel is. In februari zijn de 
Minister de eisen van de werklozenco-
mités aangeboden. Ook deze eisen zijn 
bijzonder reëel en zouden naar onze 
mening dienen te worden ingewilligd. 
Pas dan zijn wij overtuigd van hetgeen 
de Minister in september 1974 in zijn 
interimnota zei, namelijk dat de bestrij-
ding van de werkloosheid in het rege-
ringsbeleid een centrale plaats zou in-
nemen. Men zal dan meer naar de ar-
beiders moeten luisteren en vooral 
ook naar de werklozen zelf. 

D 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het zal iedereen duide-
lijk zijn uit het voorlopig verslag van de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken 
dat twee naar onze mening met elkaar 
samenhangende onderwerpen terecht 
zeer grote aandacht krijgen: de werk-
loosheid en werkgelegenheid ener-
zijds en de sociale voorzieningen an-
derzijds. 
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Er is een nog steeds toenemende 
werkloosheid in Nederland, die, on-
danks het feit dat zij onder het door de 
Minister-President verwachte getal 
blijft, zorgwekkend is. Wie op dit mo-
ment luistert naar gesprekken van de 
betrokkenen, zal aldoor als ondertoon 
horen de bezorgdheid om wat er ge-
beuren kan: vandaag hij, morgen ik; 
vandaag zij, morgen wij. 
Het is naar mijn mening goed om ons 
eens af te vragen waaruit deze be-
zorgdheid voortkomt. Het is ongetwij-
feld zeker dat het inkomen met het ver-
lopen der jaren steeds verder zal da-
len. Van de zijde van de V.V.D. is her-
haaldelijk gewezen op het misbruik dat 
van sociale voorzieningen zou worden 
gemaakt. Ik ben geen lid van de V.V.D., 
wellicht tot hun vreugde. Uit de op-
merkingen die de heer Louwes zoeven 
namens zijn fractie heeft gemaakt, kan 
ik de conclusie trekken dat het beleid 
van deze Minister en zijn Staatssecre-
taris zeker geen V.V.D.-beleid is. Bo-
vendien hebben wij kunnen constate-
ren dat wij voor de heer Louwes ken-
nelijk belangrijk genoeg waren om 
herhaaldelijk besproken te worden. 
Dat is terecht, want wij, de P.P.R., heb-
ben meer invloed op dit regeringsbe-
leid dan de V.V.D. Misschien is dat af 
en toe wel eens wat te lastig voor de 
Minister, ofschoon wij moeite hebben 
om dat te geloven. 

De heer Louwes (V.V.D.): Het ant-
woord daarop laat ik graag aan de Mi-
nister over. 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Ik verschil 
met de V.V.D. van mening over de ma-
te waarin misbruik van sociale voorzie-
ningen wordt gemaakt. Ik verschil ze-
ker met hen van mening over de wijze 
waarop - door steeds maar weer te ha-
meren op het misbruik van een zeer 
klein percentage - onrecht wordt ge-
daan aan een zeer grote groep 
werklozen die dag in dag uittever-
geefs probeert weer ingeschakeld te 
worden in het arbeidsproces. 'Arbeid 
adelt, rust roest', 'Ledigheid is des dui-
vels oorkussen', zijn termen die mijn 
partijgenoot Van Gorkum in de Twee-
de Kamer gebezigd heeft, toen hij be-
toogde dat er een ander arbeidsethos 
zou moeten ontstaan. De indruk zou 
kunnen worden gevestigd, bij voor-
beeld bij mensen die zich bij het bedrij-
ven van politiek steeds beroepen op 
wat 'in de bijbel staat' (ik mag hiervoor 
verwijzen naar de Handelingen van de 
Tweede Kamer 1974-1975, blz. 2100), 
dat mijn partijgenoot Van Gorkum 
daarmee een omkering van de aange-
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haalde gezegdes wilde verdedigen; 
'Arbeid adelt niet', 'Rust roest niet' en 
bij voorbeeld zoiets als 'Ledigheid is 
Gode welgevallig'. 
Mijnheer de Voorzitter! Daar geloof ik 
niets van; ook hier is de definitie van 
arbeid weer in het geding. Ik wil dat 
hier nog eens heel duidelijk stellen, 
niet terwille van de velen die het al 
lang weten en begrijpen, maar in de 
hoop dat er steeds meer mensen van 
doordrongen zullen worden: de vraag 
waar het om draait is, wat wij onder ar-
beid verstaan. In het Nederlandse 
spraakgebruik is het woord arbeider, 
en daarmee samenhangend het woord 
arbeid, volstrekt gedevalueerd. De be-
tekenis van dit woord is beperkt ge-
worden tot diegenen, die met hun han-
den bezig zijn, tot degenen die in de 
fabrieken aan de lopende band staan, 
tot monteurs die sleutelen aan auto's, 
brommers en stencilmachines, tot hen 
die in dienst van de gemeente achter 
vuilniswagens lopen, tot boeren, of 
beter gezegd tot boerenknechten. 
Van Gorkum wilde naar mijn mening 
aantonen, en terecht, dat het begrip ar-
beid meer inhoudt dan het in dienst 
zijn van en het werken voor een baas. 
Arbeid is bezig zijn, zonder meer. De 
beeldende kunstenaar die via de lang-
zaam beter wordende contraprestatie-
regeling in leven blijft, verricht arbeid; 
de schrijver, die gebruik maakt van de 
geldende subsidieregelingen, verricht 
arbeid; diegenen die zich bezighouden 
met sociale, culturele, maatschappelij-
ke of politieke zaken, verrichten arbeid. 
Ik heb het nog steeds over de vraag, 
waaruit de bezorgdheid voor de werk-
loosheid voortkomt. Eén van de oorza-
ken heb ik, dacht ik, impliciet ge-
noemd. Die bezorgdheid komt voort 
uit het feit, dat voor het gros van ons 
het begrip arbeid nog altijd te bekrom-
pen, te beperkt is. Ook een werkloze 
hoeft niet per se werkloos te zijn. Hij 
kan arbeid verrichten. Wezenlijk veran-
dert er pas wat, wanneer wij de werk-
lozen de mogelijkheden bieden als zo-
danig 'arbeid' te verrichten op cultu-
reel, sociaal, politiek of welk ander ter-
reindan ook. Daarvoor is veel nodig: 
scholing, omscholing, herscholing, bij-
scholing, geld. Moet de Minister niet 
dieper graven dan hij in zijn werkgele-
genheidsnota heeft gedaan? 
Waaruit ontstaat die bezorgdheid? Een 
kort woord over een ander facet, dat 
toch wel nauw verband houdt met het 
vorige. In feite zitten wij met de situ-
atie dat een werkloze liever niet over 
zijn situatie praat. Er zijn er velen die 
zelf denken en denken, dat anderen 
het denken, dat een werkloze niets 
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doet. Zou de Minister niet van mening 
zijn, dat uitgebreide voorlichting en 
programma's van vorming wenselijk 
zijn, zodat bij de arbeiders een ander 
denken kan groeien? 
Waaruit komt de bezorgdheid voort? Ik 
heb al gezegd dat het hoofdaccent ligt 
op de financiële gevolgen: WW, WWV, 
bijstand. Dat is de weg, die iedere werk 
loze voor zich ziet. Hij kan van te vo-
ren zien en weten hoe en wanneer zijn 
inkomen weer zal dalen. Wij vinden 
het daarom noodzakelijk om in de na-
bije toekomst te gaan denken over en 
te gaan zoeken naar de middelen en 
mogelijkheden om te komen tot een 
optrekking van de werkloosheidsuitke-
ringen en een verlenging van de uitke-
ringsperiode. Met vreugde hebben wij 
geconstateerd dat met dit laatste in ie-
der geval haast wordt gemaakt (ver-
lenging WWV-uitkeringen). 
Graag wil ik een aantal opmerkingen 
maken over de werkgelegenheid. 
Naast de al lang gehoorde term 'eerlij-
ke verdeling van het inkomen' wordt 
er nu steeds meer en steeds luider ge-
praat over de 'eerlijke verdeling van de 
arbeid'. 
Wij geloven dat het zo sec gesteld als 
ik het hier doe, een te optimistische en 
daardoor onjuiste en daardoor zelfs 
misleidende tendens heeft. Als wij 
zeggen 'eerlijke verdeling van dear-
beid' klinkt daarin door: er is voldoen-
de arbeid, wij hoeven het alleen maar 
te herverdelen en het werkloosheids-
vraagstuk is opgelost en allen werken 
nog lang en gelukkig. Maar zo ligt het 
niet. Wat wij eerlijker moeten verdelen 
is, als wij uitgaan van het nu nog gel-
dende arbeidspatroon, van het nu nog 
geldende begrip arbeid, een te weinig 
aan arbeid. Het aantal arbeidsplaatsen 
zal naar verhouding nog verder afne-
men. De steeds toenemende automati-
sering leidt daar onvermijdelijk toe. 
Vaak wordt de P.P.R. gezien als een 
partij, die eigenlijk het liefst die auto 
matisering zou willen afremmen of 
zelfs stoppen, om op die manier als 
het ware kunstmatig het aantal arbeids-
plaatsen te behouden dat wij nu nog 
hebben. Natuurlijk klinken dergelijke 
geluiden wel eens binnen de P.P.R., 
maar ook daarbuiten worden ze wel 
gehoord. De P.P.R. is gelukkig niet de 
enige partij waar wel eens wat ge-
stoeid wordt rondom ideeën die deze 
of gene oppert. En gelukkig maar! 
Wij gaan er echter heel bewust van uit 
dat de beschikbare arbeid te weinig 
blijft, dat we daar nu al op moeten an-
tici peren door - en nu krijgt u van mij 
weer een woord dat juist als een 
P.P.R. er het gebruikt zo gemakkelijk 
tot etiketteren leidt - naar een mentali-
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teitsverandering te streven. Onze 
houding ten opzichte van arbeid, ten 
opzichte van ons begrip 'arbeid' zal 
dienen te veranderen. Ik heb daar eni-
ge ogenblikken geleden al het een en 
ander over gezegd. Voor een goed be-
grip: ik ben er van overtuigd dat een 
dergelijke mentaliteitsverandering 
zich in het algemeen niet vooraf zal vol-
trekken. 
Door de omstandigheden en temidden 
van de veranderingen in het maat-
schappelijk bestel heeft er ook een, 
wat ik zou willen noemen, automati-
sche verandering van mentaliteit 
plaats. Als ik bij voorbeeld denk aan de 
periode waarin de nu niet meer weg te 
denken vrije zaterdag gemeengoed 
werd, herinner ik mij talloze artikelen, 
lezingen, uitspraken en kamervragen 
over de vrijetijdsbesteding. Niemand 
kan zeggen dat we ten aanzien van de 
toen verwachte problemen op het mo-
ment dat de vrije zaterdag voor de 
meesten van ons een feit was de zeker-
heid hadden dat ze opgelost waren. 
Maar ik geloof ook niet dat iemand nu 
nog zou kunnen stellen dat de invoe-
ring van de vrije zaterdag tot proble-
men heeft geleid. Ons aanpassings-
vermogen is uitermate groot. 
Hoe kunnen wij komen tot een eerlijker 
verdeling van de beschikbare arbeids 
plaatsen? Hiertoe liggen naar onze 
mening een aantal mogelijkheden en 
een aantal noodzakelijkheden. 
Meedenkend met hen die het beperkte 
begrip 'arbeid' hanteren, ben ik het 
eens met de stelling, dat iedereen 
recht heeft op arbeid. Maar onze f rac-
tie heeft al meermalen aandacht ge-
vraagd, bij voorbeeld bij de algemene 
financiële beschouwingen, voor een 
ander perspectief waarin de kans 
groeit dat iedereen overeenkomstig 
zijn eigen aard arbeid verricht voor de 
samenleving, arbeid die hij zelf zinvol 
vindt. Het zij nogmaals gesteld: een 
herwaardering van het begrip arbeid is 
noodzakelijk! 
Een aantal van de arbeidsplaatsen in 
engere zin komt dan al meteen vrij 
door: 
a. de vrijwillig werklozen, die bereid 
zijn een minimum aan inkomen te ac-
cepteren, ja dit zelfs prefereren boven 
een gedwongen zijn mee te lopen in 
een arbeidssituatie waarin zij zich niet 
thuis voelen, waarin zij zich in hun 
menszijn voelen aangetast; 
b. de vrijwillig vervroegd gepensi-
oneerden. In aansluiting op wat Pier 
van Gorkum daarover reeds, ook door 
middel van vragen, duidelijk aan de or-
de stelde in de Tweede Kamer, wijs ik 
u er graag nogmaals op dat wij daarbij 
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voorlopig denken aan een verlaging 
van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Gerechtigd, maar niet verplicht tot 63 
jaar. Een motie hierover is aanvaard in 
de Tweede Kamer. Aan welke voor-
waarden moet worden voldaan voor-
dat de Minister van plan is deze motie 
uit te voeren? 
c. de vrijwillige part-timers. Mensen die 
willen, kunnen leven op het niveau dat 
zij voor zichzelf voldoende vinden, die 
bereid zijn daartoe (enige) arbeid te 
verrichten, maar die duidelijk zelf wil-
len bepalen waar voor hen de grenzen 
liggen. 
Wat de vrijwillig werklozen betreft: de 
overheid zou hun geen moeilijkheden 
in de weg moeten leggen. Zij zouden 
zich als zodanig moeten kunnen laten 
inschrijven op de arbeidsbureaus en 
daarmee ontheven worden van de nu 
geldende arbeidsverplichting bij aan 
bod van passende arbeid op straffe 
van stopzetting van de uitkeringen. 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Wie zorgt 
voor hun inkomen? 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Deover-
heid. Tevens, mijnheer de Voorzitter, 
zouden zij moeten worden ontheven 
van de denigrerende meldingsplicht. 
Wat de mogelijkheid betreft van ver-
vroegde pensionering op verzoek zou 
de Minister de mogelijkheid hiertoe 
dienen te bevorderen, opdat zo spoe-
dig mogelijk een en ander kan worden 
geëffectueerd. 
Wat de part-timers betreft, zou op het 
bedrijfsleven sterke aandrang moeten 
worden uitgeoefend om een en ander 
te realiseren. Zeer sterk zou, menen 
wij, deze aandrang kunnen zijn wan-
neer de grote werkgever het Rijk in de-
zen een duidelijk voorbeeld gaf. 
Is de Minister bereid, de geschetste 
mogelijkheden te onderzoeken en de 
uitvoering ervan te bevorderen? 
Realisering, zeker wat de vrijwillig 
werklozen betreft, zou in een groot 
aantal gevallen slechts een erkenning 
inhouden van een reeds bestaande 
toestand. Ook dit is waar, mijnheer 
Kloos, er is een aantal van deze men-
sen. 
De heer Kloos (P.v.d.A.): U bedoelt de 
mensen die misbruik maken van de 
sociale zekerheid? 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Dit bedoel 
ik niet. 
De heer Kloos (P.v.d.A.): Hoe komen 
zij dan aan hun inkomen? 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Op basis 
van de Algemene Bijstandswet. 
De heer Kloos (P.v.d.A.): Oh! 
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De heer Van Kleef (P.P.R.): Men moet 
toch ergens van leven. 
De heer Kloos (P.v.d.A.): Zij moeten 
eerst te kennen geven, dat zij niet wil-
len werken. Zij zijn vrijwillig werkloos, 
in uw opvatting. Zij moeten zich toch 
melden bij de arbeidsbemiddeling! 

De heer Van Kleef (P.P.R.): Uiteraard, 
maar als zij zich niet in een baan kun-
nen vinden, die voor hen passende ar-
beid verschaft, wat moet men dan? 
De heer Kloos (P.v.d.A.): Wie maakt 
dat uit? De mensen zelf of de instelling 
die zich bezighoudt met het begrip 
'passende arbeid'? 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Hierover 
zou inderdaad wel eens een studie 
kunnen worden gemaakt. 
De heer Louwes (V.V.D.): Dit noemen 
wij 'orakelen'. 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Ik meen, 
dat de mensen het zelf zouden moeten 
kunnen bepalen. 
Mijnheer de Voorzitter! Realisering, 
zeker wat de vrijwillig werklozen be-
treft, zou in een groot aantal gevallen 
slechts een erkenning inhouden van 
een reeds bestaande toestand. Het zou 
wel eens kunnen blijken, dat het reële 
werkloosheidscijfer alleen al door deze 
maatregel met een onverwacht hoog 
percentage zou dalen. Ik herhaal: wij 
zien in deze manier van arbeidsplaat-
sen vrijmaken voor anderen geen mis-
bruik maken van sociale voorzienin-
gen. 
Hoe kunnen wij nu, uitgaande van het 
aantal beschikbare arbeidsplaatsen, 
toch de werkloosheid terugdringen? 
De P.P.R. ziet daartoe een aantal mo-
gelijkheden. In de eerste plaats: de ar-
beidstijdverkorting. Het woord 'arbeids-
tijdverkorting' is in de laatste tijd een 
beladen woord geworden. Dat wordt 
veroorzaakt door de vele aanvragen 
om arbeidstijdverkorting, aanvragen 
waarbij gedoeld wordt op het gedu-
rende enige tijd per week stilleggen 
van de produktie. Iedereen weet hoe-
veel extra bezorgdheid dat bij de arbei-
ders oproept. Het zal duidelijk zijn dat 
ik niet doel op deze vorm van arbeids-
tijdverkorting. Wat de P.P.R. bedoelt 
is een arbeidstijdverkorting over de 
gehele linie, voor iedereen, een gaan 
naar een werkweek van een aanmerke-
lijk minder aantal uren, bij voorkeur 
met behoud van loon, al zien wij dat 
dit nu nog niet praktisch te realiseren 
is, gezien de stijging van de arbeids-
kosten die dit meebrengt; herziening 
van de inkomensverdeling is hierbij 
een factor. Het is dan ook niet voor 
niets dat wij op ieder moment dat zich 
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daartoe leent vragen naar de plannen 
van de Regering, (de concrete plan-
nen) ten aanzien van deze inkomens-
verdeling. Het zal dan ook geen ver-
wonder ing wekken dat ik ook nu weer 
vraag naar de verschi jningsdatum van 
de nota over deze materie. 
Binnen de P.P.R. leeft, nog niet zo ge-
prononceerd, nog een heel ander idee 
wat betreft arbeidsti jdverkorting. Ik 
geef het door, in de hoop dat er in wat 
wijdere kring over gedacht en gespro-
ken kan worden, zodat het in de uitein-
delijke beslui tvorming meebetrokken 
en hopelijk meegenomen kan worden: 
Het 'sabbatical year', het jaar waarin 
men zich kan bezinnen en heroriënte-
ren op zijn werk, is in bepaalde groe-
peringen een ingeburgerd begrip. 
Waarom zou het niet mogeli jk zijn een 
dergelijk 'sabbatical year' in te voeren 
voor allen die arbeid verrichten? Zo'n 
jaar zou, om maar één voorbeeld te 
noemen, aan de ponstypistes bij de 
PTT de mogeli jkheid bieden, zich te 
heroriënteren, te herscholen, zodat zij 
inzetbaar worden op andere plaatsen 
op het moment dat de automatisering 
hun arbeid overbodig zou hebben ge-
maakt. Naar mijn mening zou dan ie-
dere werknemer eens in de zeven a 
tien jaar in de gelegenheid moeten 
worden gesteld tot deze heroriënte-
ring, in het kader van de 'éducation 
permanente'. Een globale berekening 
toont aan, dat alleen door een dergeli j-
ke maatregel al de werkloosheid een 
behoorlijk stuk zal worden terugge-
drongen. Natuurlijk kan men direct te-
genwerpen dat een dergelijke maatre-
gel ergens van betaald dient te wor-
den. Dat is een volkomen terechte op-
merking. Welnu, de P.P.R. is bereid om 
te stellen: wi j zullen well icht iets van 
onze welvaart prijs moeten geven ter-
wil le van ons welzi jn. Maar dan ook al-
lemaal! 

Ten tweede: de verdeling van de be-
schikbare arbeid over de regio's. Het is 
natuurlijk theoretisch mogelijk de ar-
beiders te brengen naar de plaatsen 
waar arbeid beschikbaar is. In de prak-
tijk blijkt dat echter niet, althans niet in 
voldoende mate, te gelukken. Vele fac-
toren spelen daarbij mee, factoren die 
ik zeker niet hoef te noemen. Naar on-
ze mening is het verkieslijker het om-
gekeerde te doen: de arbeidsplaatsen 
brengen naar de regio's waar de arbei-
ders beschikbaar zijn. De Regering 
heeft daar in haar spreidingsbeleid 
van de rijksdiensten een duidelijk 
voorbeeld van gegeven. Eerlijk gezegd 
is het niet in alle opzichten een geluk-
kig voorbeeld, maar naar onze mening 
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kan het ook geen gelukkig voorbeeld 
zijn aangezien het een incidentele zaak 
is. Gelukkig kunnen wi j pas zijn wan-
neer het spreidingsbeleid een algeme-
ne zaak is geworden, waarbi j zowel 
overheid als bedrijfsleven actief zijn 
betrokken. Er moet van het spreidings-
beleid van de rijksdiensten wel iets 
doorgaan. Het is volstrekt duidelijk dat 
bij voorbeeld binnen Amsterdam met 
zijn relatief grote werkloosheid in de 
administratieve sector, grote tegen-
stand bestaat tegen een eventueel ver-
plaatsen. Hoewel wi j al sinds jaar en 
sen van de rijkspostspaarbank uit Am-
sterdam. Een moeil i jkheid is, dat wi j 
niet beschikken overeen overzicht van 
de beschikbare te vervullen arbeids-
plaatsen. Hoewel wi j al sinds jaar en 
dag een registratieplicht kennen van 
beschikbare arbeiders, geldt deze niet 
ten aanzien van de beschikbare arbeids-
plaatsen. Van enige registratieplicht 
voor de ondernemers is geen sprake. 
Het gevolg is dat dezen zich alleen met 
betrekking tot de moeil i jk vervulbare 
plaatsen tot de gewesteli jke arbeids-
bureaus wenden. Met grote nadruk 
wil len wi j vragen om spoedige invoe-
ring van een meldingsplicht, ook voor 
de ondernemingen. Slechts bij een 
grote duideli jkheid omtrent de lokali-
satie van de vraag, zal een goed sprei-
dingsbeleid kunnen worden gevoerd. 
Ten derde: op dit moment is het nog 
zo dat, terwij l een kleine 210 000 men-
sen als werkloos staan geregistreerd, 
een ander deel via overwerk meer ar-
beid verricht dan het wetteli jk toege-
stane aantal uren. Met zeer grote na-
druk wil len wi j aandringen op mati-
ging en zeer zorgvuldige afweging bij 
het afgeven van overwerkvergunnin-
gen. In dit verband wi l len wi j graag 
wijzen op de zeer grote vlucht die de 
uitzendbureaus voor arbeidskrachten 
hebben genomen. Dit hangt zeker sa-
men met de door ons al gesignaleerde 
vri jwi l l ige afstand van meer inkomen 
dan men voor zichzelf nodig acht. Lijkt 
het niet denkbaar en redelijk dat ook de 
overheid, eventueel via de arbeidsbu-
reaus, een dergelijk bemiddelingssy-
steem zou entameren? Graag zullen wi j 
het oordeel van de Minister hierover 
vernemen. 

Ten vierde: Nu wi j het toch over de ar-
beidsbureaus hebben moet het ons 
van het hart, dat wi j in het algemeen 
niet gelukkig zijn met de wijze waarop 
deze nu functioneren. Er is hier al veel 
over gezegd. Wi j zijn blij dat er ook op 
dit gebied thans experimenten op 
gang zijn gekomen om een en ander 
mogelijk te verbeteren. Van harte ho-
pen wi j echter dat het experimenteren 
niet zal leiden tot de 'laat-maar-waai-
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en-techniek' ten aanzien van de tradi-
tionele arbeidsbureaus, maar dat in af-
wachting van de evaluatie van de ex-
perimenten getracht zal worden het 
functioneren daarvan te verbeteren. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de door 
ons voorgestelde aparte registratie 
van onvri jwi l l ig en vr i jwi l l ig werklozen 
in ieder geval een groot stuk t i jd daar-
toe vrij zal maken. Gezien het grote be-
lang, de centrale functie van de ar-
beidsbureaus in het proces van de ar-
beidsbemiddeling, w i l ik het niet bij 
deze korte kreet laten. Naar onze me-
ning zullen de arbeidsbureaus een 
aantal nieuwe taken op zich moeten 
nemen. Enkele daarvan heb ik al met 
name genoemd: de registratie van de 
'vri jwi l l ig werklozen', het bemiddelen 
op uitzendbureauniveau. Direct uit de-
ze toevoeging van taken vloeit voort, 
dat er tot decentralisatie van arbeids-
bureauszal moeten worden overge-
gaan. De betrokkenheid tussen onder-
nemingen, werknemers en hun bu-
reaus zal daardoor sterk vergroot kun-
nen worden, waardoor het mogeli jk 
zal blijken sneller en directer te bemid-
delen, terwij l bovendien door het meer 
regionaal overzicht van de arbeidsmo-
gelijkheden een groot deel forensisme 
zal kunnen worden ingedamd. 
Tenslotte zouden deze arbeidsbureaus 
'nieuwe sti j l ' misschien het voorbeeld 
van het experimenteel werkbemidde-
lingsbureau in Amsterdam kunnen 
volgen: het creëren van eigen bedrijf-
jes voor diegenen die wi l len werken, 
maar waarvoor binnen de bestaande 
bedrijven geen plaats is te vinden. Der-
gelijke bedrijfjes zouden dan niet op 
winst maar op quitte moeten spelen. 
In deze lijn zouden wi j er ook niet voor 
terugschrikken, dat de overheid meer 
zou wil len participeren in het opzetten 
van bedrijven ter wil le van de werkge-
legenheid. 

Graag nog een enkel woord over de 
sociale voorzieningen en dan met na-
me over de wijze waarop sociale dien-
sten functioneren. Uit publikaties over 
een aantal sociale diensten in grote 
steden is recent gebleken, dat er ook 
binnen de kring van werkers in deze 
diensten een grote onvrede heerst, die 
verband houdt met het automatisme, 
in het algemeen met de weinige aan-
dacht voor de mens, die onze sociale 
diensten nu op sommige plaatsen ken-
merkt. Het moet volkomen duidelijk 
zijn dat zeker binnen de nieuwe bena-
deringswijze van het begrip arbeid, die 
wij voorstaan, juist en vooral hier fun-
damenteel veel zal moeten verande-
ren. 
Tenslotte wi l ik nog één punt aansnij-
den, waarop wi j de Minister zeer heb-
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ben gewaardeerd en dat betreft zijn 
bemoeienissen met Meeus. Ik behoef 
dit hier niet meer te releveren. Nadat 
hij een gehele zondag ter plaatse had 
onderhandeld en in eerste instantie 
bakzeil had gehaald, is er tenslotte - zij 
het via een .rechterlijke uitspraak - een 
oplossing gevonden (opgelegd). 
Is de Meeus-affaire niet een symp-
toom, dat de gehele bedrijfstak regar-
deert? Zou de Minister hierover zijn 
zienswijze wi l len geven? 

D 
De heer Franssen (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik heb bij dit beleidsde-
bat het genoegen namens de CDA-
partners - A.R.P., C.H.U. en K.V.P. -
het woord te mogen voeren. Daarbij 
zal ik mijn aandacht ik hoofdzaak op 
twee zaken richten, te weten de werk-
gelegenheid en de democratisering in 
de werkgemeenschap. Sociale Zaken 
heeft onder meer tot taak, nood te 
voorkomen of te verl ichten, of, ruimer 
gesteld, mee te werken aan bevorde-
ring van het welzijn van de burgers. Dit 
is geen autonoom gebeuren, want er 
is een groot aantal beïnvloedende 
krachten, zowel in het binnenland als-
ook vanuit het buitenland. Ondanks 
het feit, dat iedere vergeli jking meer of 
minder mank gaat, zou ik de opgave 
voor Sociale Zaken zeker in de huidige 
ti jd met de brandweerfunctie wil len 
vergelijken. Er zijn vele preventieve en 
repressieve opgaven, waarvan de suc-
cesvolle oplossing in hoge mate af-
hankelijk is van een groot aantal exter-
ne factoren en van het gedrag van an-
deren. De vergeli jking nog even door-
trekkend mag men stellen, dat onze 
sociaal-economische winkel behoorlijk 
in de brand staat. Er wordt van alle 
kanten om bluswater geroepen en de 
Regering heeft in de functie van brand-
weerleiding reeds drie aanvalsplannen 
gemaakt, de werkgelegenheidsnota's, 
zonder zichtbaar resultaat. Zij is inmid-
dels tot het inzicht gekomen, niet bij 
machte te zijn, de brand te blussen. Zij 
wi l zich daarom beperken tot het loka-
liseren en afremmen van uitbreiding 
van de brand. Dit is een allesbehalve 
bevredigende situatie, welke veel ge-
mor bij de toeschouwer doet ontstaan, 
twijfels over de doelmatigheid in het 
eigen officierskorps oproept en de 
hoofdbrandmeester buiten dienst, de 
heer Wiegel, naar geheel andere plan-
nen doet gri jpen. Kortom, er dreigt pa-
niek. 
Deze bloemrijke schildering - de nota 
werkgelegenheid kreeg dit predikaat 
reeds voor bepaalde onderdelen eer-
der toebedeeld - is geen opwekkend 

beeld voor de verantwoordeli jke be-
windsl ieden. Ik ben daarbij nog voor-
bijgegaan aan de hardst getroffenen, 
de werklozen. Het aantal van ruim 
200000 uit het arbeidsproces gestote-
nen wordt wel eens de top van de ijs-
berg genoemd. Immers, een veelvoud 
van hun aantal gaat schuil achter lang-
durig zieken, arbeidsongeschikten, 
vervroegd gepensioneerden, op aan-
vullende werken geplaatsten enz. Ge-
lukkig behoeven zij niet meer te leven 
zonder inkomen of in toestanden als in 
de jaren dert ig. Onze collectieve 
voorzieningen zorgen voor herverde-
ling ten gunste van hen als 'niet meer 
werkenden.' Maar ondanks de zich 
wijzigende opvatting welke van 'recht 
op arbeid' naar 'recht op inkomen' ten-
deren zijn er veel onlust- en onrustge-
voelens. Blijkbaar wi l de overgrote 
meerderheid nog steeds 'haar inkomen 
verdienen', 'nutt ig zijn', 'wat presteren'. 
Wi j achten dit een goede zaak omdat 
het ons dwingt naar oplossingen te zoe-
ken om het 'nutt ig bezig zijn' voor ie-
dereen mogeli jk te maken. Wi j zijn dan 
ook gelukkig met de opvatting van de 
Regering dat zij ondanks alle discussies 
over beperkte groei, selectieve groei of 
0-groei, daar geen argument in ziet een 
tekort aan werkgelegenheid bli jvend te 
aanvaarden. Grote zorg baart ons het 
feit dat relatief steeds minder Nederlan-
ders in hun beroepsarbeid de wel-
vaartslast van de gehele bevolking 
moeten dragen. De collectieve bijdra-
gen reduceren, macro gezien, elke ver-
diende gulden tot ± twee kwartjes. Dit 
feit zal bij voortschri jding van de inko-
mensnivellering door steeds grotere 
groepen van onze inkomenspyramide 
als onaangenaam worden ervaren. De 
arbeidszin wordt er naar onze mening 
niet door bevorderd. Is dit de schaduw-
zijde van onze goede sociale en collec-
tieve voorzieningen welke ook tot uiting 
komt in het kleine verschil in besteed-
baar inkomen tussen velen, die wel en 
anderen, die niet aan het arbeidsproces 
deelnemen? Daarmede wil len wi j niets 
afdingen op het grote goed van die 
voorzieningen, maar men mag de ogen 
niet sluiten voor de gevolgen: opwaart-
se druk op de lonen, zoeken naar niet 
aan inhoudingen onderhevige inko-
mensbestanddelen, problemen met de 
interpretatie van passend werk en werk-
wi l l igheid. De solidariteit kan ook te 
zwaar op de proef gesteld worden. Ze-
ker nu de loonkostenontwikkeling de 
werkgelegenheid in gevaar heeft ge-
bracht zijn herbezinning en voorzichtig-
heid geboden. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij leven in 
Nederland niet op een eiland, ook al 
wordt die indruk wel eens door extre-
me maatschappijhervormers gewekt. 

De Regering erkent dat, wanneer zij 
met het oog op de werkgelegenheid 
wijst op de internationale invloeden. 
Dat geldt echter evenzeer voor het 
tempo en de omvang waarmede zij 
goede beleidsdoelstell ingen als sprei-
ding van kennis, macht en inkomen wi l 
realiseren. Men behoeft bepaald niet 
behoudend te zijn wanneer men er-
voor pleit bij de realisatie van voorne-
mens rekening te houden met de actu-
ele omstandigheden. Die omstandig-
heden eisen ons inziens prioriteiten, 
waarbij het herstel van de werkgele-
genheid een zeer hoge - zo niet de 
hoogste ~ prioriteit moet hebben. 
Die prioriteit vereist ook voldoende 
ruimte voor ondernemingsactiviteiten. 
Men behoeft geen knieval voor de on-
dernemers te maken wanneer men er-
kent dat zij in ons maatschappelijk be-
stel een zeer belangrijke functie juist 
met betrekking tot de werkgelegen-
heid vervullen. Het suggestief opvoe-
ren van de nominaal zeer grote win-
sten van multi-nationals, zoals zo 
vaak gebeurt, zonder deze winsten af 
te wegen tegen de aantallen werkne-
mers en het geïnvesteerd vermogen, 
gaat geheel voorbi j aan de welvaarts-
motorische functie van dieonderne-
mingen. 
Men gaat ook voorbi j aan het feit dat 
twee/derde van onze produktieve 
werkgelegenheid van kleine en mid-
delgrote bedrijven moet komen. Vele 
van deze bedri jven, maar ook econo-
misch sterkere, hebben een te kleine 
winstmarge. Ze komen of niet aan 
noodzakelijke investeringen toe of 
moeten met zeer duur vreemd geld f i -
nancieren. Steeds meer bedrijven wor-
den ernstig beconcurreerd door minder 
ontwikkelde landen met lage loonkos-
ten, en dat terwij l deze loonkosten bij 
ons vri jwel onafhankelijk van de be-
drijfsresultaten blijven stijgen. Dat is 
een gevaarlijke situatie, want wi j moe-
ten zuinig zijn op onze gezonde bedrij-
ven en bevorderen dat de zieke bedrij-
ven de kans krijgen weer te herstellen. 
Daartoe is gezonde concurrentieposi-
tie met het buitenland noodzakelijk. In 
dit verband vragen wi j ons af, of hulp 
via de Nationale Investeringsbank te-
gen rentevoeten van meer dan 10% 
als reële hulp voor in liquiditeitspro-
blemen verkerende bedrijven kan wor-
den gezien. 
De analyse van het CPB, welke in de 
laatste nota inzake de werkgelegen-
heid met betrekking tot de arbeidsin-
komensquote is gegeven, brengt na 
correctie voor de aardgasrevenuen het 
onthullende cijfer van 89%. Hierover 
wordt zeer voorzichtig opgemerkt, dat 
een kritische zone lijkt te zijn bereikt. Is 
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het niet juister om op grond van de be-
schikbare gegevens te stellen dat de 
kritische grens klaarblijkelijk is over-
schreden? 
Een ander groeiend probleem - het 
kwam ook reeds zijdelings ter sprake 
bij het begrotingsdebat van Onderwijs 
en Wetenschappen - is het sti jgend 
aanbod van steeds hoger gekwalif i-
ceerde arbeidskrachten waarvoor w i j 
te wein ig plaatsen in ons arbeidsbestel 
ter beschikking hebben. In het verleng-
de hiervan is er ons inziens een toene-
mende voorkeur voor tewerkstell ing in 
de niet-industriële sector, met name 
bij de overheid en semi-overheid, te 
constateren. Onderneming en indus-
trie zijn niet meer in ; het vertrouwen in 
hun continuïteit is gedaald. Lange t i jd 
is de dienstensector er op verbazing-
wekkende wijze in geslaagd, grote 
aantallen werknemers op te nemen. 
Thans lijkt ook hier de groeigrens be-
reikt te zijn, zowel wat de opname-ca-
paciteit van de diensten alsook wat de 
draagkracht van de produktieve sector 
betreft. Groeiende produktiviteit in de 
industriezal mede de groeimogeli jk-
heden van de dienstensector bepalen. 
Is de Minister het hiermee eens en zul-
len daar de nodige consequenties ten 
gunste van de industrie uit getrokken 
worden? 
Opmerkelijk is ook dat er ondanks het 
groeiende aanbod van en de dalende 
vraag naar arbeidskrachten toch nog 
kwalitatieve discrepanties tussen 
vraag en aanbod worden gesigna-
leerd. Vroegti jdige voorl ichting over 
de toekomstige maatschappelijke be-
hoeften aan arbeidskrachten, alsmede 
her- en bijscholing, zullen naar onze 
mening verder ui tgebouwd moeten 
worden. Die voorl ichting, èn onderwijs 
èn bedrijfsleven in onderlinge samen-
werking, kunnen daarbij keuze-beïn-
vloedend werken. 
Het onder het beroepsopleidingsni-
veau moeten werken is een frustreren-
de aangelegenheid, welke zich uitein-
delijk ook in de lagere regionen zal 
doen gevoelen. Zij worden steeds 
meer in de richting van het niveau der 
ongeoefenden of ongeschoolden ge-
drukt. 
Mijnheer de Voorzitter! Een belangrij-
ke industriële kurk, welke onze werk-
gelegenheid dri jvend moet houden, is 
de bouwsector. In het verleden zijn er 
in het parlement harde debatten ge-
voerd voor in vergelijking met de hui-
dige situatie relatief kleine achterstan-
den op de prognoses. Wi j zijn dan ook 
verbaasd dat er thans zo lang gewacht 
is, niet alleen met maatregelen, maar 

ook met reacties vanuit het bouwbe-
drijfsleven. Met 10% van de beroeps-
bevolking en nog eens nagenoeg de 
helft daarvan in de toelevering is het 
belang van deze bedrijfstak duidelijk 
onderl i jnd. Wanneer vaststaat dat de 
produktie de behoefte zal gaan over-
treffen dient, zoals ook in andere be-
drijfstakken is gebeurd, een meerjarig 
herstructureringsplan met afvloeiings-, 
bemiddelings-, om- en bijscholingsac-
tiviteiten te worden gemaakt, wil len 
wi j een plotselinge neergang zoals 
zich nu openbaart, voorkomen. 
Zolang deze maatregelen niet zijn ge-
nomen zal de werkgelegenheid in de 
bouw met alle mogelijke middelen in 
stand dienen te worden gehouden. Wij 
begrijpen dat deze opgave voor een zo 
gecompliceerde bedrijfstak geen een-
voudige zaak is, maar gezien de sleu-
telfunctie in de werkgelegenheidspro-
blematiek verdient de reactivering van 
de bouwactiviteiten nu een hoge pri-
oriteit. 
Mijnheer de Voorzitter! Terugkerend 
naar de meer directe verantwoordeli jk-
heden van deze bewindslieden wil len 
wi j onze waardering uitspreken voor 
de maatregelen ter bevordering van 
meer harmonische ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt. De 3 0 % loonkosten-
regeling, de TAP-regeling en last but 
not least de loonsuppletieregeling 
blijken nuttige instrumenten voor de 
gewestelijke arbeidsbureaus te zijn. 
Met de loonsuppletieregeling hebben 
wi j echter een ervaring opgedaan wel-
ke ons inziens om nadere bezinning 
vraagt. In het kader van deze regeling 
is een voorwaarde dat er geen arbeids-
kracht van meer adequaat niveau ter 
beschikking is - zogenaamd ander 
passend aanbod - wi l men als werkne-
mers van hoog niveau in aanmerking 
komen voor de suppletie, wat op zich 
zelf een redelijke voorwaarde is. 
Bij de spreiding van rijksdiensten naar 
Zuid-Limburg worden in het kader van 
de herstructurering vooral als vervan-
gende werkgelegenheid bedoelde ar-
beidsplaatsen aangeboden, die zowel 
beneden het opleidingsniveau als be-
neden het inkomensniveau van mijn-
personeel l iggen. Desondanks zijn ve-
len, zeker de ouderen onder hen, be-
reid, die stap te zetten. Zij hebben dan 
gedurende de wederaanpassingsperi-
ode recht op suppletie volgens de 
EGKS-overeenkomsten, die 10 jaar ge-
leden tot stand kwamen. Deze regelin-
gen zijn in een aantal gevallen minder 
goed dan de nieuwe loonsuppletiere-
geling. Voor deze laatste regeling ko-
men zij echter niet in aanmerking, 
wanneer er ander passend aanbod is. 

Dat laatste is in de zeer slechte ar-
beidsmarktsituatie van Zuid-Limburg 
uiteraard veelvuldig het geval. Aange-
zien de laatste mi jn de produktie heeft 
gestopt, is de bemiddel ing van mi jn-
personeel boven 45 jaar een dringen-
de aangelegenheid. Daarom verzoe-
ken wi j de bewindsman een uitzonde-
ring te maken voor te bemiddelen 
mijnpersoneel, dat bereid is, beneden 
zijn niveau aan het werk te gaan. Ook 
voor degenen, die bereid zijn, in Duits-
land als pendelaar op een lager inko-
mensniveau te gaan werken, doet zich 
een dergelijk probleem voor. Aange-
zien zij geen recht hebben op een uit-
kering krachtens de WW op grond van 
hun werkzaamheden in Duitsland, ko-
men zij ook niet voor de regeling in 
aanmerking. Als onze informaties juist 
zijn, is deze internationale kwestie in 
studie bij de Sociale Verzekeringsraad. 
Een aantal Limburgse werknemers 
wacht met ongeduld op een positieve 
beslissing. Voor vele anderen zou de 
nu niet te missen pendel dan een 
noodoplossing kunnen bieden. Wil de 
Minister deze kwestie in overweging 
nemen? Is hij bereid, de internationale 
regeling te entameren? 
De werkloosheid is een nationale 
plaag geworden. Regionaal echter zijn 
er uitschieters in ongunstige zin. Het 
noorden en Zuid-Limburg zijn daarvan 
voorbeelden. In Zuid-Limburg kennen 
sommige districten 10%werkloos-
heid; die zijn geen uitzondering. Ik 
denk daarbij onder meer aan de ooste-
lijke mijnstreek. Het na-ijleffect van de 
pensionering c.q. overbrugging op 
50-, 55- en 60-jarige leeftijd komt pas 
nu duidelijk aan het licht. Ook de ver-
sluiering door de exorbitante pendel 
naar Duitsland, waarop al vaker is ge-
wezen, wordt , nu onze oosterburen 
ook grotere problemen hebben, zicht-
baar. De gewestelijke arbeidsbureaus 
worden met een veelvoud van extra 
problemen overspoeld. Wij juichen de 
toegezegde versterking daarom toe. 
Kan de Minister hierover nadere me-
dedelingen doen? Gaat het om extra 
versterking, nadat het verloop eerst is 
aangevuld? Wij nemen aan, dat dit het 
geval is. 

Men zal er begrip voor hebben, dat ik 
eens te meer met nadruk aandring op 
inlossing van de sociale hypotheek, 
die de sluiting der mijnen ons heeft 
opgelegd. Daartoe behoort ook de 
pensioenproblematiek, die inherent is 
aan een bedrijfstak, die in een periode 
van ernstige inflatie geen premiebeta-
lenden meer heeft. Zo'n fonds moet al 
Ie reeds ingegane rechten - hierbij 
gaat het om ongeveer 36 000 mensen 
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en alle voor de toekomst verworven 
rechten; daarbij gaat het om circa 
60 000 personen - zeker stellen door f i -
nanciering u i ten afbouw van het belegd 
vermogen. Reeds nu blijkt de overeen-
komst met de overheid, die de t i jdel i j-
ke pensioenen moest zeker stellen, on-
toereikend door de hoge graad van in-
flatie. Voor het excedente deel van de 
op 55- en 60-jarige leeftijd ingegane 
pensioenen - een typische mijnsi tu-
a t ie -z i j n de ontwikkelingen on moge-
lijk bij te houden. Voor een deel kan 
hieraan tegemoet worden gekomen, 
wanneer men gedurfder zal participe-
ren in de toekomstige opbrengsten uit 
huur en verkoop van onroerend goed 
en van aandelen. In verband met de 
toekomstige rechten moet men echter 
een voorzichtiger beleid voeren met 
de kans bij het liquideren van het 
fondsvermogen over te houden. 
Een en ander is uiteraard afhankelijk 
van sociaal-economische ontwikkelin-
gen, welke in de toekomst verborgen 
liggen. Naar onze mening kan dit pro-
bleem zeker ten dele worden opgelost 
dooreen overheidsgarantie. Uiteraard 
moet de overheid dan ook een stem 
krijgen in de omvang der verbeterin-
gen en de besteding van een eventu-
eel restant. 
Een ander punt van overweging is, in 
hoeverre DSM en de particuliere mi j -
nen een bijdrage zouden moeten leve-
ren door middel van pay-back-stortin-
gen. Op grond van de vrij lage werkne-
merspremies in het verleden hebben 
zij voor het AMF relatief aanzienlijk 
minder bijgedragen dan voor het BFM. 
De bijdragen waren namelijk paritair. 
Dit geldt te meer nu DSM de werkne-
mers van de chemie van het BFM heeft 
afgesplitst en in een eigen pensioen-
fonds heeft ondergebracht. Voor dit 
fonds heeft men grote pay-back-ver-
plichtingen op zich genomen, welke de 
mijnwerkers onzes inziens ook ver-
diend hebben. Wij doen het dringende 
beroep, de als zeer onbill i jk ervaren si-
tuatie te verbeteren. Is de Minister be-
reid, hieraan zijn medewerking te ver-
lenen? 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l thans 
enige kanttekeningen maken ten aan-
zien van de ontwikkelingen van de me-
dezeggenschap. Toen de Wet op de 
ondernemingsraden 1971 indezeKa-
mer werd behandeld, heb ik vanaf de-
ze plaats als onze mening geuit, dat 
deze wet een korter leven dan zijn 
voorganger beschoren zou zijn, maar 
daaraan tevens toegevoegd, dat men 
wel de gelegenheid zou moeten ge-
ven, de grotere mogeli jkheden opti-
maal te benutten. Hiervoor zou, zo ver-
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onderstelden wi j , wel enige t i jd nodig 
zijn. Zowel werkgevers als werkne-
mers en hun organisaties moeten im-
mers op de nieuwe mogeli jkheden in-
spelen. De praktijk van drie jaar heeft 
deze stell ingname naar onze mening 
bewezen. De ontwikkeling ten goede is 
thans in een versnellingsfase geko-
men, gelukkig niet alleen kwantitatief, 
maar ook kwalitatief. Hieraan wordt 
met veel inzet door werknemers en 
werkgevers en hun organisaties bijge-
dragen. Inmiddels heeft de praktijk ook 
reeds aangetoond, waar aanpassing 
van de wet op onderdelen noodzake-
lijk of gewenst is. Aangezien wi j heb-
ben gekozen voor een geleidelijke groei 
naar meer medezeggenschap voor de 
bedrijfsgenoten, gaan wi j voorbi j aan 
de extreme naar zelfbestuur tenderen-
de opvatt ingen. Het zijn de onze niet. 
Reeds in 1971 wezen wi j erop dat, zelfs 
wanneer het ondernemingsraadover-
leg in de vergaderzaal ideaal zou verlo-
pen, daarmee nog geen sprake be-
hoeft te zijn van een door vele mede-
werkers in de onderneming beleefde 
democratisering. Daartoe is een on-
derbouwvan de ondernemingsraad 
noodzakelijk, zeker in de grotere be-
dri jven. Het werkoverleg ~ de naam 
zegt het reeds - richt zich vooral op het 
individuele werk en geeft al gauw de 
indruk, op het beter rendabeler of effi-
ciënter functioneren gericht te zijn. Het 
zal echter mede gericht moeten zijn op 
de menswaardigheid van de mens aan 
de basis. De doelstell ing van het ge-
heel en de bijdrage daaraan door het in 
dividu zullen duideli jk en aanvaard-
baar moeten worden gemaakt, zodat 
men zich meer betrokken kan voelen 
bij zijn taak. Kortom, het werkoverleg 
zal motivatiegericht dienen te zijn. Als 
zodanig zou het door de onderne-
mingsraad te entameren en eventueel 
te structureren werkoverleg een on-
derbouw voor deze ondernemings-
raad moeten worden. 
Vervolgens rijst de vraag, van welke 
aard de ondernemingsraad zou moe-
ten zijn. Wij weten dat een adviesaan-
vrage bij de SER ligt en dat de menin-
gen vooralsnog ver uit elkaar l iggen. 
De ondernemingsraad verkeert in een 
moeilijke positie, vanuit de hogere al-
gemene verantwoordeli jkheid te moe-
ten kiezen tussen algemene en meer 
bijzondere belangen. Wordt daarbij 
echter de dualistische positie van de 
ondernemingsraad niet te zwart-wit 
gesteld? Immers, in de onderneming 
waar het algemeen ondernemingsbe-
lang met voeten wordt getreden, komt 
het personeelsbelang ongetwij feld 
ook in het gedrang. Hoe is de beruchte 
tweeslachtigheid te omzeilen? De 
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praktijk leert dat de gekozen onderne-
mingsraadleden vooroverleg praktise-
ren, waaraan de bestuurders niet deel-
nemen en waarin men zo nodig infor-
matie van anderen kan vragen. Aan-
wezigheid van vakbondsfunctionaris-
sen of commissarissen komt inciden-
teel reeds voor, indien de onderne-
mingsraadleden dit wensen. Vanuit 
deze praktijk moet het ons inziens mo-
gelijk zijn dit vooroverleg tot werkne-
mers- of personeelsraad te structure-
ren, zonder de huidige ondernemings-
raad geweld aan te doen. Heeft de be-
windsman de vr i jheid, hierover zijn 
mening te geven? Het omvormen van 
de ondernemingsraad tot personeels-
raad spreekt ons niet aan. Wij zien dat 
als een verschraling van het overleg en 
uiteindelijk zullen de standpunten van 
een personeelsraad toch door het ma-
nagement en het bevoegd gezag ge-
toetst moeten worden. 
Bijzondere moeil i jkheden met de Wet 
Ondernemingsraden 1971 leverden 
reeds spoedig na de invoering con-
cerns met afzonderlijke b.v.'s en divi-
sies op. Er viel een kloof tussen de on-
dernemingsraad en de centrale on-
dernemingsraad welke met groepsraden 
werd overbrugd. Het formaliseren 
van deze uit en door de onderne-
mingsraden bemande groepsraden 
juichen wi j toe. Bij de concerns doet 
zich in de praktijk nog een ander pro-
bleem voor, dat om een oplossing 
vraagt. Het is het probleem met be-
trekking tot de raad van bestuur en de 
raden van commissarissen. In de on-
derscheiden b.v.'s worden deze laat-
sten veelal benoemd zonder bemoei-
enis van de zijde van de onderne-
mingsraden, althans zonder dat dat lid 
geacht kan worden het bijzondere ver-
trouwen van de werknemers te heb-
ben. Wij vinden dit onbevredigend, te 
meer daar de raad van commissaris-
sen van het concern, welke met in-
schakeling van de centrale onderne-
mingsraad tot stand komt, veelal te ver 
weg ligt van het gebeuren in de onder-
delen waarvoor een ondernemings-
raad is gekozen. Hetzelfde geldt voor 
de raad van bestuur met betrekking tot 
het contact met werknemersorganisa-
ties. Deze contacten worden door de 
directies der afzonderlijke b.v.'s onder-
houden, maar de essentiële beslissin-
gen worden door de raad van bestuur 
genomen. Rechtstreekse confrontatie 
en meningsvorming worden hierdoor 
belemmerd. Overleg met de landelijke 
bondsbestuurders lijkt ons beter wan-
neer ingri jpende zaken aan de orde 
zijn. 

In het kort gaan onze gedachten over 
verbetering van de medezeggenschap 
in de volgende r icht ing: 
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a. overlegorganen voor bedrijven met 
minder dan 100 werknemers; 
b. verplichting om de vorming der 
nieuw gekozen ondernemingsraadle-
den binnen een jaar na hun verkiezing 
te organiseren; 
c. u i tbouw van het overleg naar de 
voet, vanuit het naast hogere overleg-
orgaan; 
d. het vooroverleg van de onderne-
mingsraden te formaliseren tot werk-
nemers-of personeelsraad, met in-
standhouding van de huidige onder-
nemingsraad; 
e. het wetteli jk structureren van 
groepsraden, waar nodig als tussen-
schakel van de ondernemingsraad en 
de centrale ondernemingsraad; 
f. het volgens de huidige bevoegdhe-
den van de ondernemingsraad toepas-
sen van benoemingen van leden van 
de raden van commissarissen van 
b.v.'s welke onderdeel van een con-
cern zi jn; 
g. het betrekken van de raad van be-
stuur bij het overleg met de vakbon-
den, vooral wanneer ingri jpende zaken 
voor een onderdeel van het concern 
aan de orde zijn. 
In het voorafgaande hebben wi j onze 
visie gegeven inzake twee van de vele 
problemen waarvoor het Departe-
ment van Sociale Zaken zich gesteld 
ziet. 
Thans rest ons nog een slotopmerking 
met betrekking tot de verhouding raad 
van commissarissen-ondememings-
raad. Wij zijn voorstanders van een ge-
scheiden houden der verantwoordeli jk-
heden, maar zouden het een goede 
ontwikkeling vinden wanneer min-
stens één lid van de raad van commis-
sarissen de ondernemingsraadverga 
deringen als assessor zou bi jwonen. 
Met grote belangstelling wachten wi j 
de reacties van de bewindslieden af. 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is niet verwonderl i jk 
dat dit beleidsdebat over Sociale Za-
ken zich in hoofdzaak beweegt rond-
om het vraagstuk van de werkgele-
genheid. In enkele honderdduizenden 
gezinnen is er zorg en onzekerheid 
over de toekomst. Onder ouderen is 
een stemming merkbaar, die trekken 
gaat vertonen van de angst uit de jaren 
dertig, maar ook bij jongeren, mis-
schien voor het eerst in de na-oorlogse 
periode, komt de vraag opzetten of 
welvaart en bestaanszekerheid wel 
zulke onomstoteli jke feiten zijn als zij 
tot nu toe aannemen en de vraag, of 
schoolopleiding en beroepskeuze 
straks wel zullen resulteren in het vin-
den van een baan, die men zich voor 
ogen had gesteld. 
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Uit alle nota's en deskundigenrappor-
ten over dit vraagstuk, die in het alge-
meen goed zijn in hun analyses en dui-
delijk maken dat wi j met een overlap-
ping van conjuncturele en structurele 
elementen te maken hebben, wordt 
ons duidelijk dat wi j niet al te optimis-
tisch moeten zijn over een snel en fors 
terugdringen van de werkloosheid. Ik 
wil eerst enkele opmerkingen over de 
conjuncturele component maken. 
De inzinking van de effectieve vraag, 
die over de hele wereld vast te stellen 
is, kan worden teruggevoerd tot de 
oliecrisis. Tientallen miljoenen dollars 
worden van de olie-consumerende 
landen naar de olie-producerende lan-
den overgeheveld en men weet in 
laatstgenoemde landen onvoldoende 
snel bestedingsmogeli jkheden te v in-
den. Het is aannemelijk, dat wi j hier 
met een ti jdeli jk verschijnsel te maken 
hebben. De bestedingen van de olie-
producenten zullen zich aanpassen en 
waarschijnlijk ontstaat er een nieuw 
evenwicht tussen olieprijzen en prijzen 
van overige grondstoffen enerzijds en 
de prijzen van goederen van de geïn-
dustrialiseerde, olie-afnemende lan-
den anderzijds. Over de termi jn, waar-
binnen dit proces van aanpassing zich 
zal voltrekken, lopen de meningen uit-
een, maar vri j algemeen wordt aange-
nomen dat het jaar 1975 toch voor een 
belangrijk deel nog in het teken van de 
conjuncturele werkloosheid zal staan. 
In veel landen is de stimulering van de 
binnenlandse conjunctuur vrij laat op 
gang gekomen. Dat geldt niet voor Ne-
derland, dat wi I zeggen wat de vote-
ring van de middelen betreft. Neder-
land verkeerde ook in de positie om 
wat sneller te reageren. Meestal werd 
in het verleden een conjuncturele in-
zinking voorafgegaan door een periode 
van overbesteding met grote tekorten 
op de betalingsbalans. Ditmaal lagen 
de kaarten anders. Er was en er is een 
groot overschot op de betalingsbalans, 
zodat wi j kunnen spreken van een zelf-
standige Nederlandse onderbesteding. 
'Ja', zeggen dan de onheilsprofeten -
daar behoort dr. Van den Brink van de 
Amro-bank toe en hij staat niet alleen -
'dat komt door de aardgasreserves'. 
Alsof er reden is gasproduktie en ex-
port als een economische activiteit van 
een zeer bijzondere categorie te ken-
merken. Het enige bijzondere is dat 
gasvoorraden niet onuitputteli jk zijn en 
dat er na 1980 een geleidelijke ver-
mindering van de opbrengsten zal 
plaatsvinden. Ook in de studie van het 
Centraal Planbureau over de ontwikke-
ling van de arbeidsinkomensquote (bij-
lage 1 van de nota) wordt een cijfer ge-
hanteerd gecorrigeerd voor aardgas. 
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Zolang er aardgas wordt geproduceerd 
en verkocht, is dit een normale econo-
mische activiteit. In macro-economi-
sche zin niet verschillend van stenen 
bakken, luchtvaartbedrijven of bankac-
tiviteiten. De overschotten op de beta-
lingsbalans van enige miljarden maken 
het mogelijk de nationale onderbeste-
ding snel te lijf te gaan. Dat de Regering 
snel en adequaat handelde, pleit voor 
haar inzicht in de problematiek. De be-
stedingen en het bestedingseffect op de 
werkgelegenheid van de conjuncturele 
inspuitingen moeten nog zichtbaar 
worden, maar inmiddels wordt op ver-
dergaande maatregelen aangedron-
gen. Het komt onze fractie voor, dat wi j 
nu eerst even moeten afwachten wat 
het effect van de door de Regering ge-
noemde maatregelen zal zijn. Wij heb-
ben het eerder beleefd, dat het effect 
van conjuncturele maatregelen op-
treedt op het moment dat een nieuw 
evenwicht reeds aan het groeien is. Het 
gevaar van oververhitt ing is dan le-
vensgroot aanwezig en uiteraard het 
sterkst in gebieden waar de structurele 
problemen zich niet of nauwelijks doen 
gevoelen. Op dit moment dus geen 
nieuwe conjuncturele injecties en zeker 
geen ongerichte, zoals verlaging van de 
vennootschapsbelasting, waarvoor de 
V.V.D. en de confessionele partijen met 
zoveel verve pleiten. Er is geen enkele 
zekerheid dat vennootschapsbelasting-
verlaging iets bijdraagt tot additionele 
vraag naar arbeid, met name niet in de 
duidelijke probleemgebieden. 

De heer Louwes (V.V.D.): Hebt u die 
studies van het Centraal Planbureau 
niet gelezen? 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Jazeker! Daar 
kom ik nog op. Ik houd iets voor u in 
petto, mijnheer Louwes! 
Er is alles voor te zeggen om zwakke 
bedrijven te helpen, maar die betalen 
geen belasting en bij de grote, sterke 
ondernemingen hebben wi j geen en-
kele zekerheid dat belastingverlaging 
tot nieuwe investeringen leidt. Het be-
leid van de overheid om tot verrui-
ming van de mogelijkheid tot verlies-
compensatie en een subsidie op ar-
beidsplaatsen scheppende investerin-
gen te komen, zoals voorgenomen, li j-
ken ons heel wat zinvoller dan het ge-
dram tot verlaging van de vennoot-
schapsbelasting, zoals dat uit de mon-
den van de structurele en conjuncture-
le oppositie is te vernemen. Terughou-
dendheid dus ten aanzien van nieuwe 
ongerichte maatregelen tot stimule-
ring van de conjunctuur. 
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Wat de gerichte betreft is er mis-
schien aanleiding verdere injecties te 
overwegen, met name ten behoeve 
van, niet omdat de overheid deze sec-
tor vergeten is. Het programma van de 
Regering omvat vele bouwprojecten. 
Maar de tik in de bouwsector is ook 
wel bijzonder hard aangekomen. De 
vraag waarvoor het kabinet zich 
gesteld ziet, is of deze tik conjuncturele 
of structurele oorzaken heeft. In het 
laatste geval, met name als er sprake 
is van bli jvende overbezetting in de 
bouwsector, biedt een verder opvoe-
ren van bouwprogramma's slechts 
een tijdelijk soelaas. Uit de eisen die 
bouwondernemers en bouwbedri j fs-
bonden hebben opgesteld, valt af te 
leiden dat hun opvattingen in de rich-
t ing van structuurmaatregelen gaan 
en het getuigt van moed, dat men de 
werkeli jkheid onder ogen wi l zien en 
bereid is de omvang van de bouwca-
paciteit aan de lange-termijnvraag aan 
te passen. 
Wel zou ik ervoor wil len pleiten dat er 
wat meer continuïteit in de bouwop-
drachten komt. Men zou als het ware 
nu al programma's moeten voorberei-
den voor het geval aan het einde van 
dit jaar de bouw nog even duidelijk 
een probleemgebied vormt als op dit 
ogenblik. 
Ik zou nu enkele opmerkingen wil len 
maken over de samenhang tussen 
werkgelegenheids- en inkomensbe-
leid. Dat er samenhang bestaat, be-
hoeft geen betoog, maar hij is ingewik-
kelder gestructureerd dan sommigen, 
mijnheer Louwes, ons wil len doen ge-
loven. Als men de werkgeversbladen 
volgt, krijgt men wel eens de indruk, 
dat de hoge reële loonkosten en de 
daaruit voortvloeiende prijsstijgingen 
of inflatie de oorzaken zijn van de werk-
loosheidsproblemen van het ogenblik. 
Ik geloof dat wi j met een probleem op-
gezadeld zitten dat ten dele zijn oor-
zaak vindt in het relatief lage loonpeil 
dat wi j tot ongeveer 1963 hebben ge-
kend. In die eerste 20 na-oorlogse ja-
ren was Nederland een land van goed-
kope arbeidskrachten, dat in die peri-
ode een industrie- en dienstensector 
heeft opgebouwd, die ook in sterke 
mate konden groeien en floreren dank 
zij dat lage loonpeil. Het lijkt mij alles-
behalve uitgesloten, dat wij van dat 
beleid, hoe verklaarbaar ook in die pe-
riode, thans de ietwat wrange vruch-
ten plukken. Industrieën worden ge-
dwongen tot aanpassing van hun 
loonpeil aan de algemene technische 
produktiviteit van ons land en daar-
door komen bedrijfstakken in moeilijk-

heden. Voor het land als geheel geldt 
niet dat het loonpeil ons door zijn kos-
tenaspecten uit de internationale 
markt heeft gestoten. Onze export 
handhaaft zich uitstekend, onze beta-
lingsbalans kent grote overschotten. 
Sommige bedrijfstakken kunnen niet 
meekomen en ik herhaal mijn vermoe-
den, dat zulks terug te voeren is tot een 
te lang volgehouden lage loonvoet in 
de eerste na-oorlogse decennia. Als 
mijn stelling juist is, dan kan het aan-
passingsproces nog geruime t i jd in be-
slag nemen. Een aantal ondernemin-
gen en industrietakken zal waarschijn-
lijk het loodje leggen en andere zullen 
misschien door hoge investeringen er-
in slagen in de markt te bli jven. 
Deze door mij geuite veronderstell ing 
hoeft niet per se in strijd te zijn met de 
belangwekkende analyse over werkge-
legenheid en reële arbeidskosten die 
in bijlage I van de werkgelegenheids-
nota voorkomt. De snel stijgende reële 
arbeidskosten in de jaren sinds 1963 
worden daar als oorzaak van het ge-
middelde investeringsrendement ge-
zien en als gevolg daarvan de versnel-
de buitengebruikstell ing van machi-
nes en de daarmee gepaard gaande 
vervanging van arbeid. De sti jging van 
de reële arbeidskosten in de afgelopen 
10 a 12 jaar en de daarmee verbonden 
uitstoting van arbeidskrachten zeggen 
echter niets over een absoluut te hoge 
arbeidsinkomensquote. Hij is snel ge-
stegen en daardoor zitten wi j in de om-
schakelingsproblemen, maar welke 
aanduiding is ervoor, dat de arbeidsin-
komensquote in absolute zin te hoog 
is? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds bij 
interruptie aan de heer Louwes ge-
vraagd, of hij het begrip 'arbeidsinko-
mensquote' zou wil len definiëren. 
Men zou namelijk ook de réciproque van 
de arbeidsinkomensquote kunnen ge-
ven, namelijk de zelfstandigenquote. 
Dan komt men op een cijfer dat ver bo-
ven de 100 uitgaat. Men moet name-
lijk de getalsverhoudingen tussen be-
roepsbevolking, als percentage van 
het nationaal inkomen, en dezelfstan-
digen, als percentage van het nati-
onaal inkomen, hierbij in aanmerking 
nemen. Dit wordt nogal eens uit het 
oog verloren. 
Welke aanduiding is er, dat de arbeids-
inkomensquote in absolute zin te 
hoog is? De neiging tot investeren bij 
een te laag kapitaalsrendement zou af-
nemen. Wellicht, mijnheer de Voorzit-
ter, bij de traditionele spaarders, die 
met nostalgie aan de hoge netto-ren-
dementen van de eerste na-oorlogse 
decennia terugdenken, maar mis-
schien zou het aanboren van nieuwe 

besparingsbronnen - ik denk, met de 
heer Albeda, aan investeringsloon -
het aanbod van risicodragend vermo-
gen kunnen vergroten. De berichten 
dat in de komende inkomensnota aan 
de vermogensaanwasdeling als instru-
ment van herverdeling aandacht zal 
worden besteed, worden sterker. Het 
t i jdstip van invoering is dan wel heel 
ongelukkig gekozen, want veel over-
winst zal niet te becijferen zijn. Het zou 
wel eens zo kunnen zijn, dat investe-
ringsloon een betere mogeli jkheid 
biedt om produktiegroei en investe-
ringspeil op een redelijk niveau te 
handhaven. Het is jammer, dat deze al-
ternatieven in de studie van het CPB 
als bijlage van de werkgelegenheids-
nota niet aan de orde komen. 

De heer Louwes (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de heer Kloos wil len 
vragen, of het investeringsloon ver-
plicht moet worden geïnvesteerd, of 
dat de werknemer de vr i jheid heeft, dit 
niet te doen. 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Investerings-
loon is investeringsloon. Ik meen dat 
in de naam besloten ligt waarvoor het 
moet worden gebruikt. 

De heer Louwes (V.V.D.): Hebt u wer-
kelijk behoefte aan meer collectieve 
voorzieningen, aan nog meerdwang-
maatregelen dan die welke wi j nu 
reeds kennen? 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Als de maat-
schappij op een gegeven moment om 
bepaalde maatregelen vraagt, zullen wij 
daaraan consequenties moeten ver-
binden. 

De heer Louwes (V.V.D.): De maat-
schappij vraagt om maatregelen ter 
kanalisering van meergeld naarde in-
dustrie. Dit kan op voortreffeli jke wijze 
op vri jwi l l ige basis geschieden. Hier-
voor zijn een socialistische dwangeco-
nomie en een investeringsloon in het 
geheel niet nodig. Een geringe verho-
ging van het bedrijfsrendement en het 
geld is er direct weer! Het zijn dan ech-
ter de vele beleggertjes waarmee u 
niet aan de gang wi l t , maar ik juist wel. 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Dit is het ver-
schil, wat inkomensbeleid betreft, tus-
sen u en mi j , mijnheer Louwes! 

De heer Louwes (V.V.D.): Op heel dui -
delijke wijze gesteld! 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat de Regering bedrijfs-
takken waar redelijke overlevingskan-
sen bestaan in deze overgangsfase 
moet helpen, is een voor de hand l ig-
gende zaak. Hierbij zou ik ervoor wil len 
waarschuwen, dat niet te veel her-
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structurerende instanties door elkaar 
heen zich met deze industriële bijstand 
gaan bemoeien. 
Ik wi js vervolgens op een tweede ele-
ment van de samenhang tussen werk-
loosheid en inkomensbeleid (zo men 
w i l : loonbeleid). Dit heeft betrekking 
op de verandering van het bestedings-
patroon bij een hoge, algemene infla-
tiegraad, welke - uiteraard - weer 
nauw gerelateerd is aan hoge loonkos-
tensti jgingen. De algemene inflatie-
graad is een optelsom van de ontwik-
keling van individuele prijzen. Prijsstij-
ging is op zeer verschillende wijze af-
hankelijk van internationale concur-
rentie, van technische produktiviteits-
sti jging, van nationale marktverhou-
dingen. Op zichzelf brengt de inflatie 
veranderingen in het bestedingspa-
troon aan en een deel van de structu-
rele werkloosheid hangt dan ook on-
getwijfeld samen met veranderingen 
in prijsniveau en in pri jsverhoudingen. 
Op dat punt staat de overheid vri j 
machteloos. Inflatie is een internati-
onaal verschijnsel en slechts zeer ge-
leidelijk in een dalende richting om te 
buigen, maar toch zullen alle krachten 
op de bestri jding der inflatie moeten 
worden gericht, niet in de laatste 
plaats op grond van de structurele ver-
schuivingen in het bestedingspatroon, 
die uit de inflatie voortvloeien en die 
tot structurele werkloosheid aanlei-
ding kunnen geven, echter ook op 
grond van de verschuivingen in de 
verdeling van het nationaal inkomen. 
Er zijn slachtoffers van inflatie, maar 
tegenover elk slachtoffer staat een 
profiteur. 
Onze fractie heeft al eerder het oordeel 
uitgesproken, dat de inflatiebestri jding 
ook moet worden aangepakt bij de 
profiteurs. Ik zou de Minister wi l len 
aanbevelen, in de inkomensnota aan 
dit aspect van de inflatiebestri jding 
aandacht te doen schenken. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu dieper 
ingaan op enkele uitgangspunten die 
in de door mi jn fractie in het algemeen 
zeer positief gewaardeerde nota inza-
ke de werkgelegenheid voorkomen. 
Met name de geest van de nota -
nuchterheid enerzijds, sociale bewo-
genheid anderzijds - spreken ons aan. 
Een van de centrale doelstell ingen, 
door de overheid in de nota geformu-
leerd, luidt 'dat zij die wil len en kunnen 
werken daartoe de gelegenheid moe-
ten hebben'. Dit is een zin die vragen 
oproept. Moeten wi j wi l len en kunnen 
als een gecombineerde eis zien, of gel-
den zij afzonderlijk? Moef voor hem 
die wel kan maar niet wi l werken toch 
werkgelegenheid worden gecreëerd? 

Heeft zo iemand wel recht op inkomen 
als hij ten slotte niet blijkt te willen? Ik 
stel de vragen omdat naar aanleiding 
van de werkgelegenheidssituatie een 
theorie wordt ontwikkeld - wi j hebben 
haar vandaag weer in deze Kamer kun-
nen horen - dat een recht op inkomen 
moet worden erkend. Dat zou dan in 
de plaats moeten komen van het tot nu 
toe geldende recht op arbeid. De fout 
die de aanhangers van beide theorie-
en, zowel die van het recht op arbeid 
als die van het recht op inkomen, maken 
is dat de eisen als absolute worden 
geformuleerd. 

De heer Van Kleef (P.P.R.): Dat heb ik 
niet gezegd. 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Dat is in bei-
de gevallen niet houdbaar. Het absolu-
te recht op arbeid is niet te realiseren, 
omdat het een absolute beheersing 
veronderstelt van de ingewikkelde 
processen die achter vraag naar en 
aanbod van arbeid schuil gaan. Voor-
keuren en vri jheden van mensen zijn 
hierbij in het geding, zowel in hun keu-
ze van goederen en diensten, de con-
sumptievri jheid, als in hun beroeps-
keuzevrijheid. Als er een gebied be-
staat waarop een redelijke mate van 
gelijk denken bestaat in politieke zin is 
het wat betreft de realisering van de 
beroepskeuzevrijheid. Toch ligt in die 
vri jheid een van de oorzaken van onze 
werkgelegenheidsproblematiek beslo-
ten. Mensen kiezen een opleiding die 
hen aanspreekt maar komen vroeg of 
laat tot de conclusie dat de vervul l ing 
van een functie die bij hun kennis en in-
teresse past niet meer mogeli jk is, om-
dat de voorkeur van het publiek voor 
goederen of diensten verandert of om-
dat de techniek voortschri jdt dan wel 
zich wijzigt. 
De vraag die met dit probleem van 
structureel niet dekkend zijn van vraag 
en aanbod verbonden is luidt: heeft de 
overheid het recht de beroepskeuze te 
beïnvloeden, af te remmen, te stimule-
ren, stop te zetten etc? Wi j zullen het er 
snel over eens zijn, dat de overheid 
hier met de grootst mogelijke voor-
zichtigheid te werk moet gaan. De per-
soonlijke vri jheid zich in het beroeps-
leven naar eigen voorkeur te ontplooi-
en is in het geding, stellig omdat oplei-
dingen ook nog iets hebben te maken 
met ontplooi ing buiten het beroepsle-
ven. Weet de overheid echter op grond 
van prognoses, dat de vri jheid van be-
roepskeuze bij gebrek aan vraag tot 
werkloosheid gaat leiden en de ont-
plooiing in een bepaald beroep een 
wensdroom blijft, heeft zij dan het 
recht in te grijpen? Mijn antwoord op 
die vraag luidt bevestigend. Onze be-

roepskeuzevrijheid is geen absolute 
vri jheid. 
De overheid heeft niet alleen het recht 
maar ook de plicht te sturen of bij te 
sturen als de optelsom van persoonli j-
ke voorkeuren niet in overeenstem-
ming is met de behoefte van de maat-
schappij. Voorl ichting over beroeps-
keuze en opleidingen, om- en herscho-
ling zijn natuurlijk de eerste in aanmer-
king komende middelen maar ook de 
bepaling van de omvang van de oplei-
dingen en de daarbij behorende nu-
merus clausus en numerus fixus en lo-
tingen zijn middelen die de overheid 
mag hanteren, ook wanneer daar pri-
vé-teleurstellingen mee worden opge-
roepen. Beter een illusie armer dan 
een diepe frustratie achteraf, wanneer 
na veel inspanning en kosten de ver-
langde baan niet voorhanden blijkt. Is 
er meer vraag dan aanbod in een be-
paald beroep, dan moet een eerlijk 
toewijzingssysteem met gelijke kan-
sen worden toegepast. 
Vorige week hebben wi j hier naar het 
uiterst boeiende betoog van Minister 
Van Kemenade kunnen luisteren. Een 
van de dingen die ik uit dat betoog wi l 
lichten omdat zij ook voor de discussie 
van vandaag over de werkgelegenheid 
van betekenis zijn is dat het onderwijs 
op het tot ontplooi ing brengen van de 
in de nieuwe mens levende brede sca-
la van capaciteiten moet worden ge-
richt en uiteraard niet alleen op be-
roepskwaliteiten. De potentie aan ga-
ven is veelzijdig bij ieder mens en de 
maatschappij is gelukkig veelzijdig ge-
structureerd in zijn vraag naar mense-
lijke prestaties. De opleiding moet 
breed genoeg zijn om een redelijke in-
passing in de maatschappij mogelijk te 
maken. Er zijn tegenwoordig giganti-
sche legpuzzels, soms bestaande uit 
duizenden stukjes, leder stukje kan 
maar op één plek worden gebruikt. 
Ons onderwijs moet erop zijn gericht, 
dat ieder mens op vele plekken in de 
maatschappelijke legpuzzel kan wor-
den ingeschoven. Mijn opmerking 
over besturing en bijsturing door de 
overheid in de opleidingssfeer gaat uit 
van dat veelzijdig inschuifbaar maken. 
Slechts in de zeer specifieke beroeps-
opleidingen moet of mag de overheid 
de individuele keuzevrijheid ter zijde 
schuiven. 

Het recht op arbeid is dus een relatief 
recht, waarbi j de overheid voorzichtig 
aan de aanbodkant corrigerend mag 
optreden. Ten einde dat recht toch op-
timaal tot gelding te brengen, is het 
gewenst dat aan de vraagkant even-
eens besturing en bijsturing kan 
plaatsgrijpen. Ook hier is dogmatiek 
uit den boze. Het produktiepatroon en 
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de daaraan verbonden investeringen 
kan men als een uitkomst van het 
marktmechanisme zien. Men kan met 
recht ter wil le van het vermijden van 
verspil l ingen, richting en omvang van 
produktie en investeringen en daaraan 
gekoppeld gedifferentieerde behoeften 
aan arbeid, mede laten afhangen van 
produktiedoelstell ingen en prognoses 
van behoeften en produktieapparaat. 
Prognotiseren van behoeften is een 
hachelijke zaak, omdat technische ont-
wikkelingen daarbij in het geding zijn 
maar daarnaast ook maatschappelijke 
visie op de omvang van de diverse 
goederen- en dienstenprodukties, col-
lectief of in de privésfeer. De mil ieu-
problematiek speelt een rol, evenals 
de internationale goederenverdeling, 
inclusief de positie van de arme lan-
den. Toch houd ik de stelling vol, dat 
prognoses, hoe ingewikkeld en ge-
brekkig ook, alti jd nog beter zijn dan het 
va-banque-spel, dat wi j op dit moment 
rond ons heen kunnen waarnemen. 
Bij de behandeling van de industriële 
structuurnota zullen wi j dieper op deze 
materie kunnen ingaan, maar voor on-
ze fractie staat nu al vast dat een be-
perking van het absolute recht op ar-
beid en beroepskeuze als pendant 
heeft beperking van het absolute recht 
op investeren en produceren en dat 
het terugdringen van de structurele 
werkloosheid die noodzaak alleen 
maar onderstreept. De oppositionele 
kritiek na de speech van Den Uyl in Nij-
megen achten wi j mede op grond van 
deze analyse dan volkomen mis-
plaatst. 
Gekoppeld aan het relatieve recht op 
arbeid staat - alweer - het relatieve 
recht op inkomen, relatief omdat men 
dat recht niet los kan zien van inko-
menspolitieke elementen en evenmin 
van de technische produktiecapaciteit 
van een volkshuishouding. 
Het recht op inkomen ziet onze fractie 
dus niet als een zelfstandig recht, be-
houdens voor hen, die niet tot werken 
in staat zijn: kinderen, studerenden, 
zieken, invaliden, ouderen, onvri jwi l l ig 
werklozen. Als men wel kan werken, 
maar niet wi l werken dan ligt de zaak 
anders. Onze maatschappij kan niet 
buiten de produktieve prestaties van 
zijn leden. Deze uitspraak wordt niet 
ingegeven door een gechargeerd ar-
beidsethos, maar zij vloeit voort uit de 
simpele vaststell ing, dat de individu-
ele en de collectieve verlangens naar 
goederen en diensten voor velen nog 
zeer ver van het verzadigingspunt zijn 
verwijderd. 
Zonder al die verlangens als heilige 
koeien te wil len beschouwen, zijn vele 

toch zo gerechtvaardigd - men denke 
maar aan minimuminkomenstrekkers 
en de ontwikkelingslanden - , dat naar 
inwil l iging - al is het op termijn - ge-
streef d moet worden. Dat betekent een 
noodzaak tot meer produceren. Onze 
fractie meent op deze gronden dat een 
drastisch terugbrengen van de groei 
een vooralsnog niet aanvaardbare 
doelstelling is. Aanvaarding van de 
werkloosheid omdat velen niet meer 
zo nodig aan het werk hoeven, wijst 
onzefractie op deze gronden af. 
Het spreekt vanzelf dat uit deze stel-
l ingname voortvloeit dat recht op inko-
men voor hen die wel kunnen maar 
niet wil len werken, niet (nog niet) past 
in ons maatschappijbeeld. Het streven 
van het kabinet om door een veelzijdig 
pakket van middelen - waarop ik niet 
uitgebreid wi l ingaan, dat lijkt mij de 
taak van de overzijde - werklozen aan 
zinvolle arbeid te helpen en daarmede 
tegelijkerti jd de structuur en de poten-
tie van onze produktieve capaciteit te 
versterken, heeft de volle instemming 
van onze fractie. Dit is geen pleidooi 
voor een rigoureus systeem van toe-
wijzing van arbeid aan werklozen, dat 
met opvattingen en rechten van werk-
lozen geen rekening houdt. Met ge-
rechtvaardigde verlangens en bezwa-
ren van werklozen moet rekening wor-
den gehouden; onder bepaalde om-
standigheden mag hij weigeren, maar 
daarvoor moeten wel spelregels wor-
den toegepast. 
Wij zitten hier op een terrein vol voet-
angels en klemmen: Wat is passende 
arbeid? Naarmate de welvaart hoger is 
kan men met meer souplesse het be-
grip passende arbeid hanteren. Wat 
als passende arbeid wordt beschouwd 
is de reflectie van de maatschappelijke 
vooruitgang, zowel in produktief ver-
mogen als in opvatting over de waar-
de en betekenis van de arbeid als mid-
del tot menselijke ontplooi ing. In een 
tijd met grote werkloosheid, vooral 
van structurele werkloosheid, wan-
neer er discrepanties bestaan tussen 
vraag en aanbod van arbeidskracht, 
klinken er stemmen om dat evenwicht 
te herstellen door middel van correctie 
op het begrip passende arbeid. Te-
recht wijst de Regering herziening van 
de criteria inzake passende arbeid van 
de hand. Werkloosheid wordt door de 
overgrote meerderheid van de betrok-
kenen als een maatschappelijke degra-
datie aangevoeld, prestigeverlies in 
de kring van familie en vrienden. Wan-
neer men mensen geforceerd, door 
dreiging met verlies van inkomen, in 
een door hem of haar niet gewilde 
richting stuurt, zal de persoonlijke 
grief ontstaan tegen de maatschappij 

die hem of haar werk opdringt, dat met 
tegenzin wordt verricht. Hoeveel men-
sen zijn door hun ervaring met de 
vooroorlogse werkverschaffing en de 
na-oorlogse DUW-kampen niet vol 
wrok tegen de maatschappij blijven 
zitten? De weg, die het kabinet voor-
staat om door voorl icht ing, mogelijk 
gevolgd door scholing en persoonlijke 
begeleiding en beschikbare functie 
aanvaardbaar te maken, spreekt mijn 
fractie aan. Degenen, die misbruik van 
de bestaande sociale regelingen wil len 
maken, krijgt men ook niet aan de slag 
door een strakkere interpretatie van 
het begrip 'passende arbeid'. Wanneer 
sommigen misbruik van regelingen 
maken, of dat nu sociale wetten of be-
lastingwetten zijn, mag dat er niet toe 
leiden dat de goeden onder de kwaden 
moeten leiden. Wanneer de vakbewe-
ging op het ogenblik pleit voor verho-
ging van het percentage der WWV-uit-
kering en verlenging van de periode, 
dan gebeurt dat vanuit dezelfde con-
ceptie; de bonafiden mogen niet de 
dupe worden van het misbruik door 
enkelen. Er moeten andere wegen 
worden bewandeld om misbruik tegen 
te gaan. Werkloosheid betekent gemis 
van ontplooiingskansen, verlies van 
sociaal en familiaal prestige. Is dat erg 
voor ieder wie het treft, het moet voor 
jongeren wel een bijzondere knak ver-
oorzaken in het vertrouwen dat zij in 
de samenleving stellen. Van uit die ex-
tra zorg om de jeugdwerkloosheid te-
rug te dringen is de gedachte geboren 
- ik geloof het eerste geuit in NKV-krin-
gen - om jeugdigen de plaats van ou-
dere werknemers, die vr i jwi l l ig ver-
vroegdmet pensioen gaan, te laten in-
nemen. Twee vliegen in één klap! 
Maar hebben de bepleiters van deze 
sympathiek aandoende oplossing zich 
wel voldoende de complicaties gere-
aliseerd? Een drietal externe adviseurs 
zal de Regering over verlaging van de 
pensioengerechtigde leeftijd op basis 
van vri jwi l l igheid adviseren. In het 
voorlopig verslag heeft onze fractie op 
een aantal complicerende aspecten 
van deze oplossing gewezen. Men wi l 
een - naar wi j hopen tijdelijk - ver-
schijnsel, de werkloosheid van jonge-
ren, bestrijden met een blijvende niet-
omkeerbare maatregel, namelijk de 
vervroegde pensionering. Tegenover 
een korte-termijnkostenvraagstuk, na-
melijk de werkloosheidsuitkering, 
komt dan te staan een veel langduriger 
en dus financieel veel kostbaarder 
oplossing, namelijk de vervroegde 
pensionering. Is te overzien in welke 
omvang van de mogeli jkheid gebruik 
wordt gemaakt? Wie draagt de kosten, 
de onderneming die de vervanging 
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van ouderen door jongeren aangaat, 
de bedrijfstak, de sociale verzekerin-
gen en zo ja, welk onderdeel? Moet de 
overheid de kosten voor haar rekening 
nemen? Wat brengt men op gang? De 
Minister en de Staatssecretaris gaan 
op al die vragen niet in in de memorie 
van antwoord, maar misschien kun-
nen ze ons over deze idee - die velen, 
ook aan de overzijde naar mijn gevoel 
ten onrechte, als een trouvaille be-
schouwen - toch hun oordeel geven! 
Drie deskundigen zijn ook maar drie 
mijnheren met een mening. Uit de re-
actie van de bewindslieden op de mo-
tie-Van Gorkum sprak voorzichtigheid. 
Onze fractie kan zich de terughou-
dendheid van de Minister voorstellen 
ten aanzien van de NKV-voorstellen. 
Een algehele werktijdverkorting (in 
welke vorm dan ook, per dag, per 
week, langere vakantie, later werken, 
vroeger pensioneren) is wel een maat-
regel die ons ingeval van langdurige 
structurele werkloosheid aanspreekt. 
Aldus wordt een redelijke verdeling 
van de beschikbare arbeid verkregen. 
De Regering is deze weg al ingeslagen 
met de geplande verlengde leerplicht 
voor 15-jarigen. Hier slaan wij onge-
twijfeld twee vliegen in één klap. Het 
arbeidsaanbod komt voor een groep 
van 8000 jongeren één jaar later en het 
aanbod verbetert door het verlengde 
onderwijs in kwaliteit. Naarmate dit 
additionele onderwijs breder alge-
meen vormend is, zullen de mogelijk-
heden van switchen op latere leeftijd 
naar een ander beroep toenemen en 
de noodzaak daartoe zal ongetwijfeld 
toenemen. In dit verband zou ik op-
nieuw aan de Minister willen vragen -
ik heb dat bij vroegere gelegenheden 
ook al gedaan - of hij van oordeel is 
dat onze om- en herscholingscapaci-
teit voldoende breed en van voldoen-
de omvang is. Ik heb toen op het 
Zweedse voorbeeld gewezen, waar de 
omscholingscapaciteit tien maal gro-
ter is dan in Nederland, waar ook op 
veel meer beroepen wordt omge-
schoold dan in Nederland. Wij beleven 
hier de krankzinnige toestand dat, ter-
wijl er structurele overschotten zijn 
aan arbeidskrachten in de bouwnijver-
heid, de om- en herscholing op de 
rijkswerkplaatsen geschiedt voor twee 
traditionele beroepen, namelijk bouw-
vakarbeider en metaalarbeider. Waar 
moeten de mensen die omgeschoold 
worden, dan straks terecht? 
De werkgelegenheidsnota kondigt aan 
dat de herscholingsprogramma's zullen 
worden verruimd. Dat zegt mij echter 
weinig, zolang ik noch in kwalitatieve, 

noch in kwantitatieve zin de betekenis 
van deze toezegging vermag te peilen. 
Misschien kan de Minister ons volgen-
de week enig inzicht verschaffen in de 
huidige en de geplande capaciteiten 
van de herscholingsprogramma's. 
Mag ik in het kader van her-, om- en 
bijscholing ook op de functie van - het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan -
instructieve uitzendingen of misschien 
zelfs een instructieve zender op radio 
en televisie wijzen? 
Algehele werktijdverkorting is voor het 
overige niet in het regeringsprogram-
ma voorzien. Wel de mogelijkheid van 
een partiële werktijdverkorting, name-
lijk voor bepaalde categorieën, ver-
vroegde of flexibele pensionering. 
Werktijdverkorting als middel tot dis-
tributie van schaarse arbeid is een ge-
heel andere zaak dan werktijdverkor-
ting die als besteding van een deel van 
de welvaartsgroei kan worden gezien. 
Voor het laatste is thans weinig ruimte 
beschikbaar. Het is ook geen zaak, 
waarvoor de Regering de eerstgeroe-
penetot realisatie is. 
Ik zou op één arbeidsmarktelement 
willen wijzen, dat met de structurele 
werkloosheid op één lijn te stellen 
is, namelijk werkwilligheid van niet in 
het arbeidsproces opgenomen en dus 
ook niet als werkloos geregistreerde 
vrouwen (vooral huisvrouwen). On-
derzoekingen hebben aangetoond dat 
het hier zeker om enige honderddui-
zenden vrouwen gaat. Ik kan mij voor-
stellen dat de Minister zegt: 'Ik heb 
mijn handen vol om oplossingen te vin-
den voor de als werklozen geregistreer-
den', maar waar dit kabinet de mense-
lijke ontplooiing ook in de arbeidssfeer 
terecht een hoge plaats toekent op de 
prioriteitenlijst, zou ik de Minister toch 
willen vragen zijn oordeel over dit 
vraagstuk kenbaar te maken. 
Ik ben aan het slot van mijn betoog ge-
komen, mijnheer de Voorzitter. Mijn 
bewuste beperking tot de grote lijnen 
van de werkloosheidsproblematiek be-
tekent niet dat vraagstukken als inko-
mensbeleid, inclusief sociale zeker-
heid, door onze fractie als onbelangrijk 
ter zijde worden geschoven. Over het 
inkomensbeleid zou deze Kamer wei-
licht in pleno, of misschien anders in 
commissieverband, aan de hand van 
de komende inkomensnota, met deze 
en andere bewindslieden kunnen dis-
cussiëren. De werkloosheid eist als 
diep ingrijpend probleem, in een 
maatschappij waar fysieke nood, als 
gevolg van ons produktief vermogen 
en als gevolg van het in het verleden 
gevoerde inkomensbeleid, gelukkig 

niet meer voorkomt, toch juist iets 
meer aandacht op dan verdelings-
vraagstukken. 

D 
De heer Schwarz (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft 
voor dit beleidsdebat slechts enkele 
losse punten. 
Ten aanzien van de werkloosheidsbe-
strijding hebben wij begrepen, dat de 
injectie van 3,5 mld. naar verwachting 
15000 tot 20 000 arbeidsplaatsen zou 
scheppen, Sterk gesimplificeerd is dat 
dus ruwweg f 200 000 per arbeids-
plaats. 
Het is nu bekend, dat de Minister van 
Onderwijs in zijn meerjarennota een 
nogal rigoureuze reductie in personeel 
voor een aantal instellingen van we-
tenschappelijk onderwijs heeft voor-
gesteld. Dit geeft grote moeilijkheden 
voor die instellingen doordat de tijd 
ontbreekt die nodig is om reorganisa-
ties en efficiencyverbeteringen te plan-
nen. Een uitstel van bij voorbeeld drie 
jaar van de maatregel zou aan de in-
stellingen de ruimte laten om zich or-
delijk op een geringer personeelsbe-
stand voor te bereiden. 
Het gemiddelde salaris met sociale 
lasten van zo'n personeelslid bedraagt 
ongeveer f60000 per jaar. Voor min-
der dan f200000 per man zou men dus 
bij instellingen, die door de meerjaren-
nota bedreigd worden met verminde-
ring van formatieplaatsen, gedurende 
drie jaar de vermindering kunnen op-
schorten. Hiermede wordt dus zowel 
het belang van de instellingen gediend 
als de werkloosheidsbestrijding. 
Weliswaar is deze vorm van werkloos-
heidsbestrijding slechts tijdelijk, maar 
ook de injectie van 3,5 mld. is niet ge-
dekt en heeft dus slechts een conjunc-
tureel karakter van tijdelijke aard. 
Vindt de bewindsman wellicht aanlei-
ding om dit eens met zijn collega van 
Onderwijs en Wetenschap op te ne-
men? Ik wil thans iets zeggen van de 
procedureregeling tijdelijke arbeids-
plaatsen (TAP). 
DeTAP-regeling, ingesteld onder meer 
voor werkloze academici, is een wei-
kom soelaas voor degenen die niet zo 
makkelijk aan het werk kunnen komen. 
Het was echter voor de kandidaat-
werkgevers, althans tot voor kort, niet 
zo eenvoudig om geschikte kandida-
ten te vinden. Een eenvoudig verzoek 
aan het gewestelijk arbeidsbureau le-
verde gewoonlijk weinig resultaat op 
en in de praktijk moesten de instellin-
gen voor wetenschappelijk onderwijs 
worden afgegraasd om een geschikte 
kandidaat te vinden. Zo zijn mij geval-
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len bekend, waarin een vacature wel 
ruim een jaar open stond. 
Wi j zijn de Minister erkentelijk voor het 
aanwijzen van enkele regionele pun-
ten, waardoor wi j hopen, dat het ge-
schetste probleem thans tot het verle-
den behoort. Dit neemt niet weg, dat 
de procedure om toestemming te ver-
krijgen om iemand onder de TAP-rege-
ling aan te trekken dan wel het con-
tract te verlengen, nog zeer omslachtig 
en t i jdrovend is. 
Een aanvrage moet bij het gewestelijk 
arbeidsbureau worden ingediend; dit 
stuurt de aanvrage door naar het dis-
trictsbureau voor de arbeidsvoorzie-
ning en het districtsbureau zendt die 
ten slotte naar een speciale commissie 
van het directoraat-generaal van de ar-
beidsvoorziening, die eens per 4 a 6 
weken bijeenkomt en vervolgens een 
beslissing neemt. Dit besluit keert dan 
langs dezelfde t i jdrovende weg terug 
naar het gewestelijk arbeidsbureau. 
Wil de Minister bevorderen, dat deze 
procedure op enigerlei wijze vereen-
voudigd en versneld wordt , bij voor-
beeld door de ons inziens in deze ge-
vallen misbare schakel van het dis-
trictsbureau voor de arbeidsvoorzie-
ning uit deze keten te elimineren? 
Ik beschik over stukken betreffende 
een aantal schrijnende gevallen, die ik 
gaarne desgewenst ter beschikking 
van de Minister zal stellen. Thans en-
kele opmerkingen over de buitenlandse 
werknemers. 
Belangrijk achten wi j de uitspraak van 
de Regering dat op de langere termijn 
niemands belang gediend is met de 
komst van buitenlandse werknemers, 
en dat derhalve met kracht dient te 
worden gestreefd naar het wegnemen 
van de behoefte aan laaggeschoolde 
vreemde arbeiders en naar een struc-
turele aanpak van de werkgelegen-
heidsproblematiek in de landen van 
herkomst. Wij vinden dat een zinnige 
politiek. 
Eerder hebben wi j er ons in deze Ka-
mer over beklaagd, dat het restrictieve 
toelatingsbeleid van de Minister vol-
gens de statistieken nauwelijks resul-
taat oplevert, want ieder jaar hebben 
wi j een groter netto-immigratie-over-
schot dan het daaraan voorafgaande 
jaar. 
Twijfel is echter gebleken, t i jdens het 
debat in de Tweede Kamer, over de ef-
fectiviteit van de door de Regering ge-
noemde beleidsinstrumenten, zoals 
het stringentere toelatingsbeleid, ge-
richte diepte-investeringen, hogere 
beloning of premies voor extra-zwaar 
of -vuil werk, verbetering van werkonv 

standigheden en taak-herstructurering 
in de onderneming. 
De mogeli jkheid van hogere belonin-
gen en premies voor extra-vuil en ex-
tra-zwaar werk wordt door de Regering 
zelf weer afgezwakt door te wijzen op 
het mogelijke gevolg van een onge-
wenste algemene verhoging van het 
loonniveau. 
Wij zijn integendeel van mening dat 
het essentieel is de arbeidsvoorwaar-
den, waaronder de beloning, van een-
voudig of onaangenaam werk sterk te 
verbeteren. Wil de Minister dit tevens 
bezien in verband met de recente Nota 
'Ontwikkeling in vraag en aanbod van 
academici tot 1990' van het Departe-
ment van Onderwijs en Wetenschap-
pen? Daarin wordt naast een overschot 
aan academici op langere termijn een 
tekort aan laaggeschoolden voor-
speld. Hieruit zou naar ons inzicht vol-
gen, dat in de toekomst die exces-aca-
demici lager beloond moeten worden. 
Dat betekent dus, dat men geen nume-
rus fixus behoeft toe te passen. Deze 
mensen kunnen dan gewoon stude-
ren; het gemiddelde opleidingsniveau 
gaat dan omhoog, hetgeen de laatste 
100 jaar steeds is gebeurd. Dezemen-
sen vinden tegen een lagere betaling 
een baan. Daarbij hoort tevens, dat 
men de arbeid van het laagste niveau 
veel hoger moet betalen. Dit werk kan 
men dan met eigen mensen doen; 
men heeft de gastarbeiders dan niet 
meer nodig. Op deze automatische 
wijze, het marktmechanisme, bevor-
dert men de inkomensnivellering. Als 
wi j van de gastarbeiders af wi l len, 
moeten wi j er rekening mee houden, 
dat ook het meest eenvoudige werk in 
Nederland door mensen zal moeten 
worden gedaan, die tot hun 17e jaar 
op school hebben gezeten. 

De heer Kloos (P.v.d.A.): Waarom is 
dan via het marktmechanisme de prijs 
van die arbeid niet automatisch gaan 
groeien? Het marktmechanisme had 
dan allang moeten gaan werken. 

De heer Schwarz (D'66): Neen, omdat 
de maatregelen van de Regering dus-
danig zijn, dat iedereen nog goedkope-
re gastarbeiders kan aantrekken. Als 
men dat niet doet, moet men wel meer 
betalen, anders krijgt men geen men-
sen. Ik kom straks nog met de sugges-
tie om door een loonsomheff ing de 
gastarbeid duurder te maken. Dan 
moet men vanzelf met Nederlanders 
gaan werken. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij betreuren 
de bezwaren van de Regering tegen 
het in de Tweede Kamer nadrukkelijk 
naar voren gebrachte voorstel van een 
loonsomheff ing. Twee argumenten 

noemde de Minister: hoge perceptie-
kosten naast overwegingen van more-
Ie aard. Die hoge perceptiekosten ver-
bazen ons; er is toch ook een controle 
op de afdracht van loonbelasting, 
waarom zou de controle op een per-
centuele opslag op die loonbelasting 
dan zo ongunstig uitvallen? Maar zelfs 
indien de perceptiekosten de loon-
somheff ing zouden benaderen, zouden 
wi j de heffing nog wil len verdedigen, 
omdat deze de werkgever ertoe kan 
brengen andere oplossingen te zoeken 
dan deinzet van buitenlandse werkne-
mers, bij voorbeeld door binnenlandse 
werknemers beter te betalen. 
Ook het morele argument spreekt ons, 
gelet op het beoogde doel, niet aan. Er 
zijn t rouwens legio verschillen in de 
omstandigheden waaronder bedrijven 
moeten werken, sommige van toeval-
lige, andere van opzettelijke aard. Men 
denke alleen al aan de verschillen in 
vestigingsplaats. 
Ten slotte het punt van de relatie met 
de ontwikkel ingssamenwerking, en in 
verband daarmee het aspect van de 
verdere scholing van gastarbeiders. 
Over een deel van dit onderwerp gaat 
ook het stuk 13214 van de Ministers 
van Economische Zaken en van Ontwik-
kelingssamenwerking. 
In de memorie van antwoord stelt de 
Nationale Raad van Advies inzake 
hulpverlening aan minder ontwikkel-
de landen dat waarschijnli jk het enige 
voordeel van de gastarbeid voor de 
landen van herkomst is gelegen in de 
ti jdeli jke verl ichting van de bevol-
kingsdruk en vermindering van de 
werkloosheid. 
Tegenover deze voordelen wijst de 
raad op de volgende nadelen: 
- de leeft i jdsopbouw van de bevol-
king wordt ongunstig beïnvloed; 
- de gastarbeid heeft sociaal gezien 
ongunstige effecten; 
- de werknemers, die naar het land 
van herkomst terugkeren, hebben de 
neiging zich bij voorkeur in de grote 
steden te vestigen; 
- hoewel de besparingen door de gast-
arbeiders in Nederland vrij hoog zijn, 
worden de overgemaakte gelden in 
hoofdzaak consumptief aangewend; 
teruggekeerde werknemers verkeren, 
na enige t i jd, economisch veelal in de-
zelfde positie als vóór hun emigratie; 
- ten onrechte, ten slotte, verwachten 
de regeringen van de landen van her-
komst dat de ervaring en scholing, die 
de buitenlandse werknemers in Neder-
land opdoen, te zijner t i jd ten goede 
zullen komen aan de ontwikkeling van 
een nationale economie. Van ervaring 
en scholing is echter slechts zelden 
sprake, ook al omdat de motivatie van 
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de gastarbeider erop gericht is om in 
korte t i jd zoveel mogeli jk geld te ver-
dienen. Hij is bereid zelfs een tweede 
baan in de avonduren te accepteren, 
en zal er moeilijk toe komen om uit ei-
gen beweging t i jd en energie te beste-
den aan het volgen van opleidingen. 
Al met al is dit een balans van voor- en 
nadelen, die sterk in het nadeel van de 
herkomstlanden en hun bewoners 
doorslaat en op zijn minst een morele 
verantwoordeli jkheid bij Nederland 
legt om hiervoor compensatie te bie-
den. 
Vanuit de gezichtshoek van de ontwik-
kelingssamenwerking worden door de 
Regering hiervoor beleidsvoorstellen 
aangedragen. De werkgelegenheid in 
de mediterrane ontwikkelingslanden 
zal zijn uitbreiding hoofdzakelijk moe-
ten vinden in de vestiging van relatief 
arbeidsintensieve industrieën. Alge-
mene ontwikkelingssteun zal vooral 
gericht moeten zijn op de stimulering 
van dergelijke takken van industrie. 
Een aansluitende, hierop gerichte, 
vorm van actief beleid, waarvoor wi j 
hier met name aandacht wil len vra-
gen, zal zijn het geven van recht-
streekse overheidssteun aan projecten 
in de mediterrane ontwikkelingslan-
den, waarin voormal ige buitenlandse 
werknemers te werk kunnen worden 
gesteld, en waarin zij de scholing en 
ervaring kunnen aanwenden, die zij t i j -
dens hun verblijf in Nederland hebben 
opgedaan. 
Het zal duidelijk zijn dat deze extra op-
leiding, die op toepassing in het land 
van herkomst gericht moet zijn, voor 
de gastarbeider economisch aan-
vaardbaar moet zijn. Dat wi l zeggen: 
Hij moet die opleiding kunnen volgen 
met behoud van loon. 
Vanuit die gedachtengang geven wi j in 
overweging een opleiding van een hal-
ve tot een hele dag per week verplicht 
te stellen, dan wel bijzonder aantrekke-
lijk te maken. De kosten van deze op-
leidingsdag zouden gedeeltelijk moe-
ten worden gedragen door de werkge-
ver, en gedeeltelijk door de overheid 
uit de fondsen, die beschikbaar zijn 
voor ontwikkelingshulp. 
De bijdrage van de werkgever kan men 
ook beschouwen als een variatie op 
het voorstel van de loonsomheff ing. 
Ook deze bijdrage heeft het nevenef-
fect dat het de gastarbeid duur maakt, 
en daardoor het zoeken naar andere 
oplossingen stimuleert. 
Ten slotte menen wi j dat voor de gast-
arbeiderin zijn eerste jaar in Neder-
land nog een extra halve dag voor op-
leiding beschikbaar zou moeten zijn. 

Deze halve dag zou besteed moeten 
worden aan voorl icht ing over de Ne-
derlandse samenleving, en aan het 
aanleren van de Nederlandse taal. 
Gaarne vernemen wi j de mening van 
de Minister over deze combinatie van 
sociaal beleid met ontwikkelingssa-
menwerking. 

Het debat wordt geschorst. 

De vergadering wordt te 16.30 uur ge-
schorst en te 16.50 uur hervat. 

Aan de orde is het beleidsdebat over 
onderwerpen rakende het Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruim 
teli jke Ordening. 

Onderdeel Ruimtelijke Ordening 

D 
De heer Van Hemert to t Dingshof 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
nu eenmaal onmogeli jk, aan de nu aan 
de orde zijnde begroting van het De-
partement van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening een uitputtende 
beschouwing te wi jden. In de eerste 
plaats zou ik dan met de ons toeko-
mende spreektijd in conflict komen en 
in de tweede plaats ben ik van mening 
dat in de Eerste Kamer een zekere af-
stand in acht dient te worden geno-
men ten aanzien van allerlei dagelijkse 
politieke gebeurtenissen. Dat neemt 
echter niet weg, dat wi j duidelijk ons 
standpunt zullen dienen te bepalen 
met betrekking tot de door ons gewen-
ste maatschappelijke orde. Niet het in-
cidentele gebeuren bij het Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening is in ruime mate aan de 
orde van de dag, maar de trend van 
het beleid dient ons intensief bezig te 
houden. 
Mijnheer de Voorzitter! Voor de goede 
orde merk ik op dat ik, wat de ruimte-
lijke ordening betreft, in ongeveer tien 
minuten a) enkele opmerkingen zal 
maken en vragen zal stellen inzake de 
Oriënteringsnota Ruimtelijke Orde-
ning en b) een korte beschouwing zal 
geven over verkorting van de procedu-
re bij het tot stand komen van bestem-
mingsplannen. 
Bij de behandeling van het onderdeel 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 
zal ik in ongeveer 15 minuten enkele 
opmerkingen maken en vragen stellen 
over de befaamde Nota huur- en sub-
sidiebeleid 1974 en over artikel 56 van 
de Woningwet en ten slotte over een 
nieuw opgetreden fenomeen in de 
Woonruimtewet. 
Mijn fractiegenoot De Jong zal het on-
derdeel Stadsvernieuwing voor zijn re-
kening nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor zover 
thans valt na te gaan, zal de Derde No-
ta over de Ruimtelijke Ordening in Ne-
derland worden opgebouwd via het 
systeem van een oriënteringsnota en 
een aantal structuurschetsen en sche-
ma's. Zij zullen onder meer de proce-
dure van de planologische kernbeslis-
sing doorlopen (zie de memorie van 
toelichting bij de begroting 1975, blz. 
40) en bovendien, naarde Minister wel 
eens heeft gesteld, als planologische 
kernbeslissing basisvormen voor een 
rechtstreekse aanwijzing van de Minis-
ter aan de gemeenten, welke aanwij-
zingsbevoegdheid hij voor zich wenst 
te creëren via een - reeds aangekon-
digde - wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (zie memorie 
van toelichting bij de begroting 1975, 
blz. 41). 
Dit is een duidelijk centraliserende ten-
dens ten aanzien van het ruimteli jk be-
leid! Wanneer via een rechtstreekse 
aanwijzingsbevoegdheid de Minister 
de uitvoering van projecten ruimteli jk 
gaat bepalen, blijft er vooral van de be-
voegdheden van de gemeente - het 
bloed kruipt nu eenmaal waar het niet 
gaan kan - in het kader van bestem-
mingsplannen te dien aanzien niet 
veel meer over. Bovendien lopen de ge-
meenten mede door deze zeer beperkte 
uitleg die ten departemente aan artikel 
50 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning wordt gegeven, het risico dat de 
schadevergoedingen en bestemmings-
plankosten die voortvloeien uit der-
gelijke projecten voor hun rekening 
bli jven. Een mijns inziens goed voor-
beeld van dit centralistische beleid is 
het bij de Tweede Kamer ingediende 
ontwerp tot wijziging van de Lucht-
vaartwet. Hierbij kunnen via het daarin 
gevoegde systeem van de rechtstreek-
se aanwijzing ten aanzien van bestem-
mingsplannen zowel ten aanzien van 
de situering van vliegvelden als ten 
aanzien van de daarmee samenhan-
gende problemen van de geluidszones 
aan de gemeenten vergaande ver-
plichtingen worden opgelegd. Het 
vraagstuk van de schadevergoedingen 
is wel geregeld, doch het komt mij 
voor dat dit - en deze mening wordt 
door vele gemeentebestuurders ge-
deeld - toch voor de gemeenten op 
een nauwelijks bevredigende wijze is 
gebeurd. 
De passages uit de oriënteringsnota 
op bladzijde 69 met betrekking tot de 
kleine kernen zijn in brede kring als 
weinig bevredigend aangemerkt. 
Uit deze nota, waarvan overigens een 
met name op dit punt herziene visie 
over enkele maanden zal verschijnen, 
als ik ten minste goed ben ingelicht, 
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blijkt overduidelijk, dat de Regering 
een stevige afremming van groei in 
landelijke gebieden wi l nastreven. 
Zo men deze afremming als beleids-
doeleinde al w i l aanvaarden, dan zal 
niettemin behoorlijk aandacht moeten 
worden besteed aan de gevolgen, die 
een dergelijk beleid voor de bevolking 
in bedoelde gebieden heeft. 
Te denken valt hierbij bij voorbeeld 
aan de volgende aspecten: 
a. Het behoud van de waarden in der-
gelijke gebieden wordt voornameli jk 
bepaald door de mate, waarin de be-
woners die mede in stand houden. 
De functie, die onder meer agrariërs, 
maar ook bezitters van natuur- en bos-
gebieden hebben vervuld en nog 
steeds vervullen, mag stellig niet wor-
den onderschat. 
Het is dan volgens ons ook van het 
grootste belang, dat alleen om deze re-
den aan hen een bestaan wordt verze-
kerd, dat vergelijkbaar is met gelijk-
waardige inkomensgroepen. 
In dit verband geven de onlangs ver-
schenen relatienota landbouw/natuur-
en landschapsbehoud en de daarmede 
samenhangende adviezen inzake de 
nationale parken en nationale land-
schapsparken wel enige opheldering. 
Begrepen heb ik in ieder geval uit deze 
nota en uit de uitgebrachte adviezen, 
dat de agrariër binnen afzienbare ti jd 
de betaalde beheerder van het land-
schapzal worden. 
Over de financiering van deze toch wel 
zeer ambitieuze plannen past zowel op 
deze plaats als in dit verband een stil-
zwijgen, doch dat met de verwezenlij-
king daarvan waarlijk astronomische 
bedragen zijn gemoeid, laat zich nu 
reeds gemakkelijk raden. 
b. Ook de bewoners van een dergelijk 
gebied hebben aanspraak op een ver-
zorgingsniveau (onderwijs, medische 
zorg, sociale en culturele activiteiten) 
die overeenstemmend zijn met de 
aard van de gemeente. 
De mogelijkheden voor het ontwikke-
len van dit niveau moeten zowel voor 
de gemeentebesturen als ook voor het 
particuliere initiatief enigermate ge-
waarborgd zijn. 
c. Als de Regering inderdaad een ste-
vige afremming van de groei in de lan-
delijke gebieden wi l nastreven, dan 
dient zij zich bijzonder goed te realise-
ren, dat de bevolking van betrokken 
gemeenten zowel qua leeftijd als qua 
groepering op den duur zodanig een-
zijdig wordt, dat een goed en verant-
woord leefklimaat daardoor steeds 
moeilijker wordt. 
Een zeer genuanceerde aanpak, waar-
voor het regionale niveau duidelijk 
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meer in aanmerking moet komen, 
wordt dan ook van zeer groot belang 
geacht. 
Zou hierover de zienswijze van de Mi -
nister vernomen mogen worden? 
Ten slotte zou ik, mijnheer de Voorzit-
ter, mijn beschouwingen wat de 
ruimteli jke ordening betreft, wil len 
beëindigen met een summiere bespre-
king van de noodzaak om te komen 
tot een verkorting van de procedure 
van het tot stand komen van bestem-
mingsplannen. 
Op bladzijde 41 van de memorie van 
toelichting op de begroting 1975 kon-
digt de Minister genoemde verkorting 
aan, hetgeen dus inhoudt, een wijzi-
ging van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening op dit punt. Ik neem aan, dat 
daarop druk en intensief gestudeerd 
wordt. Kan de Minister echter mede-
delen, wanneer de resultaten van dit 
studeren, in de vorm van een wets-
ontwerp, tegemoet gezien kunnen 
worden? 
De problemen stapelen zich nu door 
de lange bestemmingsplanprocedure 
bij de gemeenten danig op. 
Om eens een voorbeeld te geven ten 
aanzien van de huidige situatie: één 
burger kan namelijk op planologisch 
gebied meer macht uitoefenen dan de 
Commissaris der Koningin, de burge-
meester, provinciale staten en gede-
puteerde staten tezamen. 
Als deze burger namelijk ergens in Ne-
derland, al was het alleen maar op theo-
retische of hypothetische gronden, 
bezwaar meent te moeten maken te-
gen een ontwerp-bestemmingsplan of 
voorgenomen wijziging daarvan, dan 
kan dat ingevolge de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Als de Kroon 
dan ten slotte na jaren dan het laatste 
woord gesproken heeft, dan rijst dik-
wij ls de vraag bij de betrokken instan-
ties of bedoeld project - zelfs als de 
bezwaarde ongelijk krijgt - nog wel 
ooit gerealiseerd zal kunnen worden. 
Vanzelfsprekend heb ik respect voor 
redelijke inspraak en het recht van elke 
burger om in beroep te kunnen gaan 
tegen welke overheidsbeslissing dan 
ook, maar het indienen van bezwaar-
schriften dient nu eenmaal niet te ont-
aarden in een 'spelletje'. 
Nogmaals, het wordt dan ook hoog 
t i jd, dat goedkeuringsprocedures wor-
den bekort en dat een regeling wordt 
ingebouwd om het toch wel oneigen-
lijke gebruik van mogelijkheden, die 
weliswaar terecht geopend zijn, toch 
uit te sluiten. Voorts zou in dit verband 
de vraag kunnen worden gesteld, in 
hoeverre er vorderingen worden ge-
maakt met de afdoening van beroepen 
bij de Kroon en in hoeverre de Minis-
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ter, bij voorbeeld in de personele sfeer 
op zijn departement, maatregelen 
heeft getroffen om tot snellere afdoe-
ning te komen. 
Volgens verschil lende dagbladen - de 
berichten waren min of meer eenslui-
dend - gaat de Minister met zijn 
Staatssecretaris op korte termijn 
spreekuren houden in alle provincies. 
'Dat is mooi , dat is heel mooi ' , om met 
het Farce-Majeure-team te spreken. Ik 
weet niet of het houden van bedoelde 
spreekuren al is begonnen. Mocht het 
echter wel het geval zi jn, dan zullen de 
bewindslieden stellig geconfronteerd 
zijn en worden met de praktijk van de-
ze in de Wet op de Ruimteli jke Orde-
ning geregelde bestemmingsplanpro-
cedures, een reden te meer om haast 
te maken met deze wetgeving, die on-
der meer tot doel moet hebben, te ko-
men tot een verkort ing van bovenbe-
doelde procedure. Niet alleen, mi jn-
heer de Voorzitter, dat de Minister 
hiermee vele gemeentebesturen aan 
zich zou verplichten, ook de in het slop 
zittende won ingbouw zou op deze wi j -
ze een forse st imulans kunnen krijgen. 

□ 
DeheerRijnders(C.H.L).): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de fracties van de 
K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. moge ik 
enkele opmerkingen maken over het 
aanwezige en het naar onze mening zo 
dringend gewenste ruimteli jke beleid. 
Het huidige beleid is een beleid van de 
fase van de oriëntering, hoewel wi j in 
een rijdende trein zitten en doelgericht 
zouden moeten reizen. Hierdoor is het 
reizen nog veelal onzeker en men heeft 
de neiging, van station tot station te 
gaan. Voor het ruimteli jke beleid is een 
serie beleidsbeslissingen nodig, en 
wel op korte termi jn. Deze beleidsbe-
slissingen zijn naar later verschoven, 
hoewel zij gisteren genomen hadden 
moeten zijn. Mijn betoog moge nier-
heen tenderen en onze ongerustheid 
duidelijk kenbaar maken. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer, 
dat ruimteli jke doelstell ingen niet, niet 
t i jdig of onvol ledig worden geëffectu-
eerd. Het ontbreken van een voldoen-
de instrumentar ium om deze doelstel-
lingen te bereiken is de voornaamste 
oorzaak ervan. Ik weet wel, dat de aan-
wezigheid van een passend instru-
mentar ium onvoldoende garantie 
biedt voor verwezenli jking van de ge-
kozen doeleinden, zolang het instru-
mentar ium niet daadwerkelijk wordt 
gehanteerd. Daarnaast moet ik consta-
teren, dat het niet, het niet t i jdig of het 
onvolledig bereiken van ruimteli jke 
doelstellingen ook te wijten is aan on-
nauwkeurigheid, onduideli jkheid of 

431 



Rijnders 

beperktheid, of zelfs het ontbreken van 
beslissingen waarbi j de doelstell ingen 
zijn vastgelegd. 
Het voeren van een ruimtelijk ontwik-
kelingsbeleid dat kans van realiseren 
van zijn doelstell ingen biedt, houdt in, 
dat men ruimteli jke ontwikkelingen 
niet op de voet volgt, maar deze steeds 
een stap vóór blijft. Er moeten duide-
lijk omschreven ruimtelijke doelstell in-
gen voor de toekomst zijn, die aange-
ven, hoe en waar de overheid 's lands 
burgers wenst te huisvesten, en hoe 
en waar zij de uiteenlopende maat-
schappelijke activiteiten in een onder-
ling samenhangend ruimtelijk kader, 
dat beperkt is en daarom ordening be-
hoeft, te plaatsen. Het aangeven van 
dit kader is echter niet voldoende, 
wanneer de overheid constateert, dat 
mensen en activiteiten de neiging heb-
ben, buiten dat gewenste kader te tre-
den. De overheid heeft dan tot taak de 
door haar wel wenselijk geachte ruimte-
lijke ontwikkeling te stimuleren en kan-
sen te bieden. Er zal uit dien hoofde 
niet alleen een afremmend, maar 
evenzeer een duidelijk st imulerend 
ruimteli jk beleid moeten worden ge-
voerd. 
Ruimtelijke ontwikkelingen nemen 
t i jd. Overheidsingrijpen daarin is dus 
een zaak van vandaag, morgen en 
overmorgen. Van de overheid wordt 
verwacht, dat zij niet alleen de ruimte 
van vandaag beheert, maar evenzeer 
het ruimtebeslag van morgen stuurt 
en bijstuurt als maatschappelijke in-
zichten veranderen. Van de overheid 
wordt verwacht, dat zij daartoe verant-
woordel i jkheid en risico's durft te ne-
men en niet slechts opdracht geeft tot 
het ontwerpen van of sti lhoudt bi j de 
bestudering van alternatieve ontwik-
kelingsmodellen. Dit gebeurt tot nu 
toe nog al te veel. Er zijn direct op de 
toekomst gerichte besluiten van de 
overheid nodig, die de bestuurlijke be-
slissingen van elke dag richting kun-
nen geven. Als geen garantie kan wor-
den geboden, dat zulke besluiten er 
komen en ook kracht van uitvoering 
kunnen kri jgen, kan de voorbereiding 
daarvan moeili jk anders zijn dan een 
kapstok voor degenen die ontwikkelin-
gen in andere dan waarschijnli jk door 
de overheid voorgestane richting wen-
sen te bepleiten. Zulke kapstokken zijn 
er legio aan het ontstaan en doen op 
zichzelf weer beslissingen stagneren. 
De door mij bepleite toekomstvisie is 
niet alleen nodig op grond van het al-
t i jd en overal geldende adagium: Re-
gering regeer! Verwevenheid van uit-
eenlopende maatschappelijke belan-

Eerste Kamer 
18maart1975 

gen noopt tot het doen van keuzen 
voor bepaalde beslagen op de schaar-
se ruimte in ons land. In en tussen alle 
maatschappelijke sectoren is de ene 
ontwikkeling afhankelijk van de ande-
re. Onder meer ruimteli jke keuzen kun-
nen daarom niet uitbl i jven. 
Ook is er gezien het grote beslag van 
ruimtelijke uitgaven op de overheids-
financiën, de noodzaak van financiële, 
meer dan sectorgewijze meerjaren-
planning. Een ruimteli jk ontwikke-
lingsplan biedt wein ig houvast noch 
kans van slagen, als de financiële re-
serveringen niet evenzeer als de 
ruimteli jke tot stand worden gebracht. 
Wordt een beleid in deze zin niet 
uitgesproken en gevoerd, dan zal 
het schrikbeeld van ongewenste 
ruimteli jke ontwikkelingen desteaf-
schuwwekkender worden, omdat de 
overheid dan wordt gedwongen ad 
hoc beslissingen te nemen, die bij uit-
blijven van zekerheden op langere ter-
mijn en in groter verband in de praktijk 
eerder blijken aan te sluiten bij minder 
wenselijk geachte ruimteli jke ontwik-
kelingen, dan dat zij worden ingege-
ven door een toekomstvisie in de zo-
juist bedoelde zin. Dit schrikbeeld van 
ongewenste ontwikkel ing is al daar, te-
kent zich althans af. Ik zal een paar voor-
beelden noemen. Mijnheer de Voorzit-
ter! 25 jaar geleden begon het rijks-
spreidingsbeleid, een beleid dat een 
evenwichtige verdeling van de bevol-
king en de werkgelegenheid beoogde. 
De Directie van de Rijksplanologische 
Dienst heeft terecht geconstateerd dat 
nog lang geen evenwicht is bereikt. 
Mij moet van het hart, dat spreidings-
beleid te veel als ruimtl i jke aangele-
genheid wordt gezien. Te weinig 
wordt aangegeven dat een dergelijk 
beleid een integraal kader behoeft, 
waarin ook sociale, culturele, econo-
mische krachten hun plaatsvinden (zie 
het advies van de VNG 7-10-1974). 
Verbetering van de economische ont-
wikkeling en versterking van de bevol-
kingsgroei bi jvoorbeeld in het 
Noorden, Oosten en Zuiden heeft on-
voldoende plaats gehad. De bestrij-
ding van de congestie van het Westen 
is vaak alleen een gehanteerd motief 
geweest. 

Het spreidingsbeleid - ook nu nog - is 
een uiterst matig geslaagd beleid en de 
suburbanisatie is geslaagder dan ooit 
gebleken. De gebundelde deconcen-
tratie, als ruimteli jk uitgangspunt is 
mager gelukt. Andere delen van het 
land buiten het Westen hebben het 
nauwelijks van de grond zien komen. 
De groei van de aangewezen groei-
kernen stagneerde, de suburbane ker-
nen groeiden onevenredig. Het woning-

Beleidsdebat Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 

aanbod in de stedelijke agglomora-
ties bleef achter en bevorderde een 
'trek naar bui ten' . Bovendien gaven de 
stedelijke concentraties geen overzich-
telijke en beschermde samenleving 
meer en de trek kon ongehinderd 
plaatsvinden. 
Een beschermend beleid is wel be-
oogd, maar t i jdige beleidsbeslissingen 
bleven uit en de ruimteli jke ordening 
tendeerde meer naar wi ldgroei dan 
naar ordening. 
Een ruimteli jk ontwikkelingsbeleid dat 
kans van realisering van zijn doelstel-
lingen biedt houdt in, dat men de ont-
wikkeling, zoals ik al zei, een stap voor 
blijft. 
Een dergelijk ontwikkelingsbeleid 
vergt horizontale en verticale coördi-
natie binnen en tussen de verschillen-
de overheidslagen, gezien de verwe-
venheid van sectorbelangen en gelet 
op de wederzijdse afhanklijkheid van 
deze lagen. De noodzaak van verticale 
coördinatie en samenwerking klemt 
meer, omdat een meer gedecentrali-
seerde voorbereiding, vaststelling en 
uitvoering van ruimteli jk beleid nodig 
is. De noodzaak van horizontale coör-
dinatie binnen één overheidslaag geldt 
in onze overgespecialiseerde samenle-
ving dagelijks meer en niet in het 
minst bij de rijksoverheid, die vooral 
richtingbepalend werkzaam is, maar 
daarmee nog niet lagere overheden 
met de coördinatieproblemen in de 
uitvoeringsfase mag laten zitten. Be-
stuurlijke verantwoordeli jkheden en 
beslissingsprocedures en ambtelijke 
activiteiten zullen vanuit deze noodza-
kelijkheden moeten worden gereorga-
niseerd én geaccepteerd. Daartoe 
moet vanuit de verschillende over-
heidslagen de bereidheid worden ge-
toond. Van rijkswege hadden daartoe 
nieuwe staatsrechtelijke kaders moe-
ten zijn aangegeven, nu oude ontoe-
reikend of geheel afwezig zijn. Keuzen 
voor een meer samenwerkende aan-
pak van de ruimteli jke beleidsvoering 
kunnen niet worden ontlopen. De 
noodzaak van integratie en onderl inge 
afstemming mag niet uit het oog wor-
den verloren. 
Niet in het minst zal moeten worden 
gelet op een duidelijke afbakening van 
verantwoordeli jkheden van vertegen-
woordigende organen en mogelijkhe-
den van zeggenschap en beklag voor 
individuele burgers en groeperingen, 
die de slagvaardigheid van het ruimte-
lijk beleid en democratische principes 
beiden rechtdoen wedervaren. 
Gaarne zou ik van de Minister verne-
men of hij tegen deze achtergrond be-
paalde bestuurstechnieken als model-
lenstudies, planologische nota's, kern-
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beslissingen, basisakkoorden en der-
gelijke wenst te plaatsen en zo ja, 
waar, wanneer en op welke wijze daar-
toe de nodige beleidsbeslissingen 
denkt te nemen of te bevorderen. Ook 
ben ik sterk geïnteresseerd in de op-
vattingen dienomtrent van collega's 
van de Minister en van de gehele Re-
gering, omdat de realisering van 
ruimtelijke doelstellingen en het ade-
quaat hanteren van het daarbij geko-
zen instrumentarium immers zozeer 
afhankelijk is van de medewerking van 
alle betrokkenen. Uit de nu aangebo-
den memorie van toelichting bij de be-
groting, hoezeer ook vol van goede 
voornemens, en uit verschillende stuk-
ken die het departement van de Minis-
ter verlaten , krijg ik helaas de indruk, 
dat de functie en samenhang van be-
paalde oude en nieuwe bestuurstech-
nieken onvoldoende wordt onderkend, 
terwijl ik ook twijfel aan het nuttig ef-
fect van de wijze waarop zij nu worden 
gehanteerd of van de hanteringswijze 
die in het vooruitzicht wordt gesteld. 
Begrijp mij goed, ik prijs in verschillen-
de opzichten de openheid en vernieu-
wingsdrang van de Minister, maar ik 
pleit er ook voor de verschillende 
ruimtelijke maatregelen en procedures 
nauwkeurig op elkaar af te stemmen 
en binnen een in de tijd en in de uit-
voering grijpbaar kader te houden en 
daartoe snel de nodige beslissingen 
worden genomen. 
Ik kan namens de fracties waarvoor ik 
spreek onze waardering uitspreken 
voor het systeem van nota's welke tot 
planologische kernbeslissingen moe-
ten leiden en de wens, via die nota's, 
de nadrukte leggen op de zozeer 
noodzakelijke operationalisering van 
de ruimtelijke ordening. De algemene 
beleidspunten te weten de economi-
sche groei, de milieuzorg en de ophef-
fing van ongelijkheid en achterstan-
den, zijn goede uitgangspunten. 
Wij menen dat de notaperiode echter 
korter moet worden. Nu gaat het er-
om, omdat wij geen tijd meer hebben 
om de oriënteringsfase langer te laten 
duren, wanneer en hoe spoedig alle di-
rect noodzakelijke kernbeslissingen tot 
stand komen en welke instrumenten 
worden gebruikt voor de operationali-
sering. Welke zijn de gepropageerde 
basisakkoorden, welke voorkeuzen 
worden uitgesproken en ten aanzien 
van welke prioriteiten? 
Vanuit dit beeld van ongerustheid een 
aantal vragen aan de bewindsman , 
mijnheer de Voorzitter! 
1. De verstedelijkingsnota is verlaat. 
Een klemmende zaak waardoor een 
ernstige vertraging van de beleidsbe-

slissingen ontstaat en de daardoor toe-
gelaten en gestimuleerde suburbani-
satie meer dan ooit kansen krijgt. En 
die suburbanisatie willen wij niet. 
Wanneer komt de verstedelijkingsnota 
exact? Zal in die nota voorkeuze ge-
daan worden ten aanzien van model-
len? Zullen in de nota instrumenten 
worden aangegeven? Komen er keuze-
objecten uit voor de externe infrastruc-
tuur? Hoeveel tijdbeslag zal de proce-
dure van behandeling geven tot de 
planologische kernbeslissing hierover 
is genomen; wordt dat 1977? 
Wat moet operationeel gebeuren met 
de verstedelijkingsgebieden tussen nu 
en 1977, zolang omvang en functie 
niet bekend zijn? De woningbouw 
wacht hierop voor grote, zeer grote 
complexen. Stagnatie in de woning-
bouw hierdoor mag zeker niet voorko-
men. 
2. Wanneer is het complement op de 
verstedelijkingsnota te weten de land-
inrichtingsnota te verwachten? De 
agrariërs kunnen nauwelijks meer 
wachten; de ook voor de recreatie no-
dige groengebieden lopen vol door 
wildgroei. Wanneer is de planologi-
sche kernbeslissing hierop tegemoet 
te zien; wordt dat 1978? Naar welke 
beleidslijnen moet tussen nu en 1978 
in de landelijke gebieden gehandeld 
worden? 
3. Is het nodig het verschijnen van de 
nota's in serie te doen? Kan er geen 
parallelschakeling zijn? Dat geeft tijd-
besparing. 
4. Kan worden bevorderd, dat de hui-
dige bestuurlijke organisatie, die het 
bereiken van de doelstellingen van de 
ruimtelijke ordening belemmert, snel 
wordt aangepast en herzien? In de 
oriënteringsnota wordt maar heel 
vaag hierover gesproken. Het ressor-
teert in belangrijke mate onder het de-
partementvan Binnenlandse Zaken. 
Knelpunten in de bestuurlijke organi-
satie belemmeren momenteel ernstig 
de gecoördineerde beleidsvorming. 
Ik moet hierbij ook verwijzen naar de 
constatering in die richting door de 
voorlopige Raad van het regeringsbe-
leid en het rapport over de organisatie 
van het openbaar bestuur. Uit dit rap-
port blijkt mij dat criteria voor een ver-
antwoorde interdepartementale taak-
verdeling ontbreken. 
Speciale verbetering is ook nodig in de 
coördinatie van beleid van de rijkso-
verheidten aanzien van de lagere 
overheid en opheffing van structurele 
knelpunten in de beleidsvorming van 
de rijksoverheid ten aanzien van de la-
gere overheden. Welke maatregelen 
zullen op korte termijn worden geno-
men om het beleid van de rijksover-

heid beter te coördi neren en de verti-
cale verbindingsfunctie tot zijn recht te 
doen komen? 
Mijnheer de Voorzitter! De samenstel-
ling van de RPC dient niet alleen ge-
richt te zijn op horizontaal overleg, 
maar ook op de verticale integratie. 
Onze fracties vragen de Minister inde 
RPC ook plaats in te ruimen voor de la-
gere bestuursorganen. 
5. Op welke wijze beoordeelt de be-
windsman op dit ogenblik een eventu-
ele korting van de bestemmingsplan-
procedure? Meent de Minister met mij, 
dat het nog langdurig moeten wachten 
op de kernbeslissingen belemmerend 
werkt voor de streekplan- en bestem-
mingsplanbeslissingen? Een aantal 
van 550 bestemmingsplannen wacht 
op beroepsbeslissingen bij de Kroon. 
Hoeveel hectaren grond zijn hoelang 
reeds en daardoor geblokkeerd en be-
last met renteverliezen? 
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat de 
Minister ervan overtuigd is dat de 
slagvaardigheid in het ruimtelijk be-
leid enorm wordt geremd door de 
kroonprocedure, die gemiddeld 40 
maanden stagnatie geeft. 
Hoe is trouwens het bouwprogramma 
in een continu-stroom te waarborgen 
bij de duur van de kroon procedures 
van 7 tot 56 maanden? Hoeveel bouw-
plannen stagneren hierdoor en hoe-
veel woningen betreffen die plannen? 
Deze stagnatie kan de Minister toch 
niet tolereren. 
6. Welke structuurschema's zullen 
nog verschijnen, wanneer en welke 
bindende kracht zullen zij hebben? Zal 
er voldoende terugkoppeling op de al-
gemene uitgangspunten zijn? 
7. Kan er een kwantificering worden 
gegeven van de kosten, verbonden 
aan de realisatie van de gestelde 
ruimtelijke doeleinden en hoeveel fi-
nanciële ruimte is er globaal beschik-
baar? 
Welk deel van die ruimte wordt be-
schikbaar gesteld voor de lagere over-
heden om bij de levering van hun niet 
onbelangrijk aandeel in de ruimtelijke 
ordening de nodige financiële armslag 
te hebben? 
8. Wat verstaat de Regering precies 
onder basisakkoord? Is het mogelijk te 
verwachten dat op langere termijn bin-
dende beleidsbeslissingen van ver-
schillende bewindslieden en overheid-
niveaus vooraf worden zeker gesteld 
in een akkoord, ook voor wat kosten, 
kostendrager, uitvoering van werken 
en grootte van groei betreft? Is een 
staatsrechtelijk aanvaardbare vorm 
te vinden welke bindend de drie over-
heidsniveauszelf bevoegdheden doen 
overdragen aan een eventueel in regio 
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of ten aanzien van bij voorbeeld groei-
kernen te creëren coördinerend be-
leidslichaam? 
De moeilijkheid is dat de akkoorden 
gesloten moeten worden tussen niet 
gelijkwaardige partijen, die ten opzich-
te van elkaar in een hiërarchische ver-
houding staan. Rijk en provincie oefe-
nen toezicht uit op de gemeenten, die 
op zich zelf weer financieel afhankelijk 
zijn. Maar voor de gemeentelijke plan-
nen is de hulp van het Rijk en de pro-
vincie nodig. Het woord 'basisakkoord' 
is een modewoord geworden, doch 
onduidelijk is hoe een akkoord tot 
stand komt, welke plaats en taak is van 
de participanten en of beleidsbeslis-
singen voor de zeer lange termijn 
thans reeds haalbaar zijn. 
Meent de Minister van de bevoegd-
heidtot aanwijzing gebruikte maken 
als geen overeenstemmende wilsuitin-
gen van partijen tot een akkoord leidt? 
9. Welk grondbeleid staat de Regering 
voor? Kan de Minister voorstander zijn 
van een gewestelijke grondprijsegali-
satie via fondsvorming, zoals bepleit 
door de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening, c.q. van gewes-
telijke grondbedrijven? Wil hij dit sti-
muleren? 
10. Ik wil hier tevens nog eens extra 
de aandacht vragen voor het voortref-
felijke indertijd (1973) verschenen 
pre-advies van prof. De Haan die pleit 
voor een wetgeving inzake bestenv 
ming, inrichting en beheer van onroe-
rend goed, zulks te onderscheiden 
naar hun privaatrechtelijke en publiek-
rechtelijke verschijningsvorm. 
Tussen de begrippen bestemming, in-
richting en beheer bestaat een nauwe 
onderlinge samenhang. 
De commisse Van Veen (1971 lnterde-
partementale taakverdelingen) bracht 
deze samenhang tot uitdrukking in de 
term 'ruimtelijk beheer', waaronder zij 
het beleid verstond, dat gevoerd dient 
te worden om te komen tot integratie 
van alle aspecten die bij de bestenv 
ming, inrichting en het beheer in enge-
re zin van de ruimte een rol spelen. Het 
gaat dus om de totale zorg van het 
physieke milieu. Deze integratie is uit-
zonderlijk belangrijk en moet richting-
gevend zijn voor een onroerend goed 
beleid waar de grond in belangrijke 
mate deel van uitmaakt. 
Ik vraag de bijzondere aandacht van de 
bewindsman, nu ook de RARO in het 
advies over de landinrichting dezelfde 
terminologie hanteert. 
11. Ik neem aan, dat een planologi-
sche kernbeslissing alleen een hoofd-
lijn van rijksbeleid betreft en dus niet 

in de plaats komt van streekplannen of 
bestemmingsplannen. Wat gaat er nu 
bij voorbeeld met de Waddenzee ge-
beuren? Wordt dat een kernbeslissing? 
En de militaire oefenterreinen bij 
Vlagtwedde, de Shell ontwikkeling 
Moerdijk of de tweede Nationale 
Luchthaven? Waar liggen de grenzen? 
Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden het 
wel juist, dat bij zaken die van grote 
omvang en van groot belang zijn, 
kernbeslissingen worden genomen, 
maar vooraf moet daarbij grote in-
vloed aan de gemeenten en de provin-
cies worden toegekend. Wil de Minis-
ter dit toezeggen? 
Ten slotte nog een algemene opmer-
king. De oriënteringsnota is in een 
moeilijke, soms haast onbegrijpelijke 
taal geschreven. Een jargon, waarbij 
men er niet in geslaagd is op een een-
voudige wijze een in voor ieder ver-
staanbare taal te vertellen wat bedoeld 
is. Laten de volgende nota's zó ge-
schreven worden, dat een groot deel 
van het Nederlandse volk van de mate-
rie kennis kan nemen. 
Mijnheer de Voorzitter! Welke motie-
ven zijn er om vol te houden, dat Maars-
sen geen groeikern kan zijn en Nieu-
wegein wel? Ik heb zo de indruk, dat er 
tussen Rijk, provincie en gemeente ge-
correspondeerd is, alsof Maarssen-
broek er nog helemaal niet is. 
Is, zo vraag ik de Minister, een her-
nieuwd overleg met provincie en ge-
meente mogelijk en kan het toch verle-
nen van groeikernfaciliteiten aan 
Maarssen worden overwogen? Maars-
sens groei heeft nu al betekenis voor 
Utrecht en het Vecht- en Plassenge-
bied. Weet de Minister, welk beleids-
standpunt de provincie Utrecht hierin 
inneemt? 
Mijnheer de Voorzitter! In de nota 
Noorden des Lands 1972 is voor Oost-
Groningen en de Gronings-Drentse 
veenkolonies een herinrichtingswet 
aangekondigd. Deze aankondiging liep 
als principe-beslissing vooruit op het 
tot stand komen van een integraal 
structuurplan voor het Noorden. De 
bedoelde herinrichtingswet is als spe-
ciale wet aangekondigd, omdat duide-
lijk was geworden dat er voor dit ge-
bied iets moet gebeuren. Het hoofd-
wegenstelsel en het meer interne we-
gennet moet scherper gericht worden 
op een betere Nederlands-Duitse auto-
snelwegaansluiting; er moet herver-
kaveling van gronden plaatsvinden, de 
veiligstelling van natuurgebieden, 
stads- en dorpsreconstructie, en zo-
voorts. Het grote voordeel van deze 
speciale wet is de handreiking aan de 
noodzaak tot een totale benadering 
van het gebied. Tevens wordt voorko-

men dat los van elkaar voor verschil-
lende, maar nauw met elkaar samen-
hangende gebieden, afzonderlijke 
plannen worden uitgevoerd. 
Mijn vraag aan de Minister moge zijn 
of hij de totstandkoming van deze her-
inrichtingswet uit overwegingen van 
ruimtelijk beleid, ontwikkeling en be-
heerzou willen helpen bespoedigen. 
Zijn er naar zijn mening meer gebie-
den, die gebaat zijn met een dergelijke 
wet, waarin spelregels voor wat mag 
en moet gebeuren en een overzichte-
lijk herinrichtingsprogramma (voor to-
taal- en deelgebieden) een gerichte 
ontwikkeling mogelijk maken? 
Is daarbij de voorgesteld vorm in het 
Gronings-Drentse ontwerp met de ge-
decentraliseerde aanpak die ons zeer 
sympathiek is, door de Minister aan te 
bevelen? Kan ook deze vorm van spe-
ciale wetgeving als model de helpende 
hand bieden bij de beheersing van de 
ontwikkeling in de noord en zuidvleu-
gel van de randstad en het midden-
groengebied (het zogenaamde groene 
hart)? 
Kan een dergelijke vorm van opstel-
ling van spelregels een bruikbaar in-
strument zijn voor invulling van de 
herinrichting door middel van basisak-
koorden, afspraken en aanduiding van 
de middelen, waardoor de herinrich-
ting en ontwikkeling gestalte krijgen? 
Is een dergelijke wetgeving ook goed 
te gebruiken voor een hanteerbaar sa-
menwerken van de overheden op de 
verschillende niveaus? 
Ik wil thans nog iets over het noorden 
zeggen. De provinciale planologische 
dienst van Friesland vindt, dat het ont-
werp Integraal Structuurplan Noorden 
des Lands te veel is opgezet aan de 
hand van de situatie van het westen. 
Daaruit vloeit een streven naar een 
grotere bevolkingsdichtheid voort, die 
Friesland voorshands afwijst. Vooral 
wat betreft het milieu is niet de kans 
aangegrepen, een op de noordelijke si-
tuatie gerichte planning te maken. Een 
versterkte bevolkingsgroei kan voor 
Friesland mogelijk meer nadeel dan 
voordeel opleveren. Als middel om de 
welvaart in Friesland te verhogen wijst 
Friesland het stimuleren van de bevol-
kingsgroei resoluut van de hand. 
Structuurverbeterende maatregelen 
blijft men verwelkomen! Die moeten 
echter wel op hun voor- en nadelen 
beoordeeld worden. Ik beveel verdere 
studie aan van de verhouding tussen 
bevolkingsgroei en toename van de 
welvaart in Friesland. Is een integraal 
structuurplan voor het noorden te ver-
wachten? Wordt zo een plan ook een 
planologische kernbeslissing? 
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Rijnders 
Mijnheer de Voorzitter! Het gewest 
Gooi- en Vechtstreek heeft laten blij-
ken, dat er vanuit het Gooi behoefte 
bestaat aan een contingent woningen 
in Almere. Door de geografische lig-
ging bij de situering van de derde AI-
mere-kern en de toewijzing van wonin-
gen daar zou het gewest betrokken 
willen worden. Deze behoefte-bepa-
ling komt mij juist voor en onder-
streept extra de noodzaak de volgende 
fasen van de Almerebouwtot beleids-
beslissingen te maken. 
De Oostermeent dient snel en totaal 
afgebouwd te worden. Voor opvang 
van het Vechtstreekgebied en de be-
hoefte van het Gooi is de Ooster-
meent-ontwikkeling onvoldoende. 
Of Almere wordt versneld gebouwd, óf 
Eemland moet als groeimilieu worden 
aangewezen. Niet tijdig genomen be-
leidsbeslissingen creëren kapstokken 
en wildgroei. Wij vragen de Minister 
over Almere en de Vechtstreek en over 
de Gooise behoefte een uitspraak te 
doen. 
Wanneer komt het regeringsbesluit 
omtrent de volgende bouwfasen van 
Almere? 
Wij hebben na het verwerven van de 
eerste ervaringen behoefte aan een 
kritische kanttekening bij de onlangs 
gewijzigde Woonruimtewet en het ver-
band ervan met de ruimtelijke orde-
ning. Tijdens het destijds in deze Ka-
mer gevoerde debat is van de zijde van 
onze fracties een relatie tussen de ge-
wijzigde Woonruimtewet - geen 
woonruimtevergunning bij een huur 
van f 375 en koop van f 120 000 en de 
ruimtelijke ordening gelegd. De 
Staatssecretaris meende de Woon-
ruimtewet als een gegeven-sec te kun-
nen zien. Inmiddels blijkt, dat vooral in 
gemeenten rond de grote steden, 
waarbij ik onder meer denk aan het 
Gooi en de Meerlanden, het wegvallen 
van toewijzingsnormen van invloed is 
op het ruimtelijke beleid van de ge-
meenten. Indien mede bij voorbeeld in 
het kader van de doelstellingen van 
hetontwerp-streekplan De Meerlan-
den de desbetreffende gemeenten zich 
wensen te beperken tot huisvesting 
van werkers in deze regio wordt dit be-
leid bepaald niet ondersteund door de 
opening, die de gewijzigde Woonruim-
tewet aan anderen geeft. Het is ons on-
duidelijk, waarom de Minister, die er 
toch telkens blijk van geeft, in bepaal 
de gebieden slechts plaats voor be-
perkte huisvestingsmogelijkheden te 
willen laten, zo rechtlijnig aan het 
nieuwe aspect van de Woonruimtewet 
vasthoudt. Als wij de voorkeur geven 

aan duidelijke hogere grenzen van 
huur en koop - daarvoor is echter een 
op zich zelf niet onmogelijke wetswijzi-
ging nodig - willen wij in ieder geval 
van de Minister vernemen, of hij be-
reid is, in gevallen, waarin gemeenten 
een beperkte taak wensen te vervullen, 
de factor 'economische gebondenheid' 
bij het toewijzingsbeleid te doen aan-
passen. 
Mijnheer de Voorzitter! En door de in-
gewikkeldheid van ons staatsbestel èn 
door de politieke gedifferentieerdheid 
van onze bestuursorganen èn door 
een onvoldoend gestructureerde in-
spraak is er toenemende vermindering 
van politieke moed om beslissingen te 
nemen. Dit geldt voor ieder overheids-
niveau. 
Nu, bij de behandeling van deze be-
groting vragen wij de bewindsman, nu 
de oriënteringsfase moet worden ver-
laten, snel een aantal beleidsbeslissin-
gen te nemen, die de voortgang van 
de begeleiding van de ontwikkeling 
waarborgen en het operationeel ma-
ken bevorderen. Ook hij zal de politie-
ke moed moeten hebben om versneld 
tot de door mij gevraagde beleidsbe-
slissingen te komen. Het niet tijdig ne-
men van deze beslissingen leidt tot 
wildgroei en chaos in het beleid door 
onzekerheden op de lagere niveaus. 
Met belangstelling wachten wij het 
antwoord van de Minister af. 

D 
De heer Van Waterschoot (P.P.R.): 
Mijnheer de Voorzitter! In mijn bijdra-
ge aan dit beleidsdebat over Ruimtelij-
ke Ordening zal ik op twee zaken in-
gaan, op de eerste plaats op het ruim-
telijk beleid in meer algemene zin en 
op de tweede plaats meer gericht op 
het concrete beleid ten aanzien van 
Zuid-West-Nederland, en op de plano-
logische aspecten van de Tweede Na-
tionale Luchthaven en het Waddenzee-
gebied. Bij het bespreken van het be-
leid op het gebied van de Ruimtelijke 
Ordening neemt de Oriënteringsnota 
een centrale plaats in. Daarbij beschik-
ken wij nu ook over het advies dat de 
Raad van Advies heeft opgesteld en 
waarin de inbreng is verwerkt van alle 
personen, instellingen en organisaties 
die hun bijdragen tijdens de inspraak-
procedure hebben geleverd. Het is, 
met de bijlagen, een bijzonder om-
vangrijk stuk werk geworden waarin 
toch wel een grote hoeveelheid mate-
riaal wordt aangedragen. 
Het grote belang van de Oriënterings-
nota voor de volgende delen van de 
derde Nota Ruimtelijke Ordening en 
daarnaast het feit dat enkele structuur-
schema's al in voorbereiding waren, 

riep bij ons enige twijfel op. Twijfel 
over het verwezenlijken van een aan-
tal, op zich door ons van harte onder-
schreven doelstellingen in de Oriënte-
ringsnota, en over het 'waar maken' 
vandeblzz. 99 t/m 104geformu-
leerde doelstellingen. Punt is daarbij 
vooral dat bij vele van de genoemde 
doelstellingen eigenlijk ieder het zijne 
kan denken. Ik kan mij voorstellen dat 
bij voorbeeld alleen al een eindeloze 
discussie kan ontstaan over de stelling 
in de nota ruimtelijke en ecologische 
condities zodanig moeten worden be-
vorderd dat de wezenlijke strevingen 
van individuen en groepen in de sa-
menleving zoveel mogelijk tot hun 
recht komen en dat de diversiteit, sa-
menhang en duurzaamheid van het ty-
sisch milieu zogoed mogelijk moeten 
worden gewaarborgd. Immers wat zijn 
'wezenlijke strevingen?' Is dat bij voor-
beeld meer kernenergie of steeds 
meer elektro-technische huishoudelijke 
apparatuur? Beide zijn dat voor ons 
bepaald niet, maar zullen dat voor an-
deren weer wel zijn. Een echte discus-
sie zal dan ook pas kunnen ontstaan 
als de Regering aangeeft welke stre-
vingen zij wel als wezenlijk aanmerkt 
en welke niet. En op een ander terrein 
'welke aspecten van het fysisch milieu' 
moeten worden gewaarborgd. Omdat 
de nota zelf stelt 'zo goed mogelijk 
moeten worden gewaarborgd', vraag 
ik mij ook af wat daar dan weer mee 
wordt bedoeld. Diezelfde vragen kun-
nen bijna bij alle hoofddoelstellingen 
worden gesteld. Een echte beoorde-
ling zal pas mogelijk zijn als de doel-
stellingen in alternatieven worden ge-
concretiseerd. De centrale milieuwerk-
groep van de P.P.R. is in haar bijdrage 
met name hierop dieper ingegaan. En 
terecht, omdat het van de concrete uit-
werking van de doelstellingen zal af-
hangen, welk ruimtelijk beleid daad-
werkelijk zal worden gevoerd en hoe 
metterdaad de wensen van de samen-
leving kunnen worden aangepast aan 
de mogelijkheden van ruimte en milieu. 
Een vraag, die een politieke keuze in-
houdt en die pas kan worden beant-
woord als wij de doelstellingen vertalen 
in alternatieve niveau's van behoeften-
bevrediging. 
Deze bezwaren ten aanzien van de 
Oriënteringsnota zijn overigens ook 
door anderen al gesignaleerd. Want 
als ik — zonder anderen te kort te willen 
doen - de bijdrage neem van de Raad 
van de Waterstaat, dan vind ik daar 
een aantal opmerkingen van dezelfde 
strekking. 
Nu heeft de Minister bij de bespreking 
van deze materie in de Tweede Kamer 
gesteld dat de resultaten van de in-
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Van Waterschoot 
spraak op de Oriënteringsnota zijn af-
gewacht alvorens deel 2tefinaliseren. 
Nu wil ik mij bepaald niet in een woor-
denspel gaan verliezen, maar als de 
Minister daarmee bedoeld dat na de 
inspraakprocedure de 'finishing touch' 
zal worden aangebracht, dan vind ik 
dat een onjuiste gang van zaken. Het 
resultaat van de inspraak moet mede 
bepalend zijn voor deel 2 van de nota, 
zoniet dan heeft de Oriënteringsnota 
haar doel gemist. 
Ik kom voorts weer terug op die twijfel 
die ik zojuist heb gesignaleerd, en die 
ik dan nu wil toespitsen op de struc-
tuurschema's, en dan bij voorbeeld op 
het Structuurschema drink- en indus-
triewatervoorziening 1972. Valt hier nu 
geen tegenstrijdigheid te constateren? 
Immers, ik ga er vanuit dat de Oriënte-
ringsnota duidelijk en rechtgevend 
moet zijn voor de structuurschema's. 
Ik wil daarbij bepaald niet vergeten dat 
het onmogelijk is, met een schone lei 
te beginnen. Wij hebben vooral te ma-
ken meteen bestaande situatie waar-
mee rekening moet worden gehou-
den. Ik heb al gezegd, dat in de Oriën-
teringsnota wat men zou kunnen noe-
men 'alternatieve behoeften ramingen' 
ontbreken en dat niet wordt aangege-
ven wat bij voorbeeld gezien het mi-
lieu, de grenzen zijn. Dat geldt voor de 
watervoorziening, het geldt evenzeer 
voor elektriciteitsverbruik, vervoersca-
paciteit of zandwinning, om maar en-
kele voorbeelden te noemen. 
Welnu, ik mis niet alleen het aangeven 
van die grenzen, ik mis ook het rich-
tinggevende element in de Oriënte-
ringsnota voor elk van deze deelge-
bieden. En dan vraag ik mij in het con-
crete geval van het 'Structuurschema 
drink- en industriewatervoorziening' 
af, hoe de nota - inclusief de inbreng 
via de inspraak - nog oriënterend kan 
werken op een al in procedure zijnd 
structuurschema. Wil de Minister uit-
eenzetten hoe voorkomen zal wor-
den dat deze structuurschema's een 
eigen leven zullen gaan leiden en dus 
niet - ik zou haast zeggen - 'initiërend' 
zullen gaan werken op wat uit de 
Oriënteringsnota aan concrete be-
leidsvoornemens te voorschijn moet 
komen? Ook de machtsverdeling 
binnen de overheid, de coördinatie, 
zowel die tussen de verschillende sec-
toren als die tussen lagere en hogere 
overheid is van bijzonder groot belang 
voor het slagen van een goed ruimte-
lijk beleid. Beide zaken worden, met ve-
le andere aspecten, duidelijk aan de 
orde gesteld in het advies over de 
Oriënteringsnota. Op één punt wil ik 
daarbij nog kort ingaan. Al tijdens de 

behandeling van deze begroting in de 
Tweede Kamer heeft de Minister toe-
gegeven dat het gedeelte van de nota 
dat over de kleinere kernen gaat zal 
worden herschreven. Ik ben daar blij 
om, want een uniform beleid voor ons 
land is op dit punt een onmogelijkheid. 
Er zal op dit punt niet alleen een genu-
anceerde, maar zelfs een gedifferenti-
eerde aanpak nodig zijn, omdat er hier-
sprake is van een hele reeks schakerin-
gen tussen groei die het landelijk ge-
bied aantast en groei die dat gebied 
juist leefbaar houdt. Er is een groot 
verschil tussen wat men nog open 
ruimte kan noemen in de Randstad en 
het platteland in Friesland of Zeeland. 
Ik ben het volledig met de Minister 
eens wanneer hij stelt vast te willen 
houden aan stringente bescherming 
van het open gebied van het land-
schap en van het agrarisch gebied, 
maar juist hier zijn de marges van de 
Ruimtelijke Ordening uiterst smal om-
dat bescherming - en die is in mijn 
ogen gericht op het leefbaar houden 
van het gebied - niet zover mag gaan 
dat ze het gebied zozeer beschermt dat 
het onleefbaar en steriel wordt. Niets 
is zo funest voor het open gebied als 
een ongeremd groeiende kern of voort-
woekerende recreatieve ontwikkelin-
gen. Het tegenovergestelde - een dorp 
waarvan het merendeel van de huizen 
alleen nog in de weekends of in de va-
kantieperiode wordt bewoond - is al 
even funest voor het platteland. Het 
evenwicht tussen deze twee uitersten 
is moeilijk, maar wel van wezenlijk be-
lang voor de leefbaarheid van het plat-
teland. 
Mijnheer de Voorzitter! In het tweede 
deel van mijn bijdrage wil ik wat nader 
ingaan op de Ruimtelijke Ordening in 
Zuid-West-Nederland. De naweeën 
van de enorme, Rijnmondachtige 
plannen, op papier gezet in het rapport 
van de Rijksplanologische Commissie 
1971, beter bekend als het 'Paarse 
Boek', hebben wij nog niet achter de 
rug. Gelukkig is er in die enkele jaren 
heel wat veranderd, zodat niet alleen 
bezinning op, maar ook bijsturing van 
die plannen mogelijk is. De Oriënte-
ringsnota kan hieraan een belangrijke 
bijdrage leveren, of beter, zou dat kun-
nen doen als zij, juist met betrekking 
tot de ontwikkeling van het Zuidwes-
ten van ons land veel concreter zou 
zijn. Het is voor mij onbegrijpelijk dat 
de nota op blz. 45 onder punt C eigen-
lijk alleen maar verwijst naar het Paar-
se Boek en dan stelt dat kan worden 
aangeknoopt bij dit rapport, mits voor-
al aandacht wordt gegeven aan de 
aansluiting, aan de omstandigheden 
van de regionale arbeidsmarkt en de 

milieucondities. Ik wijs er de Minister 
op dat het Paarse Boek voor het pro-
vinciaal bestuur van Zeeland aanlei-
ding was tot het opstellen van een eco-
nomische ontwikkelingsschets-Zee-
land geheel in de geest van de gedach-
tevan de exponentiële groei. De ge-
volgen van die beleidsvoornemens 
doen zich nu gelden. Weliswaar heeft 
men zich - maar dan wel onder de 
druk van de omstandigheden - nood-
gedwongen moeten matigen, maar als 
ergens een destijds opgezette ontwik-
keling, gebaseerd op een sterke eco-
nomische groei, initiërend gaat wer-
ken op de ontwikkelingen in de toe-
komst, dan is het wel hier. Op de eer-
ste plaats zullen daarom de volkomen 
achterhaalde prognoses voor Zuid-
West-Nederland, zoals die in het Paar-
se Boek voorkomen, moeten worden 
herzien. Van aanknopen bij dit rapport 
kan dan ook geen sprake meer zijn, 
wat betekent dat het zeehaven beleid 
voor dit gebied in een totaal ander 
licht moet worden geplaatst. Met na-
me de voorziene zeehavenindustriege-
bieden buiten de 1400 hectare nog 
maar voor de helft geoccupeerde ter-
reinen in het Sloegebied, zijn groten-
deels overbodig geworden. 
Vorig jaar werd de nota Financieel Per-
spectief Havenschap Vlissingen gepu-
bliceerd, waaruit men in feite de con-
clusie kan trekken dat zelfs deze terrei-
nen voor het gebied al veel te omvang-
rijk zijn en dat ze een enorme, ook fi-
nanciële belasting met zich mee zullen 
brengen. Waarbij dan weer de angsti-
ge vraag rijst of hier, in een mede door 
stimulansen van de Rijksoverheid ont-
stane situatie, geen ontwikkelingen 
zullen gaan plaatsvinden die strijdig 
zijn met de mooie doelstellingen van 
de Oriënteringsnota en vooral met de 
leefbaarheid van de betrokken regio, 
terwijl toch de kleinschalige regionale 
arbeidsmarkt ter plaatse geheel ande-
re voorzieningen vraagt dan grote zee-
havenindustrieën. 
Naast deze zich binnen Zuid-West-Ne-
derland afspelende zaken, zijn er de 
ontwikkelingen in de grensgebieden. 
Deze problematiek bestaat uiteraard 
niet alleen in Zuid-West-Nederland, 
maar net zo goed in andere regio's 
langs de rijksgrenzen. 
In de memorie van toelichting wordt 
gewezen op het in werking treden van 
overleg met name in de zogenaamde 
regionale subcommissie West van de 
bijzondere commissie Ruimtelijke Or-
dening. Nu willen wij er uiteraard reke-
ning mee houden dat het daadwerke-
lijk functioneren van deze commissie 
zeker waar het een internationale com-
missie betreft, enige tijd zal vragen, 
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maar er spelen zich in dit gebied on-
dertussen wel zaken af, die de ruimte-
lijke ordening ter plaatse zo diepgaand 
gaan beïnvloeden dat de grootste 
spoed geboden is om te komen tot een 
daadwerkelijke planologische synthe-
se voor dit gebied aan beide zijden van 
de grens. Als er niets gebeurt, zullen 
daar inderdaad Rijnmondachtige ont-
wikkelingen ontstaan. En toch is, voor 
zover ik heb kunnen nagaan, de com-
missie maar één keer bijeen geweest. 
Verder dan de afspraak dat men wat 
gegevens zou uitwisselen, is men in 
dit jaar niet eens gekomen. Ik vraag 
mij zelfs af of er wel een nieuwe verga-
derdatum is vastgesteld. Maar onder-
tussen wordt op de linker Scheldeoever 
bij Antwerpen een gigantisch zeeha-
venindustrieterrein in gereedheid ge-
bracht, dat praktisch tot op de Neder-
landse grens ligt. Ondertussen komen 
de besprekingen over een te graven 
Baalhoekkanaal in een beslissend sta-
dium; een Baalhoekkanaal overigens 
waarvan steeds meer mensen de 
noodzaak niet meer inzien, maar dat 
wel een enorme ingreep betekent in de 
planologie van Oost-Zeeuwsch-Vlaande-
ren. En dat, terwijl een alternatieve op-
lossing, en een volgens de Raad van 
de Waterstaat zelfs zeer goede alterna-
tieve oplossing, aanwezig is via het zo-
genaamde Oost-Saeftinghetracé. On-
dertussen heeft ook het gemeentebe-
stuur van Gent in een brochure geti-
teld 'Gent, 125 000 ton' de wens ken-
baar gemaakt voor weer een nieuw 
zeehavenkanaal doorZeeuwsch-
Vlaanderen.Ondertusen worden in een 
gebied met een straal van amper 100 
km verscheidene kerncentrales ge-
bouwd of geprojecteerd. Hier moet 
duidelijk op korte termijn het vrijblij-
vende karaktervan het overleg wor-
den doorbroken, want dat is er mede 
oorzaak van dat er in wezen vrijwel 
niets gebeurd. Niets wijst erop dat het 
tot stand komen van de beschikking in-
zake coördinatie van streek- en ge-
westplannen door het Comité van Mi-
nisters van de Benelux-Economische 
Unie een belangrijke stap betekent voor 
het ruimtelijk beleid aan weerszijden 
van de grens. Niettemin meent de Mi-
nister in de memorie van toelichting 
deze positieve mededeling te moeten 
doen. Ik ben er zeer benieuwd naar, 
vanuit welke zekerheid de Minister dit 
zo heeft kunnen stellen. Ik verwacht 
dan ook dat hij zowel op de planologi-
sche ontwikkelingen in Zuid-West-Ne-
derland als op het echt gaan functione-
ren van het overleg in de grensgebie-
den nader zal ingaan. 

Op blz. 40 van de memorie van toelich-
ting komt de tweede nationale lucht-
haven aan de orde met de medede-
ling dat de Rijksplanologische Com-
missie om advies is gevraagd, voordat 
de procedure van de planologische 
kernbeslissing in werking zal worden 
gesteld. Al in onze algemene beschou-
wingen over de begroting 1975 heb-
ben wij de planologische aspecten van 
deze problematiek aangesneden, 
waarbij de volgende punten kunnen 
worden genoemd. 
- De te verwachten ontwikkelingen 
in de luchtvaart, zoals wij die nu kun-
nen voorzien, maken de aanleg van 
een tweede nationale luchthaven op 
z'n minst discutabel. 
- Als er sprake is van de lokatie Dentel-
oord, komt het ons voor dat, indien er 
een nieuwe luchthaven moet komen, 
deze in internationaal verband plano-
logisch moet worden bekeken. Ook 
België zoekt nu, niet zo heel ver van 
Dinteloord, naar een lokatie voor een 
nieuwe luchthaven. 
- Wat de lokatie Markerwaard betreft, 
is het voor ons de vraag, of nu alleen 
nog over de inpoldering van de Mar-
kerwaard moet worden gesproken als 
mogelijke lokatie voor een luchthaven. 
Eerst zou dan toch de gewenste plano-
logische indeling van het IJsselmeer 
duidelijk moet zijn. Kan de Minister 
hierop wat nader ingaan en dan met 
name op het planologisch verwerken 
van de nog steeds verdergaande dijk-
bouw in dit gebied? 
Een laatste punt betreft de Wadden-
zee. Ook wij vinden dat inpoldering 
van dit gebied zeer ongewenst is. Het 
punt is echter dat daarnaast ook aan-
tastingen van het gebied aan deflan-
ken moeten worden voorkomen, wil 
het gebied toch niet ernstig worden 
aangetast. Met name bedoel ik dan dat 
de recreatieve ontwikkelingen duide-
lijk moeten worden afgebakend (dit 
geldt trouwens ook voor de Zeeuwse 
kust) en op de tweede plaats zijn er de 
veelsoortige militaire bestemmingen, 
in het hele Waddenzee-gebied, waar-
van de bestemming van het Lauwers-
meer de meest recente is. Uiteraard 
zullen wij deze zaak bij Defensie aan de 
orde moeten stellen, maar de kwestie 
heeft toch ook duidelijk planologische 
aspecten. Dat is de reden waarom wij 
ook de mening van de Minister van 
Ruimtelijke Ordening over de bestem-
ming van het Lauwersmeer zouden 
willen vernemen. 

D 
De heer Eisma (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij een vorige gelegenheid 
sprak de Minister meerdere keren met 

Voltaire: Ik zal u de dingen herhalen zó 
lang tot u ze begrepen hebt. Hierbij 
was dit adagium dan vaak niet voor de 
Kamer doch voor de pers bedoeld. Het 
over onze hoofden heen tot de pers 
spreken hoeft nu niet meer; de Minis-
ter hoeft, althans hiervoor, de Kamer 
niet meer te gebruiken. Hij heeft in-
middels directere wegen gevonden 
en hoewel het wel wat lang heeft ge-
duurd, verheugt dit ons in meer dan 
één opzicht. 
Met betrekking tot wetswijzigingen ten 
aanzien van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening herinner ik de Minister aan 
wat hij bij een vorig beleidsdebat hier-
overzei. Het betreft hier drie fasen: 
- fase 1 is het wetsontwerp voor de 
directe aanwijzingsbevoegdheid in be-
stemmings- en structuurplannen als 
complement van de planologische 
kernbeslissing; 
- fase 2 is een geheel van grotere en 
kleinere verbeteringen van de Wet op 
de ruimtelijke ordening, waarbij de be-
spoediging van o.a. beroepsprocedu-
res aan de orde komt en tegelijk verbe-
tering van de inspraakprocedures 
wordt aangebracht; 
- fase 3 komt ter sprake in een der de-
len van de Derde Nota, waarin een to-
taalvisie getracht wordt te geven op 
het instrumentarium voor het inrich-
tingsbeleid mede in relatie met andere 
bestaande wettelijke regelingen. 
Hoe ver staat het met de werkzaam-
heden van fase 1 en fase 2? Het was 
december vorig jaar dat de Minister de 
hoop uitsprak een en ander aan wets-
wijzigingen binnenkort bij de Kamer in 
te dienen. Het is nu drie maanden la-
ter. Niet dat wij verwachten, dat in drie 
maanden de resultaten van de fasen 1 
en 2 ingediend zouden kunnen zijn, 
maar wij willen graag weten in welke 
tijdsperioden wij moeten denken. 
In het bijzonder met betrekking tot fa-
se 2 geldt dat dit ons vierde beleidsde-
bat Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening in deze Kamer is en iedere 
keer weer vragen leden van deze Ka-
mer naar bespoediging van de beroeps-
procedures. In de memorie van ant-
woord op ons voorlopig verslag wordt 
ook hieraan wederom aandacht be-
steed; wij lezen dat plm. 550 beroe-
pen bij de Kroon in behandeling zijn. 
Het zijn er elk jaar meer. 
Ook betrekking op fase 2 heeft mijns 
inziens de ervaring die het Centraal 
Punt Inspraak (CPI) met inspraakexperi-
menten opdoet. Zou de Minister ons 
eens een overzicht kunnen verstrekken 
van de inspraakexperimenten die bij 
het CPI zijn binnengekomen en als 
aanvraag zijn geaccepteerd? 
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Eisma 
Is er al gebruik gemaakt van de in deze 
begroting beschikbaar gestelde fond-
sen? 
Wij zijn wat geschrokken over het oor-
deel van de Minister over de beroeps-
beroepsgangers. Citaat van de Minis-
ter uit begrotingsbehandeling in de 
Tweede Kamer: 'De gevaarlijksten zijn 
degenen die er een hobby van maken in 
beroep te gaan tegen allerlei plannen 
en daarmee de zaak ophouden'. Hier-
mee wordt bedoeld dat er een catego-
rie uit de bevolking kennelijk met on-
oprechte bedoelingen in beroep gaat. 
Kan de Minister nadere mededelingen 
doen over de grootte van deze catego-
rie en waaruit is hem dit gebleken? 
Met betrekking tot de oriënteringsnota 
is de positie van de Minister niet te be-
nijden. Niet dat wij op deze plaats een 
mening over de inhoud van de nota 
zullen geven; dat is te zijner tijd in de 
eerste plaats een zaak van de Tweede 
Kamer. Maar als wij het RARO-advies, 
waarin de mening van zeer velen na 
een uitgebreide inspraakprocedure is 
weergegeven, lezen, dan is de heer Eis-
se Kalk in het maandblad 'Plan' er niet 
zo ver naast, als hij zegt: 'Vooralsnog 
lijkt ons het 'rapport' van de raad van 
advies slechts voor één uitleg vatbaar: 
Jantje blijft dit jaar zitten. Maar omdat 
zitten blijven tegenwoordig niet meer 
zo in zwang is, lijkt het beste advies 
aan de Regering voorlopig te zijn: 
Huiswerk overdoen'. 
Wij zijn benieuwd naar de houding van 
de Minister ten opzichte van het RARO-
advies, maar als hij dezelfde con-
sequentie trekt als zoeven verwoord -
en dat is geen schande, want één van 
de functies van deze inspraakprocedu-
re is juist om te leren van alle menin-
gen over deze zeer belangrijke oriënte-
ringsnota - dan betekent dit dat de 
Rijksplanologische Dienst nog wel eni-
ge tijd nodig zal hebben om een stand-
punt te formuleren voordat de behan-
deling in de Tweede Kamer zal plaats-
vinden. Kan de Minister mededelen 
welke gevolgen de inspraakresultaten 
op het tijdstip van behandeling in de 
Tweede Kamer zullen hebben? 

D 
Mevrouw De Boer-d'Ancona(P.v.d.A-): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor van de 
heer Eisma, dat hij een behandeling 
als deze voor de vierde maal mee-
maakt. Voor mij is het de eerste keer. 
Het is zelfs de eerste keer, dat ik hier 
voor mijn fractie het woord voer. Ik 
had niet durven hopen, dat dit in zo in-
tieme kring zou plaatsvinden... 
Mijnheer de Voorzitter! Hoewel al 
sinds 1965 de juridische afsplitsing 

van Woningwet en Wet op de Ruimte-
lijke Ordening een feit is en hoewel van-
uit de vaste commissie de wens is 
geuit om Ruimtelijke Ordening en za-
ken, Volkshuisvesting betreffende, af-
zonderlijk aan de orde te stellen, zal 
het toch duidelijk zijn, dat beide onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. Of 
het nu problemen betreft die te maken 
hebben met onze grote steden en met 
het beschermen van de 'open' ruimte, 
of zij samenhangen met groeikernen 
of juist met de kleine kernen, vaak zal 
blijken, dat de distributie van mensen 
in belangrijke mate gerelateerd is aan 
eisen enerzijds en mogelijkheden an-
derzijds met betrekking tot hun huis-
vesting. Het is met name op dit punt, 
dat de centrale overheid een in wezen 
bruikbaar instrument bezit om gewen-
ste spreiding te effectueren. Op veel 
plekken waar feitelijke groei is achter-
gebleven bij geplande - op veel plaat-
sen ook, waar de feitelijke groei de ge-
wenste verre overtrof - is deze gang 
van zaken terug te voeren op een on-
juiste of onvolledige hantering van dit 
instrument. Zo blijkt bij analysering 
van het bevolkingsverloop van enkele 
groeikernen, dat zij wel erin slagen, 
bewoners aan te trekken, doch niet 
hen vast te houden. Uit verder onder-
zoek - ik heb dit bij voorbeeld gedaan 
ten aanzien van Purmerend en Zoeter-
meer - lijkt naar voren te komen, dat 
deze vorm van getrapte migratie haar 
oorzaak vindt in de tekorten op huis-
vestingsgebied. Deze tekorten betreffen 
zowel de woning als de directe woon-
omgeving. 
Hierbij moeten twee opmerkingen 
worden gemaakt, mijnheer de Voorzit-
ter. In de eerste plaats, dat ook de eer-
ste sprong naar buiten voor veel men-
sen al een noodsprong was, welke eer-
der werd veroorzaakt door de push 
vanuit de grote stad dan door de pull 
die de groeikernen uitoefenden. 
In de tweede plaats, dat men bij verde-
re uitwaaiering over nog kleinere ge-
meenten niet wordt tegengehouden 
door de lokatie van het werk, integen-
deel, want wat bij voorbeeld 
Noord-Holland betreft, bestaat de ten-
dens, dat wonen en werken steeds ver-
der uit elkaar groeien. De sterksten - in 
dit geval de werkverschaffers - zijn be-
ter in staat, hun wensen met betrek-
king tot hun vestigingsplaats te reali-
seren. 
Als men -zoals het geval is in de 
oriënteringsnota - streeft naarverbe-
tering van de kwaliteit van de leefom-
standigheden, dan lijkt de steeds toe-
nemende woon-werkafstand, die uit 
het hierboven gestelde voortvloeit, 
niet hiermee in overeenstemming. Een 

spreiding van de werkgelegenheid, zo-
danig dat aansluiting wordt gevonden 
bij de totale visie die men met betrek-
king tot de ruimtelijke ordening eta-
leert, en aansluiting bij de distributie van 
de bevolking, behoeft kennelijk een 
krachtiger, maar zeker genuanceer-
der aanpak dan die, waarvan thans 
sprake is. 
Uit de memorie van toelichting blijkt, 
dat de Minister wel mogelijkheden ziet 
om meer dan tot nog toe het geval was 
via maatregelen op het gebied van de 
volkshuisvesting de bevolking te diri-
geren naar die plaatsen, welke vanuit 
een oogpunt van ruimtelijke ordening 
het meeste gewenst zijn, maar of dit 
werkelijk gebeurt, zal sterk afhankelijk 
zijn van de mate, waarin de werkgele-
genheid hierin voorgaat of volgt. De 
twee belangrijke instrumenten die de 
Regering in dit kader kan hanteren zijn 
die van de selectieve investeringsrege-
ling en die van de voorgenomen ver-
plaatsing van rijksdiensten. Ze zijn nut-
tig en noodzakelijk als het erom gaat, 
de probleemgebieden te stimuleren, 
maar zullen zij kunnen bewerkstelli-
gen, dat in het noorden een migratie-
groei van 1 % - waarvoor inde oriën-
teringsnota, op volstrekt willekeurige 
gronden, wordt gekozen - zal plaats-
vinden? Een dergelijk hoog provinciaal 
migratiepercentage werd in onze 
geschiedenis slechts één keer bereikt, 
namelijk in Noord-Holland in 1886. Het 
werd veroorzaakt door zeer slechte so-
ciale en economische omstandighe-
den, teweeggebracht door de land-
bouwcrisis. 
Het is bovendien de vraag of een be-
leid dat erop is gericht, in één adem de 
periferie op te krikken en het westen te 
ontlasten, niet tot mislukking is ge-
doemd. De congestie in het westen 
moet rechtstreeks worden gerelateerd 
aan een niet adequate ruimtelijke 
structurering en een falend ruimtelijk 
ordeningsbeleid in het westen. Veel-
eer door positieve maatregelen - en zij 
worden door de Minister uitvoerig aan 
de orde gesteld - zal de problematiek 
te lijf moeten worden gegaan dan door 
de belemmerende maatregelen. Im-
mers, de kans is niet gering, dat deze 
op de steden in het westen een ave-
rechtse uitwerking zullen hebben, om-
dat hun push-werking, en daarmee 
gepaard gaande suburbanisatie, nog 
meer zal toenemen als de stedelijke 
werkgelegenheidsstructuur nog ver-
der ontwricht. Dat voorts de perifere 
gebieden in vele gevallen wel gebaat 
zijn bij verdere ontplooiing van de 
werkgelegenheid maar bepaald niet 
staan te springen om grote import van 
bevolking uit het westen, aangezien 
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De Boer-d'Ancona 

hun attitude in dit opzicht de laatste ja-
ren nogal is gewijzigd, blijkt in vol-
doende mate uit de reactie neergelegd 
in de memorie van antwoord. 
Uit dit alles mag blijken, dat voor de 
realisering van uitgangspunten en 
doeleinden met betrekking tot de 
ruimteli jke ordening een van regio tot 
regio genuanceerd beleid moet wor-
den gevoerd; dat het toepassen van 
dezelfde regelingen voor uiteenlopen-
de gebieden in ons land zeer onge-
wenste consequenties kan hebben. 
Dat geldt niet alleen voor het sprei-
dingsbeleid in meer algemene zin, het 
gaat evenzeer op voor de vorm waarin 
deze spreiding moet plaatsvinden, na-
melijk als gebundelde deconcentratie. 
Het goeddeels mislukken van deze 
bundeling wordt grotendeels toege-
schreven aan de ontoereikendheid van 
het instrumentarium. 
Als dat werkeli jk zo is, klemt des te 
meer de vraag, of selectieve investe-
ringsregeling, lokatiesubsidies en f i -
nanciële steun voor de groeikernen 
wel voldoende zullen zijn om dat ge-
voelde tekort op te vangen. In de me-
morie van antwoord staat dat, indien 
genoemde maatregelen onvoldoende 
effect sorteren, zij zullen worden bijge-
steld. Dat houdt echter geenszins in, 
dat het probleem daarmee wordt op-
gelost. Falen en slagen van gebundel-
de deconcentratie zijn niet alleen af-
hankelijk van de ter beschikking staan-
de instrumenten maar in de eerste 
plaats van de toepassing van de juiste 
instrumenten op de juiste plaats. Deze 
juistheid blijft discutabel zolang het in-
zicht ontbreekt in de push- en pull-fac-
toren die spreiding bewerkstell igen. 
Uit de eerste resultaten van een onder-
zoek op het Sociaal-Geografisch lnsti-
tuut van de Amsterdamse universiteit 
blijkt bij voorbeeld dat de distributie 
van bevolking binnen bepaalde regio's 
over eenzelfde ti jdsperiode lang niet 
overal is te verklaren uit dezelfde zoge-
naamde 'leefbaarheidsvariabelen'. Het 
varieert bijna van geval tot geval, een 
tendens die trouwens ook blijkt uit de 
opvatt ing in sommige delen van de 
randgebieden die de oriënteringsnota 
te centralistisch vinden en een soepe-
ler beleid voorstaan ten opzichte van 
de uitbreiding van hun kleine kernen. 
Een dergelijk genuanceerd beleids-
standpunt houdt echter niet zonder 
meer een pleidooi voor decentralisatie 
van het ruimtelijk beleid in. 
Integendeel, zou ik bijna zeggen. De te 
verwachten wijzigingen in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening die zullen voor-
kómen dat gemeenten zoals nu kun-

nen beslissen over zaken die op bo-
vengemeentelijk niveau l iggen, wor-
den van harte toegejuicht. Weliswaar 
is het ook onder de huidige wetgeving 
mogelijk dat de centrale overheid door 
middel van aanwijzingen haar stand-
punt laat doorwerken naar het lagere 
bestuursniveau maar daarvan wordt 
slechts sporadisch gebruik gemaakt, 
evenals van de bevoegdheid, vastge-
legd in artikel 33 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, waarin staat dat 
structuur- en bestemmingsplannen ten 
minste eenmaal in de tien jaar dienen te 
worden herzien. In wezen zal het erom 
gaan, een bestuurlijke structuur te for-
meren waarbij de verschil lende be-
stuursniveaus verschillende maar op 
elkaar afgestemde beslissingsbevoegd-
heid hebben. 
Niet voor alles behoeft men de wet 
echter te veranderen. Vorig jaar be-
loofde de Minister binnen de huidige 
wetsbepalingen de procedure met be-
trekking tot bestemmingsplannen te 
versnellen. Nu schrijft hij in de memo-
rie van antwoord dat voorui t lopend op 
een herziening van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening met betrekking 
tot dit punt nog geen concrete maatre-
gelen zijn genomen. Ik behoef hierop 
niet verder in te gaan omdat vorige 
sprekers ook al opheldering inzake dit 
punt hebben gevraagd. De wens naar 
een meer gerichte aanpak van bovenaf 
betekent niet dat op het laagste niveau 
geen ruimte moet zijn voor een optima-
le gelegenheid tot engagement. 
Zowel in de memorie van toelichting 
als in de memorie van antwoord komt 
de inspraak uitvoerig aan de orde. Wat 
daarbij opvalt is de grote nadruk op 
het experimentele karakter in dezen. Zo-
wel bij de aanvraag als in de eindrap-
portage zal duidelijk gewag moeten 
worden gemaakt van het feit dat het 
hier om een experiment gaat. Het 
vreemde is echter dat in de uiteindeli j-
ke programmering die men nastreeft, 
subsidieverlening zal plaatsvinden op 
grond van de omstandigheid dat het 
om nieuwe inspraaktechnieken gaat óf 
om reeds beproefde. Dat is logisch; 
men weet nu ten slotte nog niet wat 
het meest effectief zal blijken te zijn. 
Onlogisch lijkt het dan echter om bij de 
nü binnenkomende aanvragen het 
nieuwe of experimentele zo te bena-
drukken. We kunnen met betrekking 
tot dit soort inzet niet aardig ge-
noeg zijn, lijkt me, en daarom vraag ik 
hoe experimenteel het experiment 
moet zijn om voor subsidie in aanmer-
king te komen. 
Het beleid etaleert zijn visie en zijn 
plannen sinds 1956, toen 'het westen 
en overig Nederland' verscheen, 

hoofdzakelijk via nota's met betrekking 
tot de ruimteli jke ordening. Een pro-
jectgroep Bestuurssociologie van het 
Sociologisch Instituut en van de pro-
jectgroep Bestuurskunde van het lnsti-
tuut voor Staats- en Administratief 
recht van de Utrechtse universiteit 
heeft de eerste en tweede nota ruimte-
lijke ordening én de oriënteringsnota 
geanalyseerd op hun beleidstechni-
sche waarde. Zij komen tot de conclu-
sie, dat, alhoewel in de oriënteringsno-
ta voor het eerst is gewerkt in het voet-
spoor van de Commissie voor de Be-
leidsanalyse, waardoor hoofd-, su b-en 
enkelvoudige doelstellingen enigszins 
werden onderscheiden: 
- de overzichtelijkheid tussen basis-, 
hoofd-, sub- en enkelvoudige doelstel-
lingen ontbreekt; 
- de koppeling van instrumenten aan 
enkelvoudige doelstellingen niet sy-
stematisch aanwezig is; 
- de ti jdsfasering, alhoewel duidelijk 
beter aangegeven dan in de 1e en 2e 
nota, vaag is. 
Daaruit wordt de conclusie getrokken, 
dat ook deze nota niet kan dienen als 
richtinggevende visie voor de lagere 
organen. Aannemende, dat dit een hy-
pothese is, lijkt deze bevestigd te wor-
den als men gewaar wordt welke visie 
de P.P.D.-Zuid-Holland naar voren 
brengt met betrekking tot de plannen 
voor een aantal niet voor groei bedoel-
de kernen in die provincie of wat de 
stuurgroep Verstedelijking Rijnmond-
gebied van plan is met betrekking tot 
onder andere de bestudering van de 
mogeli jkheid tot het situeren van 
15000 woningen in Berkel/Rodenrijs. 
Is de Minister niet van mening dat op 
deze wijze de ernst van de uitgangs-
punten, neergelegd in de 2e nota en 
de oriënteringsnota, wordt ondergra-
ven? 
Ten slotte moet hier opgemerkt wor-
den dat er, ondanks alle onzekerheden 
en openstaande vragen, een tendens 
in de goede richting is. De oriënte-
ringsnota komt tegemoet aan een 
groot aantal bezwaren die met betrek-
king tot de vorige nota's geopperd 
werden. De problemen maar ook de 
onvervangbare waarde van de grote 
stad krijgen in de memorie van toe-
lichting de nodige aandacht evenals 
de onvervangbaarheid van het ons 
nog resterende natuurgebied, al zou ik 
in dit verband wel wi l len vragen wat 
de Minister denkt te doen aan het ver-
schijnsel van de tweede woning. Bui-
tenlanders en kapitaalkrachtige Neder-
landers vormen op die manier een be-
dreiging van de open ruimte en wor-
den hierin niet gebarricadeerd door 
bestemmingsplannen. 
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Deze wijze waarop de bevolking zal wor-
den geënthousiasmeerd om enerzijds 
te reageren op nieuwe ontwikkelingen, 
anderzijds het waardevolle bestaande 
te conserveren, geeft vertrouwen om op 
de schuchter ingeslagen weg 
voort te gaan, een vertrouwen dat me-
de gebaseerd is op de in de memorie 
van antwoord gegeven uiteenzetting 
over de wijze, waarop de bevolking zal 
worden gehoord en betrokken inzake 
de nationale landschapsparken. De 
meest voor de hand liggende methode 
in dezen lijkt mij echter een goede sa-
menwerking tussen de Minister en de 
massamedia. 
Ik hoop dat hij dat met mij eens is en 
zijn optreden daarom wat wil ontdoen 
van het sinterklaasachtige image dat 
hij in dezen heeft opgebouwd. 

D 
De heer Meuleman (S.G.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik had opgegeven het 
woord te voeren bij de onderdelen 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves-
ting, maar aangezien mijn bijdrage 
zich bijna uitsluitend beperkt tot het 
onderdeel Ruimtelijke Ordening, zal ik 
niet spreken bij het onderdeel Volks-
huisvesting. 
Mijnheer de Voorzitter! Als wij heden 
de begroting van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening behandelen, 
kunnen wij wel vaststellen, dat het ge-
hele bouwbeleid wel een uitermate 
moeilijke tijd doormaakt. Het aantal 
werklozen in deze sector is tot een gro-
te hoogte gestegen en wanneer hier 
de toeleveringsbedrijven nog worden 
bijgerekend, nemen deze aantallen 
toch wel ernstige vormen aan. De laat-
ste jaren - 10 a 15 jaar - is er in de wo-
ningbouw een ontwikkeling geweest, 
van een dermate omvang, dat deze 
naar het schijnt voor de toekomst niet 
meer te rechtvaardigen is. Toch is er 
nog wel behoefte aan woningen. De 
hoogbouw, die de laatste jaren heeft 
plaatsgevonden, blijkt niet in trek te 
zijn. Vandaar, dat leegstand optreedt. 
De vraag naar laagbouw is echter nog 
groot. Toch verloopt ten aanzien van 
de bouw niet alles naar wens. Om nu 
exact aan te geven, waar precies de 
oorzaken moeten worden gezocht van 
het ineen storten van het bouwbeleid, 
is niet eenvoudig. Velen hebben zich 
over deze materie gebogen, maar een 
antwoord op deze vraag kon niet of 
moeilijk worden aangegeven. Toch 
vraag ik mij af, of al de werken, die nog 
uitgevoerd zullen worden, zowel in de 
woningsector alsook in de utiliteitssec-
tor, wel op tijd kunnen worden gereali -
seerd. Diverse aannemers ontslaan 

werknemers om redenen van het niet 
op tijd afkomen van de vergunningen. 
Hoe groot, zo zou ik aan de Minister 
willen vragen, is de achterstand bij het 
verlenen van vergunningen? Hoe 
groot is het aantal aanvragen van di-
verse werken, die niet uitgevoerd kun-
nen worden wegens allerlei planologi-
sche maatregelen? Om welke financië-
le bedragen gaat het? Door het uitblij-
ven van vergunningen zowel voorwo-
ningen alsmede voor bouwobjecten, 
kunnen geen opdrachten worden ver-
strekt, hetgeen tot verhoging van de 
werkloosheid zal leiden. 
Het vaststellen van een bestemmings-
plan is veelal een tijdrovende zaak. 
Met alle inspraak van tegenwoordig 
schijnt er bijna geen uitspraak meer te 
verkrijgen. Dat houdt niet in, dat wij geen 
enkele inspraak zouden wensen, maar 
het overdadige van thans verkiezen wij 
ook niet. Wanneer wij dan bijna na ein-
deloze besprekingen wel het gewenste 
resultaat bereiken, kan een verdere 
ontwikkeling van een plan een aan-
vang nemen. Wanneer echter geen 
goedkeuring wordt verkregen, wordt 
het een beroepszaak en dan is het ein-
de helemaal zoek. Wij zijn dan ook ge-
lukkig met de uitspraak van de Minis-
ter, dat een eventuele verkorting van 
de procedure ter zake van bestem-
mingsplannen onderwerp van discus 
sie is, en dat dit bij de tweede fase van 
de herziening van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening aan de orde zal 
komen. Er zal dan worden gepoogd de 
beroepen inzake bestemmingsplan-
nen zosnel mogelijk af te handelen. Ik 
vind dat een nobel streven. Gezien het 
aantal beroepen - ongeveer 550 - is 
het toch zeker van groot belang om 
geen tijd meer verloren te laten gaan. 
De tijd dringt. Hoe lang denkt de Minis-
ter, dat het zal duren, voordat dit on-
derwerp van discussie aan de orde zal 
komen? Hoelang zal het duren, voor-

I 
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dat deze zaak afgehandeld zal kunnen 
worden? Kan de Minister hieromtrent 
een ti jdslimiet noemen? 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb kennis 
genomen van een brief van het Colle-
ge van Gedeputeerde Staten van Over-
ijssel, welke gezonden is aan de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat, maar 
ook aan de Minister van Volkshuisves-
t ing, zulks naar aanleiding van de 
bouwplannen van de Nederlandse 
Spoorwegen in de gemeenten Zeist en 
De Bilt. Het gaat om n ieuwbouw ten 
behoeve van het pensioenfonds en het 
Architectenbureau van de NS. Ik heb 
ook gelezen, dat de genoemde ge-
meenten nogal bezwaren hebben te-
gen deze plannen. Indien deze bezwa-
ren nog aanwezig zijn, dan zou ik wi l -
len vragen of het de Minister bekend 
is, dat in Twente ten opzichte van de 
andere regio's een achterstand bestaat 
voor wat betreft het aantal arbeids-
plaatsen in de dienstensector. Is de 
Minister bereid invloed aan te wen-
den, in die zin, dat mogeli jkheden wor-
den geschapen, indien de genoemde 
bouwplannen aldaar geen doorgang 
zullen vinden, deze te realiseren bij-
voorbeeld in Twente, althans in Over-
ijssel? Ziet de Minister in deze nog een 
mogeli jkheid voor het oosten van het 
land, bijvoorbeeld andere diensten? 
Ruimtelijke ordening is een goede 
zaak, mijnheer de Voorzitter. De ruimte 
die er is, moet ook in ons land in de 
juiste banen geleid worden. Dat hier-
aan veel aandacht wordt geschonken, 
blijkt wel uit de vele nota's en rappor-
ten die ons in ruime mate worden aan-
geboden. Eerst werden wi j geconfron-
teerd met de landelijke ordening, na-
melijk met de eerste, de tweede, thans 
de derde en well icht straks nog de 
Vierde nota ruimteli jke ordening. Er is 
dan ook ruimschoots stof tot overden-
king. Hoezeer ook de ruimteli jke orde-
ning een goede zaak moge zijn, toch 
blijkt steeds weer dat door middel van 
allerlei besluiten en verordeningen te 
veel door de landelijke overheid wordt 
geregeld en te weinig wordt overgela-
ten aan de lagere overheden, dus ge-
meenten en provincies, maar ook aan 
het particuliere initiatief en de vri jheid 
van de burger. Waarom moet steeds in 
toenemende mate alles van bovenaf 
worden opgelegd? Mag het persoon-
lijk element niet meer meespreken? 
Het is stellig waar te nemen dat er een 
toenemende zorg en ongerustheid is 
over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de kwestie van de bestuurli jke or-
ganisatie in ons land. Er wordt steeds 
meer aangedrongen op grotere eenhe-

den, gewesten of wat dies meer zij, en 
er wordt gesteld dat de gemeenten en 
de provincies de vraagstukken van 
ruimtelijke ordening niet meer aan-
kunnen. Ik meen echter dat veel meer 
aan de plaatselijke of provinciale over-
heden moet worden overgelaten. 
Wanneer ik dit stel, mijnheer de Voor-
zitter, kom ik aan een zeer belangrijk 
punt in ons volksleven waarover van-
daag al eerder is gesproken, namelijk 
de kleine kernen. Er is veel over ge-
sproken, zowel in het parlement als in 
de provincies en de gemeenten, maar 
het probleem blijft. In het advies van 
de oriënteringsnota ruimteli jke orde-
ning ben ik teleurgesteld. Hier wordt 
een advies uitgebracht dat mijns in-
ziens voor tweeërlei uitleg vatbaar is. 
Enerzijds wordt gesteld dat de kleine 
kernen in principe de natuurli jke groei 
van de autochtone bevolking moeten 
kunnen vasthouden, terwij l men ander-
zijds zegt dat het gevaar dreigt dat 
maatregelen ter verwezenlijking van 
de gebundelde deconcentratie in geval 
van vermindering van de bevolkings-
groei een zuigende werking zullen 
hebben op de kleine kernen. 
Dit laatste wi l ik met klem bestrijden. 
De afremming van de bouw in de plat-
telandskernen geschiedt veel te ab-
rupt. Al moge dan de Tweede nota 
ruimtelijke ordening voor de kleine 
kernen gezamenlijk 1 % per jaar als 
groeinorm hanteren, dit is beslist te 
laag. Bovendien, gaat het om 1 % van 
het aantal woningen, öf om 1 % van de 
bevolkingsaanwas? Dit maakt een heel 
verschil. Bovendien worden deze nor-
men bij de huidige toewijzing niet 
eens gerealiseerd. 
Waarom mag men in een dorp waar 
men geboren en getogen is, niet de 
mogeli jkheid hebben om te kunnen 
blijven wonen? Waarom moet men ge-
dwongen worden, zich elders te vesti-
gen? Het motief dat men economisch 
gebonden moet zijn, acht ik discrimi-
nerendten aanzien van andere bevol-
kingsgroepen die economisch aan een 
stad gebonden zijn, maar die het toch 
verkieslijker vinden om prinsheerlijk 
buiten te wonen. 

Niemand vraagt in de kernen om een 
ongelimiteerde groei. De bevolking 
wenst dat zelf ook niet. Degene die 
graag wi l blijven wonen in het dorp 
waaraan hij gehecht is, moet dat ook 
kunnen doen en moet niet gedwongen 
worden om te vertrekken. Waarom wi l 
men in een dorp blijven wonen waar 
men geboren is? Welnu, de nota 
spreekt over ' leefbaarheid', maar daar-
over wordt verschil lend gedacht. Daar-
onder verstaat men lang niet altijd het-

zelfde. Men voelt zich gebonden aan 
een besloten gemeenschap, aan kerk, 
school en vereniging, terwij l ook het 
culturele leven in menig dorp op een 
hoger niviau staat dan in een stad. 
Daar zou menig stedeling een voor-
beeld aan kunnen nemen, terwij l de 
mensen uit de dorpen nu als het ware 
worden verdreven en dan onder het 
voorwendsel dat passende voorzienin-
gen ontbreken. Men vraagt echter in 
die dorpen niets, terwij l , als de men-
sen eenmaal verdreven zijn, de pas-
sende voorzieningen met extra over-
heidssubsidie mogelijk worden ge-
maakt. 
Tot slot w i l ik een ernstig beroep doen 
op de Minister om deze kernen niet te 
laten uitsterven en in dezen een soepe-
ler beleid te voeren dat gebaseerd is 
op geboren-wonen-bli jven wonen en 
niet op economisch gebonden zijn; dat 
is namelijk een onbilli jke zaak. Laat de-
ze kernen in hun gebondenheid aan el-
kaar te zamen voortleven en verdrijf 
deze mensen niet. Mag hier op de me-
dewerking van de Minister worden ge-
rekend? Graag ontvang ik van de Mi-
nister een duidelijk antwoord. 

Onderdeel Volkshuisvesting 

D 
De heer Van Hemert tot Dingshof 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Onge-
veer een half jaar gelden verscheen de 
Nota huur- en subsidiebeleid. 
Hierin wordt uitvoerig het toekomstig 
beleid van de Regering uit de doeken 
gedaan ten aanzien van de woning-
voorziening (waaronder begrepen: de 
woningverbetering), de huren, het ei-
gen-woningbezit, de subsidiëring van 
het wonen, het sociaal huurrecht, de 
zeggenschap van de huurders, alsme-
de de woningverdel ing. 
Voorwaar, geen geringe voornemens! 
Het uitgangspunt van de nota en van 
de daarin vervatte voorstellen is, dat 
iedere volwassene recht heeft op een 
zelfstandige woonruimte van goede 
kwaliteit en tegen een prijs, die in een 
redelijke verhouding staat tot het inko-
men. 
Ter verwezenlijking van dit doel wordt 
onder meer als belangrijk instrument 
in deze nota aanbevolen het systeem 
van inkomenshuren, waarbij het door 
de huurder zelf te betalen maximale 
huurbedrag wordt gekoppeld aan een 
oplopend percentage van zijn belast-
baar inkomen. Is de werkelijk verschul-
digde huur hoger, dan kan voor het 
meerdere een beroep worden gedaan 
op een huursubsidie. 
Deze op zichzelf belangrijke voorzie-
ning, namelijk het helpen van mensen, 
die zelf financieel onvoldoende bij 
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machte zijn om redelijke woonru imte 
te bekostigen, houdt anderzijds de mo-
gelijkheid in , dat grote animo zal ont-
staan voor woningen met hoge huren, 
omdat dan toch een belangrijke huur-
subsidie kan worden geclaimd. Dreigt 
nu niet het gevaar van een excessief en 
feitelijk oneigenlijk gebruik van de 
huursubsidie? Gaarne hierover de 
zienswijze van Staatssecretaris Van Dam. 
Het is t rouwens ook onbill i jk tegen-
over degenen, die zich wel een redelijke 
matiging van hun huurwensen opleg-
gen. 
Het moet dan ook noodzakelijk worden 
geacht, dat de huursubsidiëring wordt 
ingeclaimd binnen sociaal maar ook 
binnen financieel aanvaardbare gren-
zen. Ook hierover verneem ik gaarne 
de zienswijze van de Staatssecretaris. 
Een anaer belangrijk instrument in het 
de Regering voor ogen staande beleid 
is de doorstromingsheff ing ten laste 
van personen, die naar het oordeel 
van de Regering een te lage huur beta-
len. Deze overheidsbetutteling en in-
greep in ieders recht om zijn besteed-
baar inkomen naar eigen inzicht aan te 
wenden, moet ons inziens met klem 
worden afgewezen. Er kunnen talloze 
honorabele redenen zijn, die iemand 
aanleiding geven om met een geringer 
woongenot, waarvoor normaliter een 
lagere huur geldt, genoegen te nemen. 
Dit moet gewoon gerespecteerd wor-
den en mag niet door middel van een 
heffing worden afgestraft. De overheid 
moet zich hier beperken tot het st imu-
leren van doorstroming naar hogere, 
meer met het inkomensniveau corres-
ponderende huurklassen door bij voor-
beeld tegemoetkoming in verhuis- en 
inrichtingskosten, gewenningssubsi-
dies en dergelijke te verstrekken. De 
verhuurders komen er in de nota toch 
bijzonder slecht af; alle aandacht is ge-
richt op de huurders. Waar de verhuur-
ders wel ter sprake komen, gebeurt dit 
hoofdzakelijk in die zin, dat de ver-
huurders in de gaten moeten worden 
gehouden en aan banden moeten wor-
den gelegd. Dit kan in sommige geval-
len juist zijn, maar gaat volledig voor-
bij aan het vaststaande feit, dat er 
geen huurders kunnen zijn als er geen 
verhuurders zi jn! Ook wordt eraan 
voorbi jgegaan, dat talloze grote en 
kleine verhuurders enorm veel hebben 
gedaan - en nog doen - voor de volks-
huisvesting. Dit moet mogeli jk bli jven. 
Het is daarbij niet voldoende, dat een 
object met de jaren een stijgend geld-
bedrag vertegenwoordigt - hetgeen 
geenszins behoeft in te houden dat het 
inflatietempo wordt bijgehouden - t e -
vens moet het rendement zodanig zijn, 

dat de schrikbarend gestegen lasten 
kunnen worden opgevangen en een 
nog lonende netto-bate resteert. 
Ook mag versterking van de positie 
der huurders niet tot een onvoldoende 
rechtsbescherming voor de verhuur^ 
ders leiden. Slaat de balans te veel 
naar één kant uit - hetgeen zich in de 
nota ten faveure van de huurders afte-
kent - dan is verschraling van het aan-
bod van goede woningen te vrezen, 
hetgeen alleen maar schadelijk kan 
zijn voor een goed en verantwoord 
volkshuisvestingsbeleid. 
De gedachten, die met betrekking tot de 
dynamische kostprijsberekening in de 
nota worden ontwikkeld, geven des te 
meer aanleiding om met nadruk aan te 
dringen op goed overleg met de repre-
sentanten van bouwers, verhuurders 
en financiers, opdat er niet kortsluit in-
gen zullen ontstaan, die de won ing-
bouw - die toch al geen florissant 
beeld v e r t o o n t - nog meer in moeili jk-
heden doen geraken. 
Het onlangs door de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning aan de Tweede Kamer aangebo-
den bouwprogramma 1975 
spreekt in dit verband toch wel boek-
delen! De werkgelegenheid in de 
bouw en de weinig rooskleurige posi-
tie van menig bouwbedri j f , maant tot 
uiterste voorzichtigheid met maatre-
gelen, die 'de bouw' als remmend 
moet ervaren. 

Het in de nota ontwikkelde systeem 
houdt voorts in, dat een geweldige 
'ambtenari j ' zal worden ontketend. He-
laas terecht wordt nu al vaak gesigna-
leerd, dat allerlei bouwplannen in 'het 
apparaat' veel te lang bli jven steken. 
Gevreesd moet worden, dat dit alleen 
nog maar aanzienlijk erger zal worden, 
als de overheid zich zo gedetailleerd 
met de volkshuisvesting - ja, zelfs met 
talloze individuele huurders - gaat be-
zighouden. 
Mijnheer de Voorzitter! Gaarne zou ik 
dit onderwerp nu op de volgende wijze 
wil len besluiten. 
In financieel opzicht betekent het uit-
gestippelde beleid in mijn ogen een 
sprong in het duister. Het is niet te 
overzien, wat met de jaren de financië-
le consequenties hiervan zullen zijn. 
Het gevaar zit er levensgroot in, dat op 
deze wijze enerzijds een ondraaglijk 
groot deel van 's Rijks middelen wordt 
gebonden (terwijl toch ook op ander 
terrein nog schreeuwende behoeften 
bestaan) en anderzijds bij de wel-
vaartsgroei, die toch ten slotte de reali-
sering van allerlei wensen mogelijk 
moet maken, voorshands een groot 
vraagteken moet worden geplaatst. 

Ook de uitputt ing van de aardgasre-
serves is een waarschuwing tegen een 
tè ambit ieus en té optimistisch uitga-
venbeleid, dat ons voor de toekomst 
aan te zware lasten bindt. 
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
een korte opmerking over de toepas-
sing van artikel 56 van de Woningwet. 
Staatssecretaris Schaefer heeft in de 
aanvang van zijn ambtsperiode nogal 
reclame gemaakt voor dit artikel, op 
grond waarvan de Kroon een gemeen-
te bevoegd kan verklaren de onttrek-
king van woonru imte aan zijn bestenv 
ming, aan een vergunning te binden. 
Hieraan blijkt bij steeds meer gemeen-
tebesturen behoefte te bestaan, omdat 
vooral door verdere liberalisering van 
de Woonruimtewet en de toenemende 
neiging om woonru imte te gaan be-
nutten voor allerlei andere doeleinden 
(kantoor, winkel , opslagruimte) steeds 
meer goede en soms zelfs ook goedko-
pe woningen worden onttrokken aan 
het woningbestand, waardoor minder 
draagkrachtigen worden gedupeerd. 
Gemeenten wil len daarop in het alge-
meen gaarne invloed uitoefenen, om-
dat: 
a. men bij vermindering van mogelijk-
heden tot woningbouw, wat nu vooral 
aan de orde is, elke goede woning zo-
veel mogelijk beschikbaar wi l houden; 
b. een verdere ontvolking van de bin-
nensteden, met alle gevolgen van dien 
voor de leefbaarheid, daarmee in zeke-
re mate kan worden gekeerd. Het is 
daarom wenselijk, dat verzoeken van 
gemeentebesturen te dien aanzien zo-
veel mogelijk positief worden bena-
derd door de Minister. Wordt deze 
zienswijze onderschreven? 
Voorts zou ik het volgende aan de orde 
wil len stellen. Het betreft hier de 
Woonruimtewet, de nachtmerrie van 
menig gemeentebestuur. 
Na alle verwikkelingen over deze wet 
heeft zich inmiddels een nieuw feno-
meen voorgedaan. Blijkens artikel 4, 
lid 2 van de op de gewijzigde Woon-
ruimtewet berustende Woonruimtebe-
schikking 1974 (Staatscourant van 12 
december 1974, nr. 242) kan de Minis-
ter bepalen, dat bepaalde gemeenten 
de eis van economische gebonden-
heid ten aanzien van eigenaren van 
woningen in bepaalde gevallen wel 
mogen stellen. 
Bij die beschikking heeft hij hiertoe 
een aantal gemeenten aangewezen, 
waaronder Zeist. 
Van deze mogeli jkheid zijn sommige 
gemeenten bij toeval op de hoogte ge-
komen. 
Publikatie hiervan heeft - voorzover 
mij bekend , ik heb naar alle kanten 
geïnformeerd, maar het is mij niet dui-
delijk geworden - niet plaatsgehad. 
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Mede gelet op het feit, dat door de l i-
beralisering van won ingbouw voor 
een aantal gemeenten, verscheidene 
gemeenten greep wil len houden op de 
toewijzing van woningen, zou het be-
slist zinvol zijn, indien de gemeenten 
in de gelegenheid worden gesteld een 
verzoek dienaangaand te doen. 
Destel l ing, dat dergelijke woningen 
toch geen functie vervullen voor de 
huisvesting van minderdraagkrachti-
gen is mijns inziens slechts ten dele 
juist. 
Met name in het kader van de door-
stroming kunnen deze woningen wel 
degelijk een nuttige functie vervullen. 
Bovendien blijkt de liberalisering van 
het woonruimtebeleid in diverse ge-
bieden het effect te hebben opgele-
verd, dat woningen ver boven hun 
werkelijke waarde worden verkocht, 
omdat er geen enkele rem meer aan-
wezig is. 
Dit alles doet zich met name in de 
meest aantrekkelijke, maar daardoor 
veelal zeer kwetsbare gebieden voor. 
Wat de provincie Utrecht bij voorbeeld 
betreft, waarover ik het beste kan oor-
delen, is dat de Utrechtse Heuvelrug 
en het Vecht- en Plassengebied. 
Mijnheer de Voorzitter! In eerste ter-
mijn zou ik het hierbij wil len laten. 

D 
De heer Maaskant (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het beleid van de Minis-
ter van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening heeft de laatste maan-
den aan veel kritiek blootgestaan. Van 
onze zijde zij vermeld dat wi j de ver-
schillende wijzigingen in het beleid, 
voortvloeiend uit de voortdurend w i j -
zigende omstandigheden met vertrou-
wen volgen en ook de verdere maatre-
gelen van deze Minister met begrip te-
gemoet zullen zien. 
Het jaarlijkse programma voor bouw-
werken moet volgens artikel 15 van de 
Wederopbouwwet zodanig worden 
opgesteld dat met de beschikbare 
geldmiddelen, materialen en arbeids 
krachten hieraan uitvoering kan wor-
den gegeven. Dit artikel heeft zijn 
grondslag, zoals vermeld in het bouw-
programma 1975, verloren, omdat 
geen der beperkende factoren nog van 
actueel belang is. Geldmiddelen, zo 
vermeldt het bouwprogramma 1975, 
zullen geen beperkende invloed uit-
oefenen, mits de omvang hiervan 
wordt afgestemd op voorgaande ja-
ren. Over materiaalschaarste kan 
thans worden gezwegen. De woorden 
'beschikbare arbeidskrachten' behoe-
ven geen nadere toelichting. Het 

schrikbeeld van de werkloze arbeids-
krachten, in plaats van de beschikbare 
is ons allen bekend, want wi j worden 
er dagelijks mee geconfronteerd. De 
behandeling van dit onderwerp krijgt 
onzerzijds het volle pond bij het begro-
tingsdebat met de bewindslieden van 
Sociale Zaken. 
In de begeleidende brief van 30 augus-
tus 1973 bij stuk 12488, de woning-
bouw in de jaren 1974 t /m 1977, werd 
vermeld dat het produktieniveau uit-
zonderlijk hoog lag en dat een daling 
te verwachten viel. De Regering meen-
de op dat t i jdstip de ongerustheid over 
de mate van daling door deze publika-
tie weg te nemen. Het was een ge-
waardeerde poging die helaas minder 
goed slaagde, maar die toch een aan-
wijzing gaf om tot een zekere afrenv 
ming en beperking van het program-
ma te komen. 
Bij het debat in juni 1974 werd door de 
Minister gezegd dat het beleid was ge-
richt op een werknemersbestand en 
op een capaciteit in de bouw die past 
bij een gepland aanbod van nieuw-
bouw en vernieuwbouw op middellan-
ge termi jn. Helaas heeft dit ook niet 
geklopt. Het programma 1974t/m 
1977 heeft tot op dit ogenblik tot een 
aantal teleurstellende conclusies ge-
leid, die thans niet nader behoeven te 
worden besproken. Het bouwpro-
gramma voor 1975 is gematigder, 
maar ik vrees dat het opt imisme van 
de bewindslieden nog te groot is. Op 
alle terreinen neemt de bouwbedri j -
vigheid af. Dat laat zich het duidelijkst 
zien en voelen in de woningbouwsec-
tor. Goochelen met aantallen won in-
gen in die zin, dat het er meer of min-
der zouden kunnen zijn, achten wi j on-
juist. Wij waarderen het dat de be-
windslieden dit standpunt huldigen. 
Wie redelijk het vraagstuk benadert, 
zal moeten toegeven dat de omstan-
digheden waarbinnen de bewindslie-
den moeten fungeren moeilijker zijn 
dan die van hun voorgangers. Het is 
een internationaal probleem, waar-
voor wi j ons gesteld zien en waar-
onder niet alleen wi j , doch de gehele 
westerse wereld gebukt gaat. Ik heb 
reeds mijn twijfels uitgesproken over 
het bouwprogramma voor 1975. De 
leegstand neemt nog steeds toe. Dat 
moet worden ervaren als een teken 
aan de wand. Wi j zouden graag eens 
een tot op deze maand bijgewerkt 
overzicht wi l len hebben van het aantal 
nieuw gebouwde woningen, waarvoor 
geen huurders of kopers zijn te vinden, 
met daarbij de vermelding waar die 
woningen worden aangetroffen. Het 
door de Minister verstrekte totaalcijfer 
van 109000 woningen zegt niet veel, 

indien de cijfers niet gedetail leerd 
worden gegeven. De genoemde 
109000 woningen zijn of te duur in 
huur, of te duur om te kopen, of er is 
geen behoefte aan dit soort woningen. 
Met alle begrip voor de vele maatrege-
len die zijn genomen om de doorstro-
ming te bevorderen, door de huurge-
wenningsbijdrage, de objectsubsidies 
voor woningwetwoningen, de lokatie-
subsidies om de hoge grondkosten te-
gen te gaan, de individuele subsidies, 
de bijstelling van de premies in de pre-
miesector en wat dies meer zij, moet ik 
zeggen dat al deze maatregelen wel 
bevorderlijk werken, maar waar ligt de 
behoefte nu precies? Dat is vanzelf-
sprekend - ondanks alle maatregelen 
- nog steeds de groep van de laagst-
betaalden en de minder draagkrachti-
gen. 
Kan het programma 1975 niet sterker 
op deze groep worden gericht? 'Niet 
bouwen voor leegstand' heeft de Mi-
nister laatst gezegd. Leegstand van 
woningen voor de door mij bedoelde 
groepen valt niet te duchten. Daarom 
vraag ik hiervoor extra aandacht van 
de bewindslieden. 
Wij zijn op weg naar een verzadigings-
punt in de bouwnijverheid in grote 
delen van ons land. Dat moet leiden 
tot een nieuwe benadering van velerlei 
vraagstukken, die hieruit voortvloeien. 
Zonder ingrijpende maatregelen valt 
te voorzien, dat in 1976 weer een ver-
lies aan arbeidsplaatsen op de bouw-
werken zal plaatsvinden. Het vraag-
stuk kan niet bli jvend worden bestre-
den door extra werkgelegenheidsob-
jecten vrij te geven. Dit zijn tijdelijke 
en aflopende maatregelen. 
Met nadruk verzoeken wi j de bewinds-
lieden, de onderzoekingen in de bouw-
nijverheid te versnellen, zodat op korte 
termijn met verantwoorde cijfers kan 
worden gewerkt om tot een goede 
meerjarenplanning te kunnen komen. 
Wij kunnen ons niet aan de indruk ont-
trekken, dat de vele thans op gang zijn-
de onderzoekingen vrij traag verlopen. 
In velerlei opzicht is gebleken, dat de 
samenwerking tussen het Ministerie 
van CRM - waarmee ik in dit geval Mo-
numentenzorg bedoel - en het Minis-
terie van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening zeer intensief is. Toch 
blijkt dat de voorbereiding van restau-
ratieplannen door gebrek aan f inan-
ciën bij de eventuele opdrachtgevers 
stagneert. Indien geen plannen wor-
den voorbereid, betekent dit dat in de-
ze sector grote stagnatie zal optreden, 
die zich zal wreken in de bouw. In dit 
verband wordt de Staatssecretaris 
door mij gewezen op de benarde werk-
gelegenheidssituaties op vele architec-
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tenbureaus. Goed voorbereide plan-
nen vragen veel tijd. Het spreekt van-
zelf, dat de voorfinanciering van plan-
nen niet alleen voor de monumenten-
sector geldt, maar eveneens op vele 
andere terreinen van de bouwnijver-
heid. Hier ligt voor de architectenbu-
reaus, technische bureaus en dergelij-
ke nog een ruim werkterrein, en daar-
op aansluitend ook voor de bouwvak-
kers. Indien namelijk niet voldoende 
aandacht wordt besteed aan de conti-
nuïteit in de ontwikkeling van nieuwe 
plannen, betekent dit wederom stag-
natie en ontwrichting. 
De Nota huur- en subsidiebeleid is een 
eerste proeve voor een structurele wij-
ziging in het beleid, waarbij de be-
scherming van de zo kwetsbare groe-
pen in onze maatschappij voorop 
staat. De verstoorde relatie tussen 
huurprijs en woongenot vormt een 
groot probleem, omdat er willekeurige 
verschillen in relatieve woonlasten zijn 
ontstaan, waardoor de doorstroming 
wordt bemoeilijkt. Devereenvoudi-
ging van vele regelingen, zoals deze in 
de nota worden gebracht, vereist een 
aantal maatregelen van wetgevende 
aard. De uitvoerige behandeling van 
de nota aan de overzijde van het Bin-
nenhof maakte de bewindslieden 
duidelijk, dat naast de vele goede kan-
ten van het te verwachten huurbeleid 
ook een aantal onvolkomenheden 
naar voren kwamen. Tijdgebrek maakt 
het mij onmogelijk, thans in te gaan op 
enkele onderdelen van de nota. Bij de 
komende behandeling in deze Kamer 
van de vele wetsontwerpen ter rege-
ling van bijzondere onderwerpen van 
het huurrecht, voortvloeiende uit deze 
nota, zal hierop, waar nodig, door ons 
nader worden teruggekomen. 

De heer Eisma (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten aanzien van het niveau 
van de jaarlijkse woningproduktie een 
paar opmerkingen. 
Dat het niveau van de woningbouw 
niet zo hoog is als iedereen, inclusief 
de Minister, omwille van de werkgele-
genheid, wenst, is een duidelijke zaak. 
Bouwen voor de leegstand is echter 
nog ongewenster. Te denken is hierbij 
aan de uitspraak van prof. Hendriks die 
al lang geleden, in 1972, lage produktie-
niveaus voorspelde. De structurele 
omstandigheid van het overwonnen 
woningtekort en de conjuncturele situ-
atie, alsmede de gestegen rentestand 
werken niet bepaald stimulerend op 
de woningbouwproduktie. In plaats 
van goedkoop aandoende beweringen 
van sommigen, namelijk dat de woning-
produktie met het verdwijnen van deze 

Minister zal toenemen, kan men beter 
de zojuist gesignaleerde oorzaken on-
derkennen en kan de energie beter be-
steed worden aan het bedenken van 
werkelijke oplossingen voor de struc-
turele werkloosheid in de bouw. Ove-
rigens verheugt het mij dat de heer 
Van Hemert zo gelukkig en verstandig 
was om de woorden van de fractie-
voorzitter in de Tweede Kamer niet 
over te nemen. 
We moeten niet vergeten dat het ni-
veau van de woningbouw de afgelo-
pen jaren kunstmatig te hoog is ge-
houden. Met de heer Roest van het Mi-
nisterie van Volkshuisvesting zijn wij 
het eens als hij in 'Intermediair' schrijft 
dat, aangezien wij na de oorlog zo snel 
een groot tekort moesten inhalen, we 
nu met een capaciteit zitten van hoge 
investeringen in de bouwwereld en gro-
te aantallen bouwvakkers die in geen 
verhouding meer staat tot de behoef-
te. Te verwachten is een economie die 
niet meer gericht is op groei maar op 
handhaving en vervanging; deze uit-
spraak van de heer Roest sluit dan 
weer aan op onze bijdrage tijdens de 
algemene politieke beschouwingen 
van november jl. Maar ik had in plaats 
van de heer Roest ook zijn Minister 
kunnen citeren, blijkens één van de ve-
le over ons uitgestrooide persinter-
views met Minister Gruijters. Daarin 
staat ongeveer hetzelfde en daar zijn 
wij natuurlijk zeer tevreden mee. 
Bouwcapaciteit zal in de toekomst 
meer worden gevonden in de ver-
nieuwbouwen stadsvernieuwing. Van 
dat laatste is op korte termijn nog niet 
veel te verwachten, wij hebben name-
lijk nog geen wet op de stadsvernieu-
wing. Wij zouden echter toch nog 
graag wat meer van de Minister willen 
vernemen over de capaciteit die hij 
verwacht in de vernieuwbouw. 
Wij denken hierbij bij voorbeeld aan 
de verbetering van minder oude wo-
ningen die niet meer voldoen aan de 
huidige woongenoteisen, maar ook 
aan de verbetering van de woonomge-
ving van deze huizen. Wat zijn nu met 
name de knelpunten die een snellere 
groei van dit soort vernieuwbouw in 
de weg staan? 
Natuurlijk staat de bouw van een aan-
tal van 102000 a 115000 wel erg ver 
weg van het in Keerpunt vermelde 
aantal van 170000 nieuwe en ver-
nieuwde woningen per jaar. Het is te 
betreuren dat dit aantal in het 
regeerakkoord terecht is gekomen; 
niet alleen nu maar ook al in 1972, toen 
al beter was te voorzien. Ik geloof dat 
juist de partij van deze Minister hier-

" over het minst verweten kan worden. 

De analyse in de 'NRC' van afgelopen 
zaterdag zegt hierover genoeg. 
De hoogbouwproblematiek is nog niet 
opgelost en over verder onderzoek 
hiertoe zou ik graag wat meer weten. 
Het voorafgaande kan kort omschre-
ven worden: De voorganger van deze 
Minister schreef in de loop van 1972 een 
brief aan de Eerste Kamer ter beant-
woording van een vraag mijnerzijds 
inzake hoogbouw en laagbouw ge-
daan tijdens het beleidsdebat van dat 
jaar. Daarin kwam een grote reserve 
ten aanzien van hoogbouw naar vo-
ren; ondanks een zekere terugloop 
van hoogbouw achtte de heer Udink 
waakzaamheid met betrekking tot de 
verdere toepassing van hoogbouw ze-
ker geboden. Inmiddels heeft de Ge-
zondheidsraad gerapporteerd (25 juli 
1973) en zijn ook de resultaten van het 
literatuuronderzoek van het Instituut 
voor Preventieve Geneeskunde be-
kend (januari 1975). In het laatste rap-
port wordt gewezen op de methodolo-
gische bezwaren die aan enkele onder-
zoeken over de relatie woonmilieu-ge-
zondheid kleven. Meestal is er 
in die onderzoekingen wel rekening 
gehouden met variabelen als leeftijd, 
gezinsfase, sociaal-economisch ni-
veau en dergelijke, doch niet of nau-
welijks werd tot nu toe rekening ge-
houden met het gegeven, dat mensen bin-
nen deze categorieën zich geheel an-
ders kunnen gedragen; 'verschil in le-
vensstijl' zou men het kunnen noe-
men. 
Op 4 januari 1974 antwoordde de Mi-
nister op een bijna twee jaar oude 
vraag van het toenmalige kamerlid 
Van den Doel, dat op basis van deze 
onderzoekresultaten - inmiddels dus 
bekend - met de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne zal worden 
overlegd, of verder onderzoek op dit ter-
rein moet worden verricht. Wat is hier-
van het resultaat? De aanbevelingen 
van de Gezondheidsraad ter zake van 
het doen van onderzoek - in plaats van 
een groot, alles omvattend, breed op-
gezet onderzoek kleinere onderzoeks-
projecten in een bepaalde onderzoek-
strategie, waardoor men stapsgewijs 
verder komt - lijken een goed start -
punt. Volgende week hopen wij meer 
hierover te vernemen. In ieder geval 
zal hoogbouw bij gebrek aan bewijs-
in deze richting tendeert de literatuur-
studie - niet mogen worden vrijge-
sproken. Hierdoor zijn nog steeds veel te 
veel hoogbouwbewoners de dupe. Na-
tuurlijk zijn gemeenten en bouwers de 
eerstverantwoordelijken voor het te-
rugdringen van hoogbouw, maar ook 
de rijksoverheid zal door krachtige, ei-
gen richtlijnen - niet in de laatste 
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plaats te hanteren bij de kroonproce-
dures - de bouw kunnen sturen naar 
minder hoogbouw. 

DeheerVugtsIK.V.P.) : Mijnheer de 
Voorzitter! In het kader van detaakver-
deling tussen de fracties van de 
C.H.U., de A.R.P. en de K.V.P. zal ik na-
mens deze f rancties het woord voeren 
over de aspecten bouwprogramma en 
werkgelegenheid en over het huur- en 
subsidiebeleid. 
Bij de behandeling van de begroting 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening voor het jaar 1974 kon een 
grote mate van onzekerheid worden 
geconstateerd ten aanzien van de ge-
wenste ontwikkel ing. Als gevolg van 
de in het afgelopen jaar in onze econo-
mie sterk aan de oppervlakte getreden 
structurele verschijnselen, welke daar-
naast nog werden versneld door een 
zeer sterke daling van onze conjunc-
tuur, is de bouwni jverheid in het slop 
geraakt en is zij ook nauwelijks hieruit 
te halen.Kortom, mijnheer de Voorzit-
ter, een weinig rooskleurige situatie, 
want voor het eerst sinds 1945 is er t i j -
dens een economische terugslag geen 
omvangri jk kwantitatief woningtekort 
meer, waarmede de woningbouw, en 
daarmede de economie, middels een 
extra contingent van 4000 of 5000 wo-
ningen, zoals in de afgelopen jaren en-
kele male malen is gebeurd, kan worden 
aangewakkerd. Met een schok dringt 
als het ware in alle geledingen door, 
dat de bouw niet langer als conjunc-
tuurzwengel kan worden_gehanteerd, 
maar momenteel in tegenovergestel-
de richting werkt. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot een bespreking van het bouwpro-
gramma en van de werkgelegenheid. 
Bij alles wat er - vooral de laatste t i jd -
over bouwprogramma's is opgemerkt, 
wi l ik even de feiten in volgorde van 
t i jd plaatsen. Tot het midden van de ja-
ren zestig werd de woningbehoefte 
voortdurend onderschat en verschoof 
het t i jdstip van het einde der woning-
nood telkenmale. Daarna - eind van de 
jaren zestig en in de jaren zeventig - is 
het woningbouwprogramma tot een 
jaarlijkse produktie van 140 000 a 
155 000 woningen opgejaagd. Hoe-
veelheid stond voorop en het imago 
van het getal vierde hoogti j . 
Bij het teruggaan van de conjunctuur 
werd als st imuleringsmiddel vooruit-
gegrepen op het woningbouwpro-
gramma. In 1972 verscheen de nota 
'Woningbouw en werkgelegenheid' 
van het Economisch Instituut voor het 
Bouwbedrijf, waarin een analyse van 

de kwalitatieve en kwantitatieve woning-
behoefte werd bepleit. Teruggang in de 
bouwprodukt ie zou volgens deze nota 
vóór 1980 optreden. 
Wanneer en in welke mate was toen 
nog onduideli jk. In 1973, toen de be-
windslieden aantraden, werden 
155 000 woningen opgeleverd. Ove-
rigens beloofde Keerpunt, het regeer-
programma van de progressieve par-
t i jen, dat het bouwprogramma nog 
verder zou worden opgevoerd tot 
170 000 nieuwe en ingrijpend verbe-
terde woningen in 1977. Na korte t i jd, 
augustus 1973, bleek uit het door de 
bewindsman gepubliceerde program-
ma 'De won ingbouw in de jaren 1974 
to ten met 1975', evenals uit de in juli 
1974 ingediende nota 'Verkenning van 
de bouwprodukt ie in 1974-1978' dat 
ook volgens de laatste prognose in 
1974 zo' n 135 000 tot 140 000 won i n-
gen in aanbouw zouden worden geno-
men, telkenjare verminderd met 5000 
woningen, zodat in 1978 een nieuw-
bouwprodukt ievan 120 000 tot 
125 000 woningen zou zijn bereikt, ter-
wi j l de vern ieuwbouw als een taakstel 
lend programma voor 1974 uitging 
van 27 000 verbeterde woningen, welk 
cijfer voor 1975 werd bepaald op 
37 000 en voor 1976 op 45 000 wonin-
gen. In deze nota werd ook de ver-
wacht ing gewekt, dat in de vemieuw-
bouwsector een zekere compensatie 
wat betreft de werkgelegenheid zou 
plaatsvinden. Mijnheer de Voorzitter! 
In de laatste maanden van 1973 zette 
de economische neergang, in belang-
rijke mate door de oliecrisis opgeroe-
pen, in en breidde zich zienderogen 
uit. Niettemin voorspelde de bewinds-
man in juli 1974 nog een totaal van 
140 000 in aanbouwte nemen wonin-
gen. Het werden er echter maar 
112 000. In september 1974 mikte de 
Regering in de miljoenennota op 
135 000 woningen voor 1975. Het 
bouwprogramma 1975 geeft thans 
tussen 100 000 en maximaal 115 000 
woningen aan. 

Mijnheer de Voorzitter! De bewinds-
man heeft kortelings aan de overzijde 
gesteld dat zijn raming veel te optimis-
tisch is geweest maar dat hij nu be-
schikt over het gegeven dat het bouw-
programma 1975 van maximaal 
115 000 woningen precies genoeg is 
omdat anders voor de leegstand wordt 
gebouwd. Natuurlijk heeft de bewinds-
man de conjunctureel ongunstige situ-
atie tegen gehad. 
Dat neemt echter niet weg dat op zijn 
zachtst gezegd te lang onzekerheid is 
gelaten over de werkelijke gang van 
zaken in de bouw. Terwijl de bouw als 
geheel op een keerpunt staat en bij alle 

■ bij de bouwni jverneid betrokkenen 
grote onzekerheid bestaat over de te 
volgen weg, gaat de bewindsman 
voort, de weinige geschikte informatie 
die er kennelijk is, te lanceren. Dit 
schept onzekerheid en aarzeling in 
plaats van vertrouwen. Het verbaast 
mi j , dat de bouw, die toch bekend 
staat als een van de meest geprognos-
ticeerde sectoren, structureel zo wei-
nig overzichtelijk en inzichtelijk is. Is 
niet te lang gewacht met het nemen 
van ingrijpende maatregelen om 
nieuwbouw en vernieuwbouw vol-
gens de plannen te laten verlopen en 
is hierdoor het leeglopen van de pijp-
lijn misschien te laat onderkend? En 
als dan Minister "President Den Uyl in 
de wekelijkse televisierubriek 'Praten 
met de Minister-President' op 28 fe-
bruari j l . zegt, dat toen het kabinet 
twee jaar terug optrad er een debat 
ontstond naar aanleiding van de rege-
ringsverklaring van 28 mei 1973, toen 
heb ik gezegd aldus de Minister-presi-
dent: 
'De won ingbouw gaat omlaag, de wo-
ningmarkt staat op instorten' en dat 
was (ik citeer nog steeds) 'omdat de 
vergunningen om te bouwen, uitge-
geven in 1972 en eerste halfjaar 1973 
een dramatische teruggang vertoon-
den. En ik heb toen gewaarschuwd dat 
dat komen zou; er is dus niets nieuws 
aan de hand' , aldus Minister-President 
Den Uyl. 
De vraag is, waarom de Minister-Presi-
dent als hij het instorten van de wo-
n ingmark top28me i 1973 reeds voor-
zag, toen niet al middels regerings-
overleg die maatregelen ten aanzien 
van de bouwni jverheid heeft geno-
men, welke nu in de nota werkgele-
genheid ten opzichte van de bouwnij-
verheid worden vermeld, namelijk om 
door injecties in de zogenaamde uti l i-
teitsbouw, scholenbouw en infrastruc-
turele werken de bouwnijverheid een 
ti jdige impuls te geven, waardoor de 
terugloop in de produktie in de wo-
ningsector althans gedurende een 
aantal jaren ten dele zou kunnen wor-
den opgevangen en de afname van de 
werkgelegenheid in de bouw als een 
meer geleidelijk proces had kunnen 
verlopen. 
In datzelfde vraaggesprek voor de t.v. 
van 28februari 1975 zegt de Minister-
President in antwoord op een vraag 
van verslaggever, de heer Sleeuwen-
hoek, luidende: 'begri jp ik daaruit, dat 
u uw voorgangers verwijt, dat zij te 
slecht hebben gewerkt ' : 
'Mi jn voorgangers verwijt? Ik zeg wel 
met mijnheer Aantjes, die dit ook ge-
zegd heeft: wat nu klaar komt aan wo-
ningen, daarvoor zijn de vergunningen 
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twee jaar geleden uitgegeven. Wat 
niet klaarkomt, dat komt, omdat er 
toen al teruggang was in de vergun-
ningen. Die komen dus voor rekening 
van het vorige kabinet. Dat op zichzelf 
pleit uiteraard niet vrij het beleid van 
dit kabinet.' 
Mijnheer de Voorzitter! Wat zijn nu de 
feiten? De theorie, dat de woningen, 
die in een bepaald jaar in aanbouw zijn 
genomen, anderhalf tot twee jaar later 
worden opgeleverd, wordt door elke 
insider in de bouw gehanteerd. Wor-
dene r i neen bepaald jaar minder wo-
ningen opgeleverd, dan moet men on-
geveer twee jaar teruggaan om te kij-
ken, waar de oorzaak ligt. Die kan bij 
voorbeeld liggen in een te laag aantal 
in aanbouw genomen woningen. Dat 
is de gedachtengang, waarvan ook de 
Minister-President is uitgegaan. Maar 
over de afgelopen vier jaar luiden de 
cijfers: 
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Hieruit blijkt, dat eerst in 1974opr igo-
reuze wijze door allerlei oorzaken wel-
ke onder andere in het bouwprogram-
ma voor 1975 zijn gereleveerd, het 
aantal in aanbouw genomen wonin-
gen tot 112 000 is teruggevallen. Men 
kan hiervoor dus niet de verantwoor-
delijkheid op de vorige regeringen af-
wentelen. De regering De Jong of 
Biesheuvel - c.q. de Ministers Schut of 
Udink - past geen enkel verwijt op dit 
stuk. Ik ben het ook eens met de voor-
zitter van het NKV, de heer Spit, die 
heeft gesteld, dat de Regering zeker in 
de utiliteits- en overheidsbouw te laat 
is geweest met maatregelen van injec-

terende aard, nu de woningbouwsec-
tor mede als gevolg van het naderen 
van de kwantitatieve woningvoorzie-
ning, als werkgelegenheid, vriendelijk 
gezegd, rigoreus is verminderd. 
Mijnheer de Voorzitter! Uit de maande-
lijkse conjunctuurtest van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek naar de 
stand van zaken in de bouwni jverheid 
is naar voren gekomen, dat de bouwon-
dernemingen in belangrijke mate wor-
den gehandicapt door het uitblijven 
van vergunningen. Het onderzoek om-
vat 62 % van de ondernemingen, 
waarvan 18% refereert aan het uitbli j-
ven van vergunningen voorwerk in 
portefeuille, en 19% aan het uitbli jven 
van vergunningen in het algemeen. AI-
les bijeen is er i n brede kri ng sprake 
van grote onzekerheid. Ik kan het dan 
ook wel waarderen, dat de methode-
Schaefer, die erop uittrekt om met ge-
meentebesturen en belanghebbenden 
ter plaatse de problemen te bespre-
ken, thans wordt overgenomen door 
de andere bewindslieden. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat is echter 
het perspectief voor de bouwsector? 
De huidige Regering heeft met het oog 
op de langere termijn blijkbaar geen 
behoefte tot het oppompen van de wo-
ningbouw - als ik het zo mag uitdruk-
ken - met extra contingenten van plus 
minus 5000 woningen, zoals dat in het 
verleden gebeurde. Dat zou immers 
betekenen, dat in de toekomst een veel 
grotere herstructurering nodig is, om-
dat anders alleen woningen aan de 
leegstand worden toegevoegd, aldus 
de Minister. Vanuit de toekomstige be-
hoefte gezien, is een stabilisatie op het 
lagere peil van n ieuwbouw van nu on-
ontkoombaar. Maar, mijnheer de 
Voorzitter, dat betekent óók een stabi-
lisatie van de huidige werkloosheid in 
deze sector. Het is dan waar, dat voor 
een deel de woningnood als volksvij-
andnr. 1 heeft plaatsgemaakt voor 
een nieuwe volksvijand, de werkloos-
heid. 

Ruim een kwart van het aantal werk-
lozen - ruim 55 000 - komt uit de 
bouw, waaraan op grond van het uit-
stralingseffect naar toeleveringsbedrij-
ven minstens eenzelfde aantal mag 
worden toegevoegd. Tegen deze ach-
tergrond gezien, is de activering van 
het bouwbedri j f de belangrijkste sleu-
tel tot bestrijding van de werkloosheid 
en is het onvoorstelbaar, dat het huidi-
ge kabinet, dat zich zo sterk maakt 
voor de bestri jding van de werkloos-
heid en herstel van de economie 
zo traag heeft gereageerd ten aanzien 
van het t i jdig ingrijpen in de bouwsec-
tor. Reeds in 1974 is een reeks van 
vijf onderzoeken gepland en deels ter 

hand genomen. Men vindt de kwalif i-
catie van deze onderzoeken terug in 
de toelichting op de begroting 
voor 1974. In dit verband vind ik het 
kwantitatief en kwalitatief woonbe-
hoefteonderzoek, dat kortelings van 
start is gegaan, erg belangrijk. Maar de 
bewindslieden moeten wel beseffen, 
dat de resuItaten pas eind 1976 zoals 
het er thans uitziet, beschikbaar ko-
men. Tot dat moment kunnen niet alle 
Gordiaanse knopen aan de kapstok van 
dit onderzoek worden opgehangen. Er 
zullen dus gegeven de onzekerheid, 
beslissingen genomen moeten worden. 
Mijnheer de Voorzitter! Rond één mi l-
joen inwoners van ons land zijn slecht 
gehuisvest. Uit de nota 'De Woning-
b o u w i n d e jaren 1974-1977' blijkt dat 
van de bestaande woningvoorraad per 
1 januari 1973 van circa 4 min. won in-
gen iets meer dan 4 0 % , circa 1,7 min., 
stamt van vóór 1945. Uitgaande van 
het kwalitatief woningonderzoek van 
1961, dat ui tkwam op circa 560 000 
slechte woningen, wordt thans aange-
nomen dat globaal sprake is van 
650 000 a 700 000 slechte woningen in 
de totale woningvoorraad van 1 janu-
ari 1973. Er staan in ons land ruim 
100 000 woningen leeg en 55 000 
werknemers in de bouwsector zijn 
werkloos. 

Ik onderstreep in dit verband hetgeen 
drs. B.G.A. Kempe, directeur van de 
Nationale Woningraad, in het orgaan 
'Woningraad' van februari 1975 heeft 
gesteld, namelijk: 
'Moeten wij ons niet wat meer bewust 
zijn van de betrekkelijkheid van ons 
huidige oordeel over zaken als de rela-
tie vervangende nieuwbouw/ver-
nieuwbouw, kopen of huren, huur-en 
subsidievraagstukken? Door de nei-
ging tot verabsolutering en verharding 
van standpunten is uiteindelijk één 
ding zeker, dat er niets meer tot stand 
komt.'. 
Naar onze mening heeft een al te grote 
mate van koersen op onderzoek hier 
eveneens betrekking op. 
Mijnheer de Voorzitter! Het wijzen 
naar de ons omringende landen die 
eveneens een terugval op de bouw-
markt laten zien, geeft geen antwoord 
op de vraag, wat op langere termijn in 
ons land mag worden verwacht. Uit-
gaande van een tamelijk stationaire 
bevolking zal een zekere stabiliteit ont-
staan in de bouwsector. Moet daarbij 
eerder gedacht worden in de richting 
van circa 80 000 woningen per jaar, of 
aan de huidige prognose van 100 000 
a 115000 woningen? Is ook in deze 
cijfers verwerkt de verleden jaar door 
de bewindsman genoemde noodzake-
lijke woningreserve van 2,5 a 3%, wei-
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ke noodzakelijk is voor de mobil iteit? 
Reeds in 1974 verklaarde de Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimteli jke 
Ordening, de heer Gruijters, en ook de 
heren A. Buijs, voorzitter van de Alge-
mene Bouwarbeiders Bond, en C.N. 
van der Hof, directeur van de Nationa-
le Woningraad, dat indestadsvern ieu-
wing een werkvoorraad ligt besloten 
in de orde van grootte van 60 a 90 mld. 
In verband met de werkgelegenheid 
en het benutten van vri jkomende 
bouwcapaciteit, alsmede in het kader 
waar het hier om gaat, namelijk om de 
vraag hoe wi j op enige schaal van be-
tekenis de vernieuwbouw, c.q. de krot-
opruiming kunnen versnellen in het 
belang van de burgers die in slechte 
woonomstandigheden verkeren, w i l ik 
nogmaals met kracht pleiten om op 
die plaatsen waar de niet verbeterbare 
oudbouw zich bevindt, de vr i jkomende 
bouwcapaciteit te benutten door het 
toepassen van binnenstedelijke 
nieuwbouw. Dit dient dan te geschie-
den in goed gesitueerde, niet te grote, 
leefbare woningcomplexen, waarbi j 
gewaakt dient te worden voor getto-
vorming. 
Aangezien de heer Elfferich in het ka-
der van het gezamenlijk optreden van 
onze drie fracties het hoofdstuk stads-
vernieuwing zal bespreken, zal ik dit 
onderwerp verder laten rusten. 
Mijnheer de Voorzitter! Het staat wel 
vast dat het bouwprogramma voor 
1975 wijst in de richting dat de capaci-
teit in de bouw wat betreft het aantal 
werknemers in de komende jaren zal 
teruglopen. Reeds nu is er sprake van, 
dat bij het huidige bouwprogramma 
nogmaals ongeveer 9000 werknemers 
minder emplooi zullen vinden in de 
bouwnijverheid. Deze welhaast onont-
koombare afneming van de werkgele-
genheid in de bouw zal naarde me-
ning van onze fracties zoveel mogeli jk 
geleidelijk en niet schoksgewijze die-
nen te verlopen. Als de Regering de 
hoge werkloosheid in de bouw en de 
afnemende werkgelegenheid wi l tem-
poriseren, zullen de aanvullende wer-
ken, waarvan in de nota inzake de 
werkgelegenheid sprake is, snel en 
met kracht dienen te worden aange-
pakt. 
Om in een t i jd van verminderde bouw-
activiteiten en een daarmee gepaard 
gaande ernstige werkloosheid in de 
bouwnijverheid, waarbij de vraag aan 
de orde is, of het gewenst respectieve-
lijk noodzakelijk is, werkloze bouwvak-
arbeiders naar andere beroepen om 
te scholen, aandacht te vragen voor de 
opleiding van jonge vaklieden in de 
bouw, lijkt bijna onverantwoord. Toch 

is dat slechts schijn, want ook in de 
wat verdere toekomst zal er gebouwd 
moeten worden en zullen vaklieden 
nodig zijn, zowel voor de n ieuwbouw 
als voor het onderhoud in de meest 
uitgebreide zin. Deze zullen worden 
opgeleid. 
Hierbij speelt de mogel i jkheid van 
prakti jkopleiding in de bedrijven naast 
vaktheoretische en algemene oplei-
ding op de betrokken scholen een be-
slissende rol. Kortheidshalve moge ik 
wat dit vraagstuk betreft verwijzen 
naar datgene, wat onze fracties bij de 
behandeling van de begroting voor 
Onderwijs en Wetenschappen in deze 
Kamer daarover hebben gezegd. De 
keuze voor een beroep in een der vak-
ken in de bouwni jverheid wordt sterk 
beïnvloed door de werkgelegenheid 
van dat moment. Deze keuze wordt in 
feite gedaan op het moment, dat men 
gaat deelnemen aan het lager tech-
nisch onderwijs, want dit is de meest 
voor de hand l iggende aanvangsmo-
gelijkheid. Nu dit onderwi js ook vierja-
rig is, liggen e r i n vele gevallen vier ja-
ren tussen de praktische beroepskeuze 
en het t i jdstip, waarop men zich voor 
tewerkstell ing en opleiding bij het 
bouwbedri j f aanmeldt. In die vier jaren 
kan de situatie grondig zijn gewijzigd. 
In de achter ons liggende jaren is het 
steeds zo geweest, dat door de schom-
melingen in zowel de werkgelegen-
heid in de bouw, als in de aanmeldin-
gen op de lagere technische scholen 
voor opleiding in een der bouwberoe-
pen, vraag en aanbod elkaar nooit dek-
ten. Tot aan 1965 steeg het in oplei-
ding zijnde aantal leerlingen, inge-
schreven bij de stichting Vakopleiding 
Bouwbedrijf, met schommelingen tot 
ruim 13 000, doch nadien is het getal 
in opleiding zijnde bedrijfsleerlingen 
steeds gedaald en wel tot 10 735ul t i -
mo 1970 en tot 7395 ul t imo 1974.Het 
laat zich aanzien dat onder de huidige 
omstandigheden dit aantal nog verder 
zal dalen, te meer daar er nu nog 7058 
leerlingen zijn. Hiervan zijn er 795 zon-
der werk, dat is 11 %! 
Mijnheer de Voorzitter! Deze zien hun 
bedri j fsopleiding volgens het leerling-
wezen onderbroken. De kans is groot 
dat het aantal in opleiding zijnde leer-
lingen zo ver zal dalen, dat, ook reke-
ning houdend met een mogelijk bli j-
vende verminderde bouwactiviteit, 
kwantitatief en kwalitatief te weinig 
aanwas van jeugdige vaklieden voor 
deze bedrijfstak zal plaatsvinden. Het 
verheugt ons dan ook bijzonder dat 
Minister Gruijters, blijkens de behan-
deling van de begroting in de Tweede 
Kamer, in principe vasthoudt aan de 
grote waarde van vakopleiding voor 

jongeren voor de bouwberoepen. Zie 
Handelingen, blz. 2121 en 2122. Mag ik 
in dit verband de speciale aandacht 
vragen van de Minister voor een sinds 
10 jaar door de Stichting Vakopleiding 
Bouwbedrijf gepropageerde en toege-
paste vorm van bedri j fsopleiding, na-
mel i jkde leerlingbouwplaatsen? Hier 
vindt binnen de bouwbedri jven een 
prakti jkopleiding van jongeren plaats, 
die, mits goed uitgevoerd, tot zeer goe-
de resultaten leidt. De stichting Vakop-
leiding Bouwbedri j f heeft zich onlangs 
tot het Ministerie van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening gewend, om 
deze vorm van opleiding meer ingang 
te doen vinden, hetgeen echter alleen 
maar met de medewerking van de Mi -
nister mogelijk is. Mogen wi j aanne-
men dat de Minister dit verzoek met 
voorrang en met de grootste welwi l -
lendheid wi l honoreren, dit in het be-
lang van de thans in opleiding zijnde 
leerlingen, speciaal voor de werklozen 
onder hen en ten behoeve van de toe-
komst van het gehele bouwbedri j f? 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu aan 
het huur-en subsidiebeleid. Dat de be-
windslieden in de nota Huur- en Subsi-
diebeleid op de eerste plaats trachten 
de individuele huursubsidies te richten 
op die burgers, welke op deze subsi-
dies het meest aangewezen zijn, heeft 
onze volle instemming. Immers sinds 
1967 hebben onze fracties steeds weer 
gepleit voor een sociaal gericht huur-
en subsidiebeleid, zoals dit tot uit ing is 
gebracht in aanvullende individuele 
huursubsidies onder de ministers 
Schut en Udink. Ons uitgangspunt daar-
bij was de zorg voor een goede en be-
taalbare huisvesting voor degenen, 
welke daartoe uit eigen kracht niet in 
staat zijn. Dit onderdeel van de nota 
heeft onze instemming. 
Ten aanzien van het systeem van de 
dynamische kostprijsberekening voor 
het bepalen van de aanvangshuur van 
gesubsidieerde woningen merken wi j 
op, dat wi j deze methode in beginsel 
kunnen aanvaarden, doch dat een 
trendmatige huurvaststell ing geduren-
de een reeks van jaren ons ongewenst 
voorkomt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het ontbreken 
van voldoende inzicht in de structurele 
ontwikkeling in de bouwnijverheid en 
de huidige invloed op de bouwmarkt 
van inflatie, rente, stichting- en exploi-
tatiekosten van woningen, hebben tot 
gevolg dat het t i jdstip én de mate van 
eventuele huurverhogingen voor de 
toekomst, thans moeilijk zijn te bepa-
len. Aan de overzijde werd ti jdens de 
begrotingsbehandeling van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening voor 
het jaar 1975 de opmerking gemaakt, 
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dat een verdere toeneming van de 
subsidielast en als gevolg daarvan het 
dalen van de huurquote, niet in het be-
lang is van een flexibel volkshuisves-
tingsbeleid. Onze fracties zijn het met 
deze opvatt ing eens. De lokatiesubsi-
die achten wi j een belangrijk element 
tot het drukken van de stichtingskos-
ten van nieuwbouwwoningen in die 
gebieden waar de woningbouw zich 
dient te concentreren. Belangrijk ach-
ten wi j dat deze lokatiesubsidies niet 
alleen voor woningwetwoningen en 
premie huurwoningen worden ver-
strekt, doch, zoals de nota vermeldt, in 
1975 ook aan kopers van eigen wonin-
gen ten goede zullen komen. Bedoelt 
de bewindsman hiermede uitsluitend 
zogenaamde premie-koopwoningen 
of worden daar ook woningen in de 
vrije sector onder verstaan tot een be-
paalde koopsom? Geldt deze lokatie-
subsidie voor alle groeikernen en gro-
te steden? Kan de bewindsman mede-
delen hoeveel deze lokatiesubsidie per 
woning zal bedragen en welke norm 
daarbij gehanteerd wordt? Ten aan-
zien van de in de Nota aangekondigde 
nieuwe huurwetgeving zullen onze 
fracties zich bepalen tot een zelfstandi-
ge beoordeling, waarbij onder andere 
het relateren van de huurprijs aan de 
woonkwali tei t , de werkwijze en sa-
menstell ing van de huuradviescom-
missies, de toepassing en nadere uit-
werk ingvan de regelingen voo rde in-
dividuele huursubsidiëring, onze bi j -
zondere aandacht zullen hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft aan de overzijde tijdens de be-
grotingsbehandeling voorVolkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening voor 
het jaar 1975 gesteld, dat het nieuwe 
huur- en subsidiebeleid geraamd tot 
het jaar 1985, twee miljard gulden 
minder gaat kosten dan met het tot he-
den gehanteerde beleid van object- en 
subjectsubsidies het geval is. Wij ho-
pen dat de cijfers en het statistisch ma-
teriaal waarop deze vooronderstel l ing 
is gebaseerd, recenter en harder zijn 
dan die waarop zijn bouwprognoses 
van het jaar 1974 berustten, zodat hem 
en ons in dezen, teleurstellingen be-
spaard zullen bli jven. 

D 
De heer Hartog (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij dit beleidsdebat over 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning kan ten aanzien van de volkshuis-
vesting met een gerust hart gesproken 
worden van een catastrofale ontwikke-
ling. De bouwvakbonden hebben zich 
wat vriendelijker uitgedrukt. Volgens 

hen is het aan het gebrekkig inzicht 
van Minister Gruijters te wi j ten dat 
veel bouwvakarbeiders werkloos zijn. 
Daarbij wordt door de bouwbonden 
het percentage van 30 genoemd. In het 
maandverslag 'Arbeidsmarkt' van ja-
nuari wordt echter het percentage van 
34,5 genoemd. Dat is altijd nog 1:3, 
met Brabant, Overijssel, Friesland en 
Drenthe als koplopers, als meest ge-
troffen provincies. 
Het feit dat zo'n 55000 bouwvakarbei-
ders zonder werk zitten, waardoor zij 
lagere lonen ontvangen, heeft tot ge-
volg dat de koopkracht in die sector 
belangrijk daalt. Dat is het echter niet 
alleen. Dit was ook voor de oorlog het 
geval in de dertiger jaren. De werk 
loosheid in de bouw heeft ook tot ge-
volg - vooral omdat in de bouw gro-
tendeels met tarieven wordt gewerkt -
dat verlaging van lonen van f 20 tot f 30 
en zelfs tot f 40 in de week normaal is 
geworden. Intussen wordt gezegd dat 
aan betaalbare volkswoningen onvol-
doende behoefte bestaat. 
Volgens de Minister is de geweldige 
terugloop in de bouw van woningen 
een direct gevolg van een plotseling 
sterk afgenomen behoefte. Deze op-
vatting is terecht door de woning-
bouwverenigingen - met name de le-
denraad van de Nationale Woningraad 
- bestreden met de vaststelling dat er 
nog steeds een omvangri jke woning-
behoefte bestaat, zowel bij de poten-
tieel nieuwe vragers als bij de rond 1 
min. Nederlanders die naar de huidige 
maatstaven onverantwoord slecht 
zijn gehuisvest. In antwoord hierop 
antwoordde de Minister dat er niet zo-
veel behoefde te worden gebouwd in 
verband met de leegstand. De Minister 
wi l niet bouwen voor de leegstand. De 
Nationale Woningraad repliceert hier-
op met de opmerking dat een zekere 
leegstand van 2 a 3% een noodzakelij-
ke voorwaarde is voor het honoreren 
van de sociale vraag. 
Dat kan nu wel zo zijn, maar naar mijn 
smaak is de leegstand in het bijzonder 
het gevolg van de onbetaalbare huren, 
die niet kunnen worden opgebracht, 
waardoor velen maar blijven hokken 
op zolderkamertjes, bouwvallen, brak-
ke woonschepen, caravans, etc. 
Ook wordt het argument aangevoerd 
dat de neergaande lijn in de woning-
produktie te wijten zou zijn aan de aar-
zelingen van de kant van de gemeen-
ten. Hierbij merkt de Nationale Woning-
raad op dat de Regering er beter aan 
doet, de belemmeringen in de hogere 
bestuursniveaus te onderzoeken en 
die weg te nemen. Daarbij stelde de 
voorzitter van de Vereniging van 
Zuid-Hollandse Gemeenten nog, dat 

de ti jdige realisering van veel bouw-
plannen ernstig wordt vertraagd en in 
sommige gevallen onmogeli jk wordt 
gemaakt door belemmeringen van ho-
ger hand. Wi j zitten dus thans in een 
situatie, waarbi j de ouderen onder ons 
zich in de jaren '30 wanen. In 1938 
bij voorbeeld was ru im 36% van het 
ledental van de Bouwvakarbeiders-
bond werkloos. Dat was toen natuur-
lijk in verhouding tot het totale aantal 
werklozen een lager percentage dan 
thans het geval is en dus niet vergelijk-
baar, maar iedereen weet, dat in de 
huidige economische omstandighe-
den en in verband met de stand der 
techniek werkloosheid in de bouwni j -
verheid ook werkloosheid in de neven-
en toeleveringsbedri jven tot gevolg 
heeft. Voor een won ing , die niet wordt 
gebouwd, zijn ook geen stenen, dak-
pannen, hout, cement, etc. nodig. Voor 
bestemmingsplannen, die niet kunnen 
worden gerealiseerd, zijn ook geen ri-
oleringen, straten, trottoirs en dergeli j-
ke nodig, terwij l de aanleg van verlich-
t ing en het aanbrengen van sanitair 
ook achterwege kunnen blijven. Met 
andere woorden: Het met kracht aan-
zwengelen van de bouw van wonin-
gen en ook van ziekenhuizen, scholen 
en dergelijke, dus uti l i teitsbouw, is een 
belangrijke bijdrage in de strijd tegen 
de nog steeds toenemende werkloos-
heid. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu moet ge-
zegd worden, dat velen in de aanvang 
nogal hoopten op de verrichtingen van 
Staatssecretaris Schaefer. Het was zo-
gezegd: een nieuwe Staatssecretaris, 
een nieuw geluid. Dat geluid was: ver-
nieuwbouw. Ik geloof dat op dit ge-
bied, mede dank zij de activiteit van de 
woningbouwverenig ingen en ge-
meenten, wel een belangrijke eerste 
aanzet is gegeven. Deze vernieuwbouw 
of woningverbeter ing draagt echter 
niet bij tot het opheffen van de woning-
nood in het algemeen, alhoewel dit on-
getwijfeld tot gevolg heeft gehad en 
nog zal hebben, dat het aantal werklo-
ze bouwvakarbeiders niet nog groter is 
dan nu het geval is. Doorgaan, liefst in 
een nog hoger tempo, met deze ver-
n ieuwbouw is ook daarom sterk aan te 
raden. 
Daarbij spelen echter wel de huren een 
rol. Het schijnt zo te zijn, dat thans 
reeds renovatieplannen worden goed-
gekeurd onder voorwaarde, dat de hu-
ren zullen stijgen op basis van 2,5% 
van de vernieuwbouwkosten. Een be-
drag van f40000 aan vernieuwbouw-
kosten per woning is op dit moment al 
niet eens zo hoog meer. Dat betekent 
dat zo'n vernieuwbouwwoning f83 per 
maand meer huur moet doen. 
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De vraag is, hoeveel geld de Regering 
ervoor over heeft om vooral bij te dra-
gen in het opheffen van de werkloos-
heid in de bouwvakken. Met de sane-
ring - vroeger noemden wi j dat ge-
woon krotopruiming, iets wat in de 
voormal ige Zaangemeenten nogal 
met ijver is beoefend - is het echter 
nog maar slecht gesteld, vooral in de 
grote gemeenten, in het bijzonder in 
Amsterdam. Verleden jaar heb ik daar-
over al vragen gesteld en heb ik reeds 
gewezen op de toestand in de Amster-
damse Dapperbuurt en de Indische 
Buurt. Als ik zie hoe de toestanden 
daar zijn, moet ik onmiddell i jk de vori-
ge spreker bi jvallen: Als wi j die zaak 
aanpakken, kunnen wi j heel wat Am-
sterdamse bouwvakarbeiders aan 
werk helpen, en dat geldt ook voor an-
dere grote gemeenten. In Am-
sterdam staan werkelijk hele huizen-
blokken op instorten, of, zoals wij dat 
zeggen, ze vallen van beroerdigheid 
nog niet in elkaar. Honderden bouw-
vakarbeiders en arbeiders uit de toele-
veringsbedri jven kunnen hierin weer 
werk vinden. Maar om dat te bereiken, 
is het natuurlijk wel nodig dat er ge-
zorgd wordt voor plaatsvervangende 
woonru imte. Van alle goede voorne-
mens op dit gebied zal niets terecht-
komen, indien Minister Gruijters blijft 
volharden in zijn opvatting dat de 
nieuwbouw rustig op een laag pitje 
kan blijven staan. 

Wi j ondersteunen dan ook met kracht 
het dringend beroep van de Nationale 
Woningraad op de Regering om ten 
minste haar eigen bouwprogramma 
van 130000 tot 135000 woningen te re-
aliseren. 
Ik heb gelezen dat de bouwbonden in 
april een gesprek met de Regering zul-
len hebben; tja, mijn mening is dat dit 
gesprek niet eens plaats zou behoeven 
te vinden, indien de Regering thans 
aan ons zou kunnen mededelen welke 
doorslaggevende maatregelen zij in 
petto heeft om een einde te maken aan 
de miserabele toestand waarin de wo-
ningbouw en de bouwnijverheid in het 
algemeen verkeren. En dit om een ein-
de te maken aan de groeiende onrust 
onder ons volk, een onrust, die door 
mij maar zeer gedeeltelijk is vertolkt 
aan de hand van uitspraken van be-
voegde instanties. Meteen zou de Re-
gering daarmee de koe bij de horens 
kunnen vatten bij de bestri jding van de 
massale werkloosheid onder de bouw-
vakarbeiders. 
Voorlopig beperkt de activiteit van dit 
Ministerie zich tot het gebied van de 
huurverhogingen, waardoor vooral de 

bewoners van woningen van onge-
veer f300 zwaar zullen worden getrof-
fen, omdat zij f280 tot f300 per jaar 
méér aan de huisbazen moeten offe-
ren. 
Maar, mijnheer de Voorzitter, hierover 
komen wi j de volgende keer nog te 
spreken. Ik wil het hierbij dan ook la-
ten. 
Onderdeel Stadsvernieuwing 

D 
De heer De Jong (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! De renovatie van oude en 
oudere woningen is een onderwerp, 
dat zowel bij onze fractie als bij de 
Staatssecretaris duidelijk de aandacht 
vraagt in vri jwel alle gebieden van ons 
land; en het meest klemmend in de 
grote steden van het westen. Uit de 
stukken is gebleken, dat tot dusverre 
de mogeli jkheden die de Staatssecre-
taris zo duidelijk geboden heeft om tot 
renovatie te geraken, weinig door de 
desbetreffende gemeenten zijn aange-
vat. Daar zullen wel redenen toe zijn. In 
'De Telegraaf' van 14februari j l . wordt 
nog eens gesteld, dat de grote aanne-
mers niet toegerust zijn om dit soort 
werk te gaan doen en ook geen appa-
raat hebben om de eigenaren van de 
te vernieuwen woningen te benade-
ren. In 'Vrij Nederland' van 8 maart j l . 
wordt er door de heer De Hen op ge-
wezen, dat de renovatie ook langzaam 
en beperkt op gang komt, doordat de 
meer geschoolde bouwvakkers daar-
voor niet beschikbaar zijn. Nieuw- en 
betonbouw schijnen een minder gede-
tailleerde vaardigheid te vragen, dan 
het herstellen en vernieuwen van be-
staande woningen. De werkzoekenden 
uit de bouw zijn inderdaad voor een 
deel niet-geschoold, een groot aantal 
anderen hebben echter wel degelijk er-
varing opgedaan in de n ieuwbouw en 
daardoor de eigen mogeli jkheid tot 
aanvullende opleiding. Wij zouden de 
Staatssecretaris dan ook wil len vragen 
of hij - in overleg en samenwerking 
met de Minister van Sociale Zaken -
aanleiding ziet te bevorderen dat die 
werkloze bouwvakkers een scholing 
krijgen voor dit meer deskundige 
werk. Van een andere plaats af heb ik 
dit een jaar geleden ook onder de aan-
dacht van de Regering gebracht. Reno-
vatie is zo belangrijk, omdat: 
a. het de stadskernen levend kan hou-
den door een bewoning, die wederom 
sociaal verantwoord genoemd mag 
worden; 
b. binnen afzienbare t i jd werk zou 
kunnen geven aan bouwvakkers die nu 
werkloos zijn; 
c. besparing zal geven op het aan te 
wenden materiaal. Kaalslag en nieuw-

bouw zijn misschien gemakkelijker, 
maar niet zuiniger in grond- en materi-
aalgebruik en ook ongewenst voor het 
aanzien van de buurten waarin reno-
vatie kan geschieden. Als de renovatie 
niet tot stand komt, zullen die oude 
huizen verlaten worden en wonde plek-
ken vormen in de stadskernen. Voor 
alle bewoners komen nieuwe huizen 
aan de buitenkant van die steden. Dat 
kost niet alleen de grond, maar ook het 
groen dat erop staat! Zulk een ruimte-
beslag wordt dan nog versterkt door 
de wegen die de nieuwe wijken vra-
gen. Het herstel in de bestaande buur-
ten is ook gewenst om de afstand tus-
sen wonen en werken zo klein moge-
l i jkte houden. 
Als wi j ervan uitgaan, dat twee oude 
huizen één nieuwe woonru imte kun-
nen opleveren, dan weten wi j dat een 
groot aantal bewoners een ander huis 
moet betrekken, een ruimtebeslag 
door nieuwbouw, dat niet voorkomen 
kan worden. De bestuurders en plano-
logen - in het bijzonder in de provincie 
Noord-Holland - hebben echter met 
hun 'overloop-planning' en met het 
aanwijzen van woonkernen hiervoor 
rekening hiermee gehouden. Wij ma-
ken ons er echter zorgen over, dat de 
renovatie tot nu toe ook wein ig ge-
schiedt, doordat de bewoners hun hui-
zen tijdelijk zullen moeten verlaten en 
weinig mogeli jkheid hebben tijdelijk 
andere huisvesting te vinden. Is de 
Staatssecretaris bereid aan die ge-
meenten waar renovatie op grote 
schaal moet geschieden, middelen ter 
beschikking te stellen voor ti jdelijke 
woningen? Dan toch kan men te her-
stellen wijken tijdelijk ontruimen. Het 
ene huizenblok na het andere, waar-
door de renovatie sneller tot stand 
komt dan bij gelijkti jdige - gedeelte-
lijke - bewoning. Men bezorgt de be-
woners in die voor hen moeili jke t i jd 
ook een betere huisvesting. 
Hoe zijn deze te renoveren huizen ont-
staan? Waardoor zijn zoveel huizen in 
een toestand geraakt, dat zij voor be-
woning - naar onze hedendaagse nor-
men - niet meer in aanmerking ko-
men? Is de Staatssecretaris met ons 
van mening, dat in de vooroorlogse 
periode zo zwaar te herstellen huizen 
niet ontstonden? Inderdaad, mijnheer 
de Voorzitter: 'ontstonden' ! De te lage 
huuropbrengsten zijn er mede aanlei-
ding toe. Eigenaren hebben geen mid-
delen ter beschikking om voor hun 
huurders de gewenste moderniserin-
gen aan te brengen en nauwelijks om 
lopend onderhoud te doen verrichten. 
Ook door eigenaren zelf bewoonde 
huizen gaan terug in kwaliteit. Is dit te 
verwonderen, wanneer de kosten van 
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onderhoud niet meer fiscaal af te trek-
ken zijn? Wat is veelal het gevolg? 
Veel, hoogst noodzakelijk, herstelwerk 
geschiedt 'zwart': daardoor beunhaze-
rij en veelal lagere kwaliteit; voor de 
staat: gederfde inkomsten uit directe 
belastingen, alsmede uit de b.t.w. Is dit 
geen 'vestzak - broekzak', op de slecht-
ste wijze, als de staat eerst geen af-
trekposten toestaat en daardoor later 
moet subsidiëren? 
Is de Staatssecretaris met ons van me-
ning dat zowel het huurbeleid, als fis-
cale maatregelen zodanig aangepast 
dienen te worden, dat Nederland zijn 
woningbezit in goede staat kan hou-
den? Herstel en modernisering van ou-
dere huizen leiden tot werkgelegen-
heid en tot behoud van woonru imte in 
de steden. Noodzakelijkerwijs leidt het 
ook tot vertrek van een deel van de 
stadsbevolking naar open gebieden in 
de provincie, die daartoe een goed 
openbaar vervoer met de stad moeten 
hebben. 
Kortom, mijnheer de Voorzitter, laten 
wij met bekwaam herstel niet alleen de 
bewoner als mens, maar ook als wer-
ker de gelegenheid geven, Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l mi jn betoog beëindi-
gen met het uitspreken van de wens, 
gericht tot de Regering en tot de 
Staatssecretaris in het bijzonder: 'Geef 
de stad een kans!' 

D 
De heer Maaskant (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Over de erkenning van 
het belang van de stadsvernieuwing 
behoef ik mij niet uit te laten. Het alge-
meen belang dat hiermee is gediend 
en de resultaten die tot op dit ogenblik 
zijn bereikt zijn van dien aard, dat met 
waardering over het tot nu toe door de 
Staatssecretaris gevoerde beleid kan 
worden gesproken. 
Een van de moeil i jkheden die, naar ik 
aanneem, de Staatssecretaris onder-
vindt is het feit, dat de eigenaren van 
woningen moeten instemmen met de 
subsidie-aanvragen. 
Daaronder zijn er die hun medewer-
king weigeren. In welke vorm is het 
mogelijk, dat deze eigenaren worden 
gedwongen aan bepaalde verbete-
ringseisen te voldoen? Worden hier-
voor maatregelen overwogen? 
Verder rijst de vraag, of door voorl ich-
ting de in enkele jaren behaalde resul-
taten op dit terrein niet duidelijker aan 
bepaalde bevolkingsgroepen moeten 
worden overgebracht, bevolkings-
groepen die well icht met dit proces 
nog niet voldoende in aanraking zijn 
gekomen.De televisie zou in dit opzicht 
een uitstekende taak kunnen vervullen 

door de wijk en de bij het vernieuwings 
proces betrokken woningen in oude 
staat, met vermelding van huren en al-
le bi jkomende zaken, in beeld te bren-
gen, vervolgens dezelfde buurt in ver-
beterde toestand met de nieuwe huren 
etc. 
Ook zou de meer eenzijdig opgeleide 
bouwvakker via dit medium gewezen 
kunnen worden op mogeli jkheden van 
bijscholing, waardoor meer all round 
bouwvakkers beschikbaar komen voor 
de stadsvernieuwing. Heeft de Staats-
secretaris wel eens overwogen om 
voorlichters in dienst te nemen of on-
der te brengen bij de Provinciale Direc-
ties, die belangrijk voorl ichtend werk 
kunnen verrichten, aanvragen kunnen 
begeleiden en de bewoners stimule-
ren? Een bescheiden stukje noodzake-
lijke werkgelegenheid durf ik dit te 
noemen .Als ik mij realiseer met hoe-
veel voorlichters het Ministerie van 
Landbouw zijn maatregelen omringt , 
of het nu om varkensmesterijen of to-
rensilo's gaat, vraag ik mij af of het 
Departement van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, dat ons over-
stroomt met noodzakelijke maatrege-
len en voorschriften, niet gebaat zou 
zijn met een aantal bekwame voorl ich-
ters. 
Met bewondering volgen wi j de 
Staatssecretaris op al zijn reizen en de 
wijze waarop hij de stadsvernieuwing 
verkoopt. De verkoop, om het populair 
uit te drukken, mag niet stagneren. 
Waar bijstand verleend kan worden, 
moet dit gebeuren en de door mij be-
doelde duideli jkheid voor de huurders 
zou gevonden kunnen worden d o o r -
ik herhaal het - een nog betere voor-
l ichting, dus voorlichters. Vooral bij 
besturen van kleine gemeenten speelt 
dit vraagstuk een belangrijke rol. Want 
met weinig beschikbare en niet al te 
deskundige mankracht kunnen onmo-
gelijk alle verordeningen en wetten 
worden bijgehouden en bijgebeend, 
laat staan de vernieuwing met kracht 
worden aangepakt. 'Aanjaag-teams' 
waarover wel wordt gesproken klinkt 
niet aangenaam. Het spreekuur in de 
provincies is belangrijk. Vertrouwde 
voorl icht ing, waar men regelmatig op 
kan terugvallen, is nog belangrijker. 
De jaarcijfers voor de rehabilitatie be-
dragen volgens de Staatsssecretaris 
over 1972 11 000, over 1973 15 600 en 
voor 1974 18000. De sti jging isverheu-
gend maar ik meen, dat de Staats-
secretaris gaarne dit aantal sterk zag 
opgevoerd. Ook in dat opzicht zou een 
goede voorl ichting van groot nut kun-
nen blijken. 

Thans een financiële vraag. Leningen 
van het Rijk zijn mogelijk voor het ver-
beteren van na-oorlogse gemeente-
woningen en voor woningen van cor-
poraties. De toegelaten instell ingen 
kunnen kiezen uit drie financierings-
methoden: uit eigen middelen, rijksle-
ningen en leningen van derden onder 
garantie van de gemeente, waarin het 
Rijk thans deelneemt. De klacht van de 
gemeenten op deze punten is echter, 
dat het Rijk verlangt dat eerst de eigen 
middelen worden aangewend, waar-
door de nodige moeil i jkheden 
ontstaan om bij voorbeeld het 
grote onderhoud voor andere won ing-
complexen te f inancieren. Is de Staats-
secretaris bereid zodanige wijzigingen 
aan te brengen in de f inancieringsmo-
geli jkheden, dat de corporaties of ge-
meenten meer financiële armslag ver-
krijgen? Bij de rehabil i tatiepogingen 
van de gemeentebesturen, waar de 
stedebouwkundige afdelingen zich be-
zig houden met verschillende aspec-
ten betreffende de ruimteli jke orde-
ning spelen de beleidsadvisering, de 
herziening van de stedebouwkundige 
plannen, de rehabilitatie en renovatie-
plannen van verouderde woonbuur-
ten een bijzonder grote rol. Daarbij 
rijst de vraag, hoe de verdeling van de 
gelden die voor de afdelingen van de 
diensten stadsontwikkeling jaarlijks no-
dig zijn, geregeld moeten worden. In 
de nieuwbouwgebieden wordt op ba-
sis van een voorlopige analyse f400 
toegerekend als plankosten aan iedere 
nieuwe won ing . In rehabilitatiewijken 
zullen zeer zeker de kosten per won ing 
aanmerkelijk hoger l iggen. Bij een be-
paalde beleidsplanning blijkt dat de 
plankosten per won ing , binnen een 
plangebied van vier tot vi j fhonderd 
woningen, 5 a f600 bedragen. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat bepaalde 
gebieden meer dan tienduizend wo-
ningen omvatten. In de eerste jaren 
moeten de moeilijkste gebieden wor-
den aangepakt. In dit verband, mi jn-
heer de Voorzitter, zou bij voorbeeld 
een voorlopige subsidiemaatregel ge-
troffen kunnen worden om de helpen-
de hand te bieden. Is de Staatssecre-
taris bereid deze suggestie te volgen 
en hiervoor met een oplossing te ko-
men? 

Bij de verbetering van de woonomge-
ving wordt per woning f 2250 gesubsi-
dieerd. In oude woonwijken in vele 
steden overheerst de kleine woning 
(woningwetwoning en particuliere wo-
ning) in één bouwlaag. Bij de versleten 
hoogbouw (bij voorbeeld in de grote 
steden) komt op de vermelde basis 
van f2250 per woning een veelvoud 
aan middelen beschikbaar. Is de 
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Staatssecretaris bereid om te komen 
tot een meer gedifferentieerde schaal 
per woning? Er zijn namelijk gemeen-
ten waar de verbeteringen van de 
woonomgeving tot f3500 per woning 
hebben geleid. 
Een volgend punt is de verwerving van 
bedrijfspanden in stadsvernieuwings-
gebieden, waarbi j wordt gesteld dat 
voor het verkrijgen van 80 % subsidie 
de volgende eisen worden gesteld: 
a. een goedkeuring voor het in aan-
merking komende plan; 
b. het bedrijfspand moet redelijk 
goedkoop zijn; 
c. het bedrijf is milieubelastend. 
Bij vele gemeentebesturen liggen de 
problematieken bij de beide laatstge-
noemde punten, namelijk het redelijk 
goedkoop en het milieubelastend. Het 
eerste punt ofwel het zogenaamde 're-
delijk goedkope pand' is uitsluitend 
verkrijgbaar als de eigenaar zijn werk-
zaamheden wenst te beëindigen en er 
óf geen geschikte gegadigde is, óf het 
pand eigendom is van een groot con-
cem, dat zijn bedri jvigheid reeds uit 
het bepaalde stadsgebied heeft ver-
plaatst. Dan is een zogenaamde rede-
lijke prijs denkbaar. Er zijn echter ste-
den waar zich deze situatie niet voor-
doet. Hier ligt slechts één mogeli jk-
heid: de onteigening. Daarom de 
vraag aan de Staatssecretaris: Waar-
om geen subsidieregeling te baseren 
op onteigeningsbasis? 
Het tweede punt van mijn laatste 
vraag: Om een redelijke woonconcen-
tratie en een passend woonkl imaat te 
bereiken in de te vernieuwen stadsge-
bieden zullen het lawaai, het verkeer 
en de luchtverontreiniging in een mi -
l ieubelastingsnorm samengevat moe-
ten worden. Zijn hiervoor normen be-
kend en zo, ja hoe worden deze gehan-
teerd bij de stadsvernieuwingsobjec-
ten? Met belangstelling worden de 
antwoorden van de Staatssecretaris 
afgewacht. 

D 
De heer Elfferich (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! De vorig jaar opgetreden 
wijziging in de fractie waartoe ik be-
hoor, heeft ertoe geleid dat mij - na 
een aantal jaren - opnieuw de zaken 
die betrekking hebben op Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening zijn 
toevertrouwd. De taakverdeling tussen 
K.V.P., de C.H.U. en A.R.P. is oorzaak 
dat mij in de driedeling 'Stadsvernieu-
w ing 'werd toegewezen. Een boeiend 
onderwerp, zij het met vele voetangels 
en klemmen, maar ook een heel nood-
zakelijk onderwerp, omdat het niet met 
kracht aanvatten zonder meer betekent 

verkrotting en verpaupering van onze 
binnensteden. De woonwi jken uit het 
begin van deze eeuw, ruwweg tot aan 
de dertigerjaren zijn toe aan vernieu-
wing, modernisering of hoe men het 
ook wi l noemen. Huiselijk gezegd: Ze 
hebben een extra opknapbeurt nodig 
met aanpassing aan datgene wat van-
daag en morgen van een woning ge-
vraagd wordt . 
Het is naar mi jn mening de verdienste 
van de huidige Staatssecretaris, dat hij 
voortvarendheid en besluitvaardig^ 
heid probeert te combineren om daar-
door gang in een zaak te brengen, die 
al enkele jaren werd onderkend ook 
door zijn voorgangers en waaraan in-
cidenteel reeds iets werd gedaan. 
Maar van een integrale aanpak was 
nog geen sprake. Daarvoor is het nu 
de t i jd. Het verleden werd gekenmerkt 
door bouwen en nog eens bouwen; de 
problemen daarvan zijn ook vandaag 
weer duidelijk naar voren gekomen. 
Op dit ogenblik is er de gelegenheid en 
ook volop de mankracht de grootste aan 
dacht te schenken aan de situatie in 
onze binnensteden en aan de verou-
derde stadswijken. Op het moment is 
er de gelegenheid en ook volop de 
mankracht om de grootste aandacht te 
schenken aan de situatie in onze bin-
nensteden en onze verouderde stads-
wijken. Het hierbij betrokken departe-
ment, het Departement van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, heeft 
in dit opzicht een belangrijke taak. De 
algemene regels en de financiering 
zullen van die kant moeten komen. Ik 
laat daar onmiddell i jk op volgen de 
niet minder belangrijke taak - zij het in 
een ander opzicht - van provincies en 
met name van gemeenten. Daarover 
worden interessante opmerkingen ge-
maakt in het rapport Stadsvemieu-
wing nr. 2, in hoofdstuk I, onder 4 sub 
c. Niet ten onrechte vraagt de heer Van 
Westrienen zich in een beschouwing 
over dit rapport af - men kan dit v in-
den in 'de Magistratuur' van januari 
1975- of deintrodukt ie van die 
'gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid' van de overheden geen nade-
re staatsrechtelijke studie zou verei-
sen. Het is zonder meer duidelijk, dat 
een goede samenwerking vereist is 
tussen en met allen, die op dit terrein 
verantwoordeli jkheid dragen. Dat de 
commissie er ook wat tegenaan ziet, 
moge blijken uit het feit, dat in de laat-
ste alinea van bovengenoemd punt 
toch de 'gedeelde verantwoordeli jk-
heid van gemeente en rijk' om de hoek 
komt kijken. Heeft het kabinet al een 
beslissing genomen over dit overigens 
belangrijke en mijns inziens op een 
groot aantal punten deugdelijk rap-

port? Heeft de bewindsman voorts al 
eens nagedacht over het toch niet on-
interessante punt van die gemeen-
schappelijke dan wel gedeelde verant-
woordelijkheid? Naar mijn vaste over-
tuiging zijn er een aantal dwingende 
redenen, die tot spoed manen bij het 
tot stand komen van het wettelijk en f i -
nancieel kader, dat nu eenmaal nodig 
is om dit gigantische karwei te klaren. 
Men hoeft geen profeet te zijn om te 
voorspellen, dat vele jaren nodig zul-
len zijn, dat het vele miljarden zal kos-
ten, maar ook dat het de moeite van het 
ondernemen waard is. Er is ook van-
daag weer veel gesproken over de si-
tuatie in de bouwnijverheid. Welnu, 
hier ligt het werk voor de vakman - ik 
ben het met de heer De Jong eens, dat 
het aantal vaklieden afneemt, maar er 
zijn naar mijn mening nog voldoende 
goede vaklieden, die dit werk aankun-
nen - voor het efficiënt bedrijf met or-
ganisatievermogen als het ware voor 
het opscheppen. Maar, mijnheer de 
Voorzitter, daarmede is niet alles ge-
zegd. De bewindsman en het departe-
ment zullen snel en soepel moeten 
kunnen reageren op door de gemeen-
ten ingediende plannen. Is de struc-
tuur van het departement daarop vol-
doende afgestemd, is mijn toch wel in-
dringende vraag. Is de coördinatie 
met andere hierbij betrokken departe-
menten zodanig, dat de besluitvaar-
digheid niet wordt afgeremd? Onmid-
dellijk moet dan volgen, of de gemeen-
ten voldoende besluitvaardig en toege-
rust zijn om ingediende plannen ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Het onder-
zoek naar kwaliteit, de beslissing afbre-
ken of renoveren is vaak een moeiza-
me, te meer waar de betrokken ge-
meenteraden al of niet omringd door 
actiegroepen of comité's - overigens 
lang niet altijd representatief voor de 
bewoners uit het gebied - mijns inziens 
al te traag tot beslissi ngen komen. Uit 
het voorgaande mag niet worden afge-
leid, dat ik de waarde van inspraak zou 
wil len ontkennen. Te lang heb ik daar-
van de praktijk in het plaatselijk bestuur 
meegemaakt. Ik heb in de raad van de 
gemeente, waarvan ik jarenlang wet-
houder mocht zijn, eens gezegd: 
Inspraak kost t i jd en daardoor geld, 
maar dat mag nooit betekenen niet be-
slissen; dat komt in strijd metdever -
antwoordelijkheid van het door de be-
volking gekozen gemeentebestuur. En 
het is het gemeentebestuur, dat het 
juiste midden zal moeten vinden tus-
sen drie uitspraken van Haagse ge-
meenteraadsleden ('HaagscheCou-
rant' 22/2/1975): 'Niet iedereen kan zijn 
zin kri jgen' van de heer Ressenaar, 
'Wederzijds vertrouwen onontbeerli jk' 
van mevrouw Otter-te Kolsté en 'Ge-
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meente geeft zelf geen vert rouwen' 
van de heer Kuypers. Zonder dat ik nu 
regeren op straat wi l aanbevelen, heb 
ik toch bepaald begrip en waardering 
voor de Staatssecretaris die in het zelf-
de Den Haag na gezien en overlegd te 
hebben - volgens de kranten zelfs in 
het zonnetje - een beslissing nam. 
Ik neem aan, mijnheer de Voorzitter, 
dat u begrijpt waar ik met dit gedeelte 
van mijn betoog in dit beleidsdebat 
heen wi l . Ik heb wat zorg over de ont-
wikkeling van inspraak en gehoord 
worden. De eenzijdigheid, de gevoels-
overwegingen overheersen heel 
vaak. Men komt weer mensen tegen 
die gevoel krijgen voor de Jugend-
stil, voor de Romantiek, enz. Dat is 
allemaal te waarderen en dient, voor 
zover dat mogeli jk is, ook gehonoreerd 
te worden, maar het komt ten slotte 
aan op de politieke moed van de be-
stuurders of er beslissingen worden 
genomen, die uiteraard met alle facto-
ren en overwegingen rekening dienen 
te houden en dan het doel zoveel mo-
gelijk moeten benaderen, maar wèl 
beslissen. 
Men moet niet wil len renoveren om al-
le kaalslag te vermijden, maar ander-
zijds moet men ook niet afbreken om 
dat renovatie geen nieuwe woningen 
oplevert. 
Als het brood gerezen is, moet het ook 
gebakken worden, mijnheer de Voor-
zitter. Met dit beeld voor ogen wi l ik 
aan de Staatssecretaris vragen of hij 
de g e e s t - d u s i n dit geval de financiën 
- wel voldoende kwijt kan aan de ge-
meenten. 
Mijnheer de Voorzitter! Een beleidsde-
bat in deze Kamer leent zich mijns in-
ziens niet voor allerlei detai lopmerkin-
gen. Ik heb gepoogd, enkele punten 
aan te stippen waar de betrokken be-
windsman mijns inziens reeds nu en 
nog meer straks mee te maken zal krij-
gen. Het is naar mijn mening duidelijk 
dat een aantal lijnen getrokken zullen 
worden, beslissingen moeten worden 
genomen op departementaal en inter-
departementaal niveau. De komende 
Wet op de stadsvernieuwing zal daar-
op een antwoord moeten geven, zowel 
wat het financiële vlak betreft - de hu-
ren zullen ten slotte toch betaalbaar 
moeten blijven - als op het punt van 
de structurele organisatie die het ge-
heel moet begeleiden. Daarbij houd ik 
het meer op de z.g. gedeelde verant-
woordeli jkheid als de door mij aange-
haalde 'gemeenschappelijke verant-
woordel i jkheid' van de commissie-
Floorof wel het rapport stadsvernieu-
wing nr. II. Het w i l mij voorkomen dat 

de bewindsman beter zijn krachten 
zijn inzet kan gebruiken om interdepar-
tementaal zoveel mogelijk naar zich 
toe te halen in de goede zin van het 
woord , in verband met de snelheid 
van beslissen, dan op de stoel van de 
gemeentebesturen te gaan zitten. Ik 
haast mij dan wel, de gemeentebestu-
ren te wijzen op de noodzaak van een 
beslissingsprocedure die enerzijds 
voldoende open, doch anderzijds ge-
baseerd blijft op de eigen verantwoor-
delijkheid van het gemeentebestuur. 
Als aan die voorwaarde wordt vol-
daan, is er voldoende basis voor een 
goede en vruchtbare samenwerking 
tussen de overheden die ieder hun ei-
gen verantwoordeli jkheid hebben. In 
dat geval zal de procedure niet alleen 
verkort kunnen worden, maar zal de 
procedure eveneens aan doorzichtig-
heid kunnen winnen. 
De Staatssecretaris heeft aan de over-
zijde van het Binnenhof gezegd dat hij 
vermoedt dat de komende wet op de 
stadsvernieuwing well icht een kerst-
geschenk zou kunnen zijn; ik neem aan 
dat hij Kerstmis 1975 bedoelt, maar dat 
hoor ik nog wel . Ik herinner mij dat in 
het ti jdschrift voor overheidsbestuur 
de oud-Minister In 't Veld een aantal 
opmerkingen hierover heeft gemaakt 
en daar is ook de gedachte van een 
noodwet ter sprake gekomen. Ik moet 
zeggen dat ik daar niet zo gelukkig 
mee ben. Ik dring er bepaald op aan 
om alles te doen dat mogeli jk is om 
het ontwerp van wet zo snel mogelijk 
in de Kamer te brengen. Dat wi l naar 
mijn gevoel niet zeggen - maar ook 
daarover zal ik graag het oordeel van 
de Staatssecretaris horen - dat, indien 
en voor zover het nodig mocht zijn dat 
binnen het kader van de huidige wet-
geving bepaalde regels niet zouden 
kunnen worden getroffen, dit altijd 
well icht met een eenvoudige wijziging 
mogelijk zou moeten worden gemaakt. 
Mijnheer de Voorzitter! Voor zover de 
stadsvernieuwing zich gaat voltrekken 
in onze mooie oude Hollandse en zo 
sterk met de historie verweven bin-
nensteden is er een duidelijke relatie 
met Monumentenzorg. Onder III van 
ons verslag heb ik een punt doen op-
nemen, dat duidelijk en bewust gericht 
is op deze relatie nl. de stadsvernieu-
wing enerzijds en de rol van Monu-
mentenzorg daarin, mijns inziens on-
miskenbaar aanwezig; hetzelfde geldt 
trouwens voor z.g. 'stads- en 
dorpsgezichten'. In de huidige op-
bouwvan onze departementen is de 
Dienst voor Monumentenzorg onder-
gebracht bij het Ministerie van CRM, 
een situatie die stamt uit het verleden 
en waar tot nu toe althans voor zover 

mij bekend - ieder vrede mee had hoe-
wel ik mi j herinner, dat er in het verle-
den vragenderwijze aan de overzijde 
van het Binnenhof over is gesproken. 
Wanneer men echter nadenkt over de 
vraag, of en op welke wijze er aanlei-
ding toe zou kunnen bestaan - ter wil le 
van de doelmatigheid - veranderingen 
aan te brengen, dan stuit men bij de 
stadsvernieuwing onverbiddeli jk op 
Monumentenzorg. Immers besterrv 
mingsplannen en deelplannen voorde 
binnensteden houden zonder uitzon-
dering verband met de situatie - ook 
voor wat de monumenten betreft - in 
die binnensteden. Vooral het opvullen 
van 'gaten in die binnensteden' vragen 
de grootste zorg van de plaatselijke 
overheden en van het toezicht, d.w.z. 
van de Dienst voor Monumentenzorg. 
Het ontbreken van die zorg zou si lhou-
et en stadsgezicht op onverantwoorde 
wijze kunnen verstoren. Het is dus een 
eerste vereiste dat het samenspel op 
dit terrein tussen Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en CRM (i.c. Mo-
numentenzorg) bijzonder goed moet 
zijn. 
Ik beweer niet, dat zulks niet het geval 
is en de door mij gemaakte en nog te 
maken opmerkingen bedoelen geens-
zins te zeggen, dat de bestaande situ-
atie van Monumentenzorg voor de 
diensteen knellende band zou beteke-
nen. Ik heb geen enkele aanwijzing in 
die richting. Tevens ben ik mij ervan 
bewust met dit gedachtenspinsel een 
onderwerp aan te roeren, dat well icht 
beter zou passen bij de algemene poli-
tieke beschouwingen. Dat ik de ge-
dachte toch in dit debat introduceer, 
houdt verband met hetgeen eerder 
door mij is gezegd, namelijk dat naar 
mi jn vaste overtuig ing, het immense 
probleem van de stadsvernieuwing, 
daarbij inbegrepen de zorg voor ons 
stedenschoon, een zo adequaat moge-
lijk functionerend apparaat vraagt. En 
daarin past mijns inziens het overwe-
gen van de vraag of het niet zinvol zou 
zijn, deze op het gebied van restaura-
ties en het behoud van stedenschoon 
zo deskundige dienst onder te brengen 
bij het bouwdepartement. Het is daar-
bij noodzakelijk de argumenten, die er-
voor pleiten op een rijtje te zetten. Ik 
bedoel hiermede niet van de bewinds-
lieden te vragen om ons volgende 
week daarover een volledig uitgeba-
lanceerde mening te geven. Wel zal ik 
het zeer waarderen, minstens te verne-
men of de bereidheid aanwezig is, de 
gedachte als zodanig in het kabinet ter 
sprake te brengen. Waar het mij om 
gaat is een zakelijke discussie over een 
zekere heroriëntering van de departe-
mentale organisatie die het geheel ten 
goede zou kunnen komen. 
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Elfferich 

Als ik tot nu toe het zwaartepunt heb 
laten vallen op de historische waarde 
van onze binnensteden, dan is dat be-
wust gebeurd. In het door mij in het 
verslag aangegeven punt komt ook 
voor het 'stads- en dorpsgezicht'. Ik 
zou het dorpsgezicht inclusief landelij-
ke omgeving niet wil len verwaarlozen, 
te meer niet omdat scheiding eenvou-
dig niet mogeli jk zal blijken te zijn. Ik 
zal mijn betoog besluiten met het aan-
geven van enkele aanrakingsvlakken 
tussen VRO en Monumentenzorg, die 
tegelijk kunnen worden gezien als ar-
gumenten, die bij een eventuele over-
w e g i n g - w a t ik van harte hoop - k u n -
nen worden betrokken. Het behoeft 
geen nader betoog dat ik maar eniger-
mate pretendeer vol ledig te zijn. Mijn 
bijdrage bedoelt slechts als aangever 
te fungeren. 
1e. Volkshuisvesting: Bij Monumenten-
zorg is de aandacht voor het gewone 
'wonen ' in oude zetting zeer groot ge-
worden. 
2e. Ruimtelijke ordening: Beide, zo-
wel Monumentenzorg als VRO, wer-
ken samen bij de vaststell ing van 'ge-
zichten', beschermde stads- en dorps-
gezichten. Daarbij richt de belangstel-
ling van Monumentenzorg zich in toe-
nemende mate op behoud van authen-
tieke structuren in de aanleg en op-
bouwvan die gezichten. Bij het land-
schap gaat het om gebouw en omge-
ving. 
Integratie: Er is een grote mate 
van verwevenheid van Monumenten-
zorg met het web van functies, 
vormen en activiteiten ten behoeve 
van de gebouwde omgeving; in dit 
verband met name gericht op stads-
vernieuwing en landelijke omgeving. 
Klimaat: Deknow-howvan Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening door 
grote praktijkervaring bij de toepas-
si ng van de bouwtechniek in brede zin 
ten behoeve van het sociale en cultu-
rele leven en samenleven schept een 
gunstig klimaat voor restauraties. 
Financiering: Het Departement van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning is geheel ingespeeld op de tech-
nieken van lenen, subsidiëren en ga-
randeren en als zodanig dus voor Mo-
numentenzorg geen rem. 
Het bouwen: Volkshuisvesting en 
Ruimteli jke Ordening is het bouwde-
partement bij uitstek, mede door de 
werkzaamheden van de Rijksgebou-
wendienst. Van grote betekenis zijn 
eveneens de bemoeiingen met ver-
n ieuwbouw en onderhoud van 
bestaande gebouwen. Het reilen 
en zeilen van bouwwezen en 
bouwwereld is daar bekend en ver-

t rouwd. Uit een oogpunt van werkge-
legenheid kan samengaan met Monu-
mentenzorg voordeel betekenen bij 
het afstemmen van de bouwproduktie 
op het gewenste werkgelegenheidsni-
veau. Ook de opleiding mag in dit ver-
band niet buiten beschouwing bli jven, 
met inschakeling van de Stichting Vak-
opleiding Bouwberoepen geeft Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
een aantrekkelijke ingang. 
De verleiding is groot, mijnheer de 
Voorzitter, op elk van deze punten wat 
dieper in te gaan. Ik weersta - niet al-
leen ter wi l le van de t i jd - die verlei-
ding, omdat ik hoop voldoende duide-
lijk te zijn geweest. Ik hoop slechts iets 
los te hebben gemaakt in positieve zin 
en - wiIt u een vakterm - 'een praat-
prent' te hebben geleverd. 
Ten slotte nog dit, het Departement 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening t immert letterlijk en figuur-
lijk aan de weg. Daarbij is kritiek ge-
makkelijk en vaak ook noodzakelijk. Ik 
heb bij dit onderdeel minder kritiek 
dan zorg. Waaruit die zorg bestaat, 
heb ik in het eerste deel van mi jn be-
toog trachten aan te geven. In het 
tweede deel gaf ik een gedachte die er 
well icht toe kan bijdragen, de zorg 
voor het eerste deel wat te verlichten. 
Ik neem aan, dat de Minister en de 
Staatssecretaris welke laatste soms 
orgineel en snel met de daad kan zijn, 
het met mij eens zal zijn, als ik zeg dat 
besturen een continu proces is, dat op 
de lange duur slechts dan slaagt, als 
zowel de onder- en bovenbouw een 
hechte bestuurlijke organisatie ver-
toont. Een organisatie die de kenmer-
ken draagt van soepelheid en doelbe-
wustheid. 

Het debat wordt geschorst. 

Sluit ing: 20.05 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 
1. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van wet : 
Vaststelling van hoofdstuk V(Buiten-
landse Zaken) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1975 (13100); 
Naturalisatie van Aipassa, Losia Chris-
t inaSelf is in iaen 28anderen (13310); 
Naturalisatie van Daris, Wi l lem en 23 
anderen (13311); 
Naturalisatie van Bong, Kim Lin en 23 
anderen (13312); 
Naturalisatie van Bohmann, Rolf Otto 
en 25 anderen (13313); 
Naturalisatie van Bachtsivandou, Des-
pina en 29 anderen (13314); 

Naturalisatie van Bahr, Ludwig Wilhel-
musen 25 anderen (13315); 
Naturalisatie van Cheung, Mang Hoo 
en 27 anderen (13327); 
Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den c.q. zijn inmiddels gesteld in han-
den van het College van Senioren; 
Vaststelling van hoofdstukX (Defensie) 
van de rijksbegroting voor het dienst-
jaar 1975 (13100); 
Invoering van een tijdelijke zelfstandi-
genaftrek voor kleinere zelfstandigen 
(13194); 
Tijdelijke verlaging van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting in het 
kader van de nieuwe beleidsvoorne-
mens voor 1975(13287); 
Wijziging van de Huurwet, van de Wet 
jaarlijkse huurverhogingen, van de Wet 
van 18 december 1969, Stb. 557, en 
van de Woningwet (13293). 

Deze wetsontwerpen zullen worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende vaste commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Ministervan Buitenlandse 
Zaken, houdende mededeling van de 
tekst van het op 19 september 1974 te 
Boedapest tot stand gekomen Protocol 
1974 bij deop13 ju l i 1972te Brussel 
tot stand gekomen langlopende Han-
delsovereenkomst tussen de Benelux 
enerzijds, en de Hongaarse Volksrepu-
bliek anderzijds (Trb. 1974, 206); 
een, van alsvoren, houdende medede-
ling van de tekst van het op 10 oktober 
1974 te Brussel tot stand gekomen 
Aanvullend Protocol bij de Overeen-
komst van 26 juli 1957 tussen de Oos-
tenrijkse Bondsregering enerzijds en 
de Regeringen der deelnemende Sta-
ten van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal en de Hoge Autor i -
teit van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal anderzijds, inzake 
het invoeren van directe internationale 
spoorwegtarieven voor doorvoer van 
kolen en staal over het grondgebied 
van de Republiek Oostenrijk (Trb. 
1975,13); 
een, van de Minister van Justitie, me-
de namens de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, ten geleide van 
de tekst van de door de ministerraad 
vastgestelde Aanwijzingen inzake de 
bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer in verband met geautomati-
seerde systemen, waarin persoonsge-
gevens zijn opgenomen bij de rtjks-
overheid. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 
De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden; 
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3. de volgende missives: 
een, van de Secretaris-Generaal van 
het Europese Parlement, betreffende 
een door dat Parlement aangenomen 
resolutie nopens de goedkeuring van 
een ontwerp-verdrag tot invoering van 
rechtstreekse algemene verkiezingen 
voor de verkiezing van de leden van 
het Europese Parlement; 
een, van alsvoren, betreffende het 
voorstel van de Commissie van de Eu-
ropese Gemeenschappen aan de Raad 
vooreen verordening, houdende w i j -
ziging van verordening (EEG) nr. 907/73 
van de Raad van 3 april 1973 tot instel-
ling vaneen Europees Fonds voor 
Monetaire Samenwerking; 
een, van het dagelijks bestuur van het 
havenschap Delfzijl, ten geleide van de 
notulen van de vergadering van 6 fe-
bruari 1975, welke door de raad van 
bestuur van het havenschap zijn vast-
gesteld in zijn vergadering van 6 maart 
1975. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 
De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 
een, van 'de Javaanse Delegatie uit 
Suriname', ten geleide van een mani-
fest betreffende de onafhankelijkheid 
van Suriname1 . 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter i nzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Zaken rakende Suriname 
en de Nederlandse Anti l len; 
een, van J.G.M. Riels Bakker, te Voort-
huizen, betreffende het optrekken van 
het invaliditeitspensioen van vroegti j-
dig gepensioneerde rijksambtenaren. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Binnenlandse Zaken; 
een, van de raad der gemeente Ber-
kenwoude, houdende de tekst van een 
motie betreffende de bestuurli jke inde-
ling van de Krimpenerwaard. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats 
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Binnenlandse Zaken en 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening; 
een, van de subfaculteitsraad der 
scheikunde van de rijksuniversiteit 
Groningen, betreffende de opleiding 

1 Een afschrift van dit geschrift is toe-
gezonden aan de desbetreffende vaste 
commissie. 

scheikunde in het kader van het wets-
ontwerp 'Herstructurering Weten-
schappelijk Onderwijs'. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats 
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Onderwijs en Weten-
schappen en voor Wetenschapsbeleid 
en Wetenschappelijk Onderwijs; 
een, van de colleges van burgemees-
ter en wethouders der gemeenten 
Roermond, St. Geertruid, Brunssum 
en Ulestraten betreffende de vestiging 
van een universiteit te Maastricht. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Onderwijs en Weten-
schappen, voor Wetenschapsbeleid en 
Wetenschappelijk Onderwijs en voor 
Sociale Zaken; 
een, van het college van gedeputeer-
de staten van Zeeland, ten geleide van 
een door de provinciale staten dier 
provincie aangenomen motie inzake 
het wetsontwerp tot wijziging van de 
Wet Uitkering Wegen. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Verkeer en Waterstaat; 
een, van het college van gedeputeerde 
staten van Zuid-Holland, ten geleide 
van een door de Provinciale Staten 
dier provincie aangenomen motie be-
treffende de financiering van het in het 
kader van de Wet Bescherming Water-
staatswerken in Oorlogsti jd vastge-
stelde compartimenteringsplan voor 
het vasteland van Zuid-Holland. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Verkeer en Waterstaat en 
voor Financiën; 
een, van het college van burgemeester 
en wethouders der gemeente Ensche-
de, houdende een door de raad dier 
gemeente aangenomen motie betref-
fende het lozen van afval door produ-
centen van radioactief en chemisch af-
val. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Economische Zaken en 
voor Volksgezondheid en Mil ieuhygië-
ne; 
een adres van mevrouw A.M. Lohmai-
er te Alphen aan de Rijn, met betrek-
k ingtoteen rijksstudietoelage. 
Dit adres is in handen gesteld van de 
Commissie voor de Verzoekschriften. 
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