
34ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 141 leden, te we-
ten: 

Aarts, Abma, Andela-Baur, Van den 
Anker, Van Baars, B. Bakker, M. Bak-
ker, Beckers-de Bruijn, De Beer, Beine-
ma, Van den Bergh, Bischoff van 
Heemskerck, Blaauw, H. A. de Boer, J. 
J. P. de Boer, Bolkestein, De Boois, 
Borgman, Borm-Luikx, Braams, Bre-
men, Van den Broek, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Cou-
prie, G. C. van Dam, M. P. A. van Dam, 
Dees, Deetman, Van Dijk, Dijkman, 
Van Dis, Van der Doef, Dolman, Duin-
ker, Engwirda, Epema-Brugman, Van 
Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Faber, Frinking, Gerritse, 
Geurtsen, Ginjaar Maas, De Graaf, 
Haas-Berger, De Hamer, Hartmeijer, 
Van Heel-Kasteel, Van der Hek, Henne-
kam, Hermans, Hermsen, Van Houwe-
lingen, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Jansen, Joekes, Kappeyne van de 
Coppello, Keja, Van Kemenade, Keu-
ning, Knol, Koekoek, Kolthoff, Kom-
brink, Konings, Korte-van Hemel, De 
Korte, Kosto, Krijnen, De Kwaadste-
niet, Langedijk-de Jong, Lansink, 
Lauxterman, Van Leijenhorst, Van der 
Linden, Lubbers, Mateman, Meijer, 
Mertens, Mommersteeg, Moor, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Niessen, Nij-
hof, Nijpels, Nypels, Van Ooijen, Pa-
ti jn, Paulus, Poppe, Portheine, Rempt-
Halmmans de Jongh, Rienks, Rietkerk, 
Roethof, Van Rossum, Van der San-
den, Schaapman, Schakel, Scherpen-
huizen, Van der Spek, Spieker, Stemer-
dink, Van der Stoel, Stoffelen, Ter-
louw, Van Thijn, Toussaint, Tripels, 
Den Uyl, Veerman, Veldhoen, Van de 
Ven, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, 
Voogd, De Voogd, Voortman, B. de 
Vries, K. G. de Vries, Waalkens, Walt-
mans, Weijers, Wessel-Tuinstra, Wis-
selink, Wolff, Wöltgens, Worrel, Wuth-
rich-van der Vlist, Van Zeil en Zijlstra. 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Ministervan Binnenlandse Za-
ken, Van der Stee, Minister van Finan-
ciën, Beelaerts van Blokland, Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or 

dening, Van Aardenne, Minister van 
Economische Zaken, Albeda, Minister 
van Sociale Zaken, Ginjaar, Minister van 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne, 
Van Amelsvoort, Staatssecretaris van 
Financiën en De Graaf, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken. 

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

Van Heel-Kasteel en Van Zeil, alleen 
voor het eerste deel van de vergade-
ring. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden Kombrink en Müller-van 
Ast aan de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne, over het ge-
bruik van formaldehyde in bouwmate-
rialen. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]' 

D 
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! De eerste vraag, onder sub a., kan 
ik uiteraard bevestigend beantwoor-
den. Aan dat debat lag een brief van de 
Staatssecretaris van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening en mijzelf ten 
grondslag. Wij stelden ons achter de 
conclusies van de interdepartementale 
werkgroep formaldehyde. 

In de conclusies ging de werkgroep 
in navolging van anderen, onder ande-
re het Environment Protection Agency, 
ervan uit dat formaldehyde niet carci-
nogeen was. Wel werd geconstateerd 
dat nog weinig onderzoek was verricht 
en dat nader onderzoek was gewenst. 
Omdat inmiddels gebleken was dat in 
1978 in Amerika met dat onderzoek be-
gonnen was, werd besloten, de resul-
taten daarvan af te wachten. 

Bij vraag 1 b. zal ik een aantal aspec-
ten noemen. De nieuwe gegevens 
over formaldehyde waren aanleiding 
tot een golf van publiciteit. Die gege-
vens zijn gepresenteerd door een con-
gres in de VS dat op 20 en 21 novem-
ber j l . is georganiseerd door het Che-
mical Industry Institute of Toxicology. 
Dat instituut had het congres georga-
niseerd met het oog op een snelle ver-
spreiding van de resultaten van een 
door dat instituut verricht onderzoek 
naar carcinogeniteit van formaldehyde 
bij proefdieren. Overigens is het in 
vraag 1 b. genoemde Zwitserse insti-
tuut Batelle in Genève bij dat onder-
zoek betrokken geweest. 

Niet ten onrechte was, als men af-
gaat op de conclusies, het instituut van 
oordeel dat de resultaten van zodanige 
aard waren dat een spoedige bekend-
making daarvan noodzakelijk was. Op 
dat congres zijn de bijna volledige re-
sultaten van de dierproeven uit de 
doeken gedaan, terwijl ook op andere 
aspecten van de toxicologie van for-
maldehyde is ingegaan. Op zichzelf 
was dit een bijzonder nuttig congres. 

Er is alleen één maar: geen van de 
lezingen is op schrift uitgewerkt. In de 
wetenschappelijke literatuur zijn ook 
nog geen artikelen verschenen over 
het meest essentiële van de gepresen-
teerde onderzoekingen. Dat betekent 
dat het enige houvast dat er op dit mo-
ment is voor een beleidsbepaling de 
indrukken zijn die door de Nederland-
se deelnemers aan dat congres zijn op-
gedaan. 

Bij de dierproef werden ratten en 
muizen onderzocht. Telkens 240 ratten 
en 240 muizen werden blootgesteld 
aan 2, 6 en 15 ppm. Voor de gedach-
tenvorming vermeld ik dat onze bin-
nenhuisnorm van 120 microgram per 
m3 overeenkomt met 0,1 ppm. Bij bei-
de diersoorten traden neuskankers op. 
Bij de ratten vanaf 6 ppm, bij de mui-
zen alleen bij 15 ppm. Er werden ook 
veranderingen in het neusslijmvlies 
geconstateerd die niet kwaadaardig 
waren, maar belangrijk genoeg om in 
de oordeelsvorming mee te nemen. 
Die slijmvliesveranderingen zijn ook 
gevonden in andere onderzoeken in 
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opdracht van het Formaldehyde lnsti-
tute. Het kan zijn - maar er zijn geen 
schriftelijke gegevens over - dat for-
maldehyde mutageen is. Ik teken hier-
bij aan dat formaldehyde zo reactief is, 
dat zich de vraag laat stellen of het de 
celkern zal bereiken. Het is bekend dat 
dit uitermate belangrijk is, omdat in 
die celkern het aangrijpingspunt ligt. 

De zekerheid bestaat dus niet dat het 
eerste molecuul formaldehyde al ge-
vaarlijk is. Ook bestaat de zekerheid 
niet dat dit niet het geval is. Ik wil er in 
dit verband op wijzen, dat wi j al zeker 
100 jaar zeer intensief met formalde-
hyde omgaan en dat nog nooit een 
verband is gelegd tussen de blootstel-
ling van de mens aan formaldehyde en 
het ontstaan van enige vorm van kan-
ker. Er bestaat dus een discrepantie 
tussen het vinden van kanker in de 
dierproef en het onbekend zijn van een 
dergelijk effect bij mensen. 

Dit heeft ook aanleiding gegeven om 
epidemiologisch onderzoek te doen. 
Over drie van dergelijke onderzoekin-
gen is in de Verenigde Staten verslag 
gedaan. Tezamen hadden die onder-
zoekingen betrekking op ongeveer 
3500 beroepsmatig aan formaldehyde 
blootgestelde mensen. Er is geen en-
kel geval van neuskanker gevonden. 
Ten opzichte van controlegroepen 
werd ook geen verhoging van het 
voorkomen van longkanker geconsta-
teerd. Andere vormen van kanker 
moeten uitgesloten worden geacht. 

Epidemiologisch onderzoek levert 
nooit het sluitende bewijs dat iets 
geen kanker kan veroorzaken, maar 
men dient natuurlijk toch de resultaten 
van dergelijk onderzoek in beschou-
wing te nemen. 

Wel, mijnheer de Voorzitter, dit zijn 
de meest belangrijke conclusies; wi j 
staan nu voor de vraag hoe wij de 
blootstelling van de mens aan formal-
dehyde moeten beoordelen, zoals die 
in vri jwel ieder huis in Nederland be-
staat. Moeten wi j formaldehyde aan-
duiden als een stof die ook voer de 
mens kankerverwekkend is? U zult be-
gri jpen, Voorzitter, dat mijn conclusie 
is, dat wi j dit nog niet weten. Wel heb-
ben wij te maken met een hele verza-
meling van verdachte gegevens, maar 
dit betekent nog niet, dat wij hieruit 
harde conclusies kunnen trekken. 

Wel kunnen wi j een andere conclu-
sie hieruit trekken, namelijk dat het feit 
dat de Nederlander, deels onvermijde-
lijk, in grote mate aan formaldehyde 
blootstaat, ons gebiedt de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid in acht te ne-
men bij de beoordeling van de gege-
vens. Om volstrekt veilig te zijn, zou-

den wij misschien kunnen uitgaan van 
de mogelijkheid de resultaten zoals ze 
zijn verkregen, te extrapoleren naar de 
menselijke situatie. Ik denk echter dat 
dit om een aantal redenen voorbarig 
is, al was het maar met het oog op de 
reacties en gevoelens van elk individu-
eel mens. 

Wat er wèl gaat gebeuren, is dat ik 
zeer binnenkort een aantal toxicolo-
gisch deskundigen zal uitnodigen om 
mij nader van advies te dienen om-
trent de vraag in hoeverre hier een risi-
co voor de mens moet worden veron-
dersteld. Het centrum van de advies-
werkzaamheden van die deskundigen 
zal liggen op het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid dat, zoals de Kamer 
wellicht weet, sinds medio dit jaar een 
afzonderlijke afdeling voor carcino-
genese en mutagenese heeft. Via de 
ambassade in Washington wordt ge-
probeerd, de resultaten van de belang-
rijkste onderzoekingen op schrift te 
krijgen. Als dit spoedig lukt, zal het ad-
vies van die deskundigen over onge-
veer een halfjaar beschikbaar moeten 
zijn. 

De volgende vraag is dan wat er in 
de tussentijd moet gebeuren. Onge-
twijfeld zullen zich veel mensen afvra-
gen of zij er niet goed aan doen alle 
spaanplaat uit hun huis te verwijderen. 
Ik denk dat het verstandig is daartoe 
niet overhaast te besluiten. Ik wi l er 
nog niet van uitgaan dat de resultaten 
van het onderzoek inderdaad definitief 
zijn. 

Bovendien moet goed worden be-
dacht dat wi j hooguit een deel van de 
formaldehydeblootstell ing zouden 
kwijtraken door het spaanplaat te ver-
wijderen. Een belangrijke bron van for-
maldehyde is immers ook de verbran-
ding van aardgas in gastoestellen, ook 
al brandt slechts de waakvlam. 

Ik wi l ook wijzen op sigarettenrook, 
die heel wat formaldehyde in de lucht 
brengt en waaraan de roker zich in bij-
zondere mate blootstelt. Ik denk wel 
dat, terwijl de deskundigen aan het 
werk zijn om de resultaten te beoorde-
len, het voorzichtigheidshalve ge-
wenst is (ik leg de nadruk op voorzich-
tigheid) ons te bezinnen op maatrege-
len om het vóórkomen van formalde-
hyde in bouwmaterialen en huishou-
delijke produkten eventueel te kunnen 
terugdringen. 

Wat de huishoudelijke produkten 
betreft, wijs ik er nog op dat de situatie 
daarbij bijzonder onoverzichtelijk is. 
Formaldehyde komt kennelijk zeer 
veelvuldig in produkten voor. Enkele 
van die produkten zijn l i jmen, meube-
len, shampoo's en desinfecteermidde-
len. Ik doe slechts een greep. 

In opdracht van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning is zojuist een inventarisatie tot 
stand gebracht. Ik heb de resultaten 
daarvan nog niet gezien, maar ik neem 
aan dat het een goed startpunt zal zijn 
voor de nadere bezinning. 

Wat spaanplaat betreft, vind ik het 
nodig dat de bestaande kwaliteitseisen 
in de herbezinningsstudie worden be-
keken. Dat geldt natuurlijk ook voor 
het ontwerp-spaanplaatbesluit van de 
Warenwet. Dat besluit gaat thans nog 
uit van de bestaande kwaliteitseisen. 

Wellicht is nu het moment gekomen, 
actief de ontwikkeling van alternatieve 
kunstharsen voor de verl i jming van de 
spaanders te bevorderen, leder initia-
tief in deze richting van de kant van het 
bedrijfsleven zal ik zeer toejuichen en 
ondersteunen. Ik zal mij bovendien 
binnenkort tot de Europese Gemeen-
schap richten met het dringende ver-
zoek, ook communautaire regelen 
voor spaanplaat te ontwerpen. 

Ten aanzien van ureumformaldehy-
deschuim ben ik van mening dat wi j 
ons dienen af te vragen, of daarvoor 
niet een verbod op zijn plaats is, juist 
omdat voor spouwmuurisolatie alter-
natieve materialen beschikbaar zijn. 
Hierover vinden reeds besprekingen 
plaats met mijn collega van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening. 

Uit deze algemene presentatie van 
de gegevens en uit de daaruit volgen-
de conclusies zal duidelijk zijn dat ik 
van mening ben dat grote aandacht en 
zorgvuldigheid is geboden op een aan-
tal gebieden. Bovendien zal moeten 
worden bezien in hoeverre epidemi-
ologisch onderzoek in Nederland kan 
worden verricht naar het voorkómen 
van neus- en longkanker bij mensen. 
Daarover zijn inmiddels contacten ge-
legd door de geneeskundig hoofdin-
specteur met het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid en het Medisch-Bi-
ologisch Laboratorium van TNO. 

Voorts wijs ik op een binnenkort te 
starten onderzoek van het Centraal ln-
stituut voor Voedingsonderzoek-TNO 
naar de carcinogentiteit bij proefdie-
ren van aceetaldehyde. Aceetaldehyde 
is chemisch zeer verwant met formal-
dehyde. Ook die studie kan ons meer 
inzicht geven in het precieze werkings-
mechanisme van dit soort stoffen. Ook 
zal het nodig zijn inzicht te hebben in 
de relatieve bijdrage van de diverse 
huishoudelijke produkten aan de 
blootstelling aan formaldehyde. 

Ik ben van mening dat ik in dit alge-
mene antwoord ook de vragen 2,3 en 5 
heb betroffen. 

Vraag 4 gaat over de toelaatbare 
concentratie. Ik heb al gememoreerd 
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dat ik niet veronderstel dat er zonder 
nader advies van deskundigen van uit-
gegaan moet worden dat formaldehy-
de een risico heeft. In het licht van de 
nieuwe gegevens kan natuurlijk niet 
zonder meer gesteld worden dat de 
norm voldoende garantie biedt. Ik wijs 
er echter op dat dit getal - voor zover 
het de hinder en de irritatie betreft -
vanzelfsprekend nog steeds geldig is. 
Ik kom daarop bij de beantwoording 
van een volgende vraag nog even te-
rug. Zoals ik reeds zei, moeten wi j ons 
wel realiseren dat het niet meer zeker 
is of er in het licht van de nieuwe gege-
vens nog voldoende garantie is met 
betrekking tot andere effecten. 

Ik wijs er overigens op dat de relatie 
tussen de norm en de klachten op ge-
gronde inzichten was gebaseerd. Er 
zijn na november 1978 veelvuldig 
klachten gehoord. In zeer veel van die 
gevallen was duidelijk sprake van een 
overschrijding van de norm van 120 
microgram per kubieke meter. In een 
aantal gevallen was dat niet zo, maar 
in die gevallen was er geen overtui-
gende indicatie dat de klachten het ge-
volg waren van formaldehyde. De GG 
en GD in Leiden hebben aangetoond 
hoe dezelfde klachten door andere oor-
zaken kunnen ontstaan. Daarvoor ver-
wijs ik naar het Tijdschrift voor Sociale 
Geneeskunde van dit jaar, blz. 394-398. 

In antwoord op vraag 7 merk ik op 
dat uit gegevens verstrekt door het mi-
nisterie van Economische Zaken blijkt 
dat in Nederland jaarlijks circa 600.000 
kubieke meter spaanplaat wordt ver-
werkt. Hiervan wordt 5% toegeleverd 
door enkele kleine spaanplaatfabrikan-
ten in Nederland. De overige 95% 
wordt geïmporteerd. Van de invoer 
komt 50% uit België en 30% uit West-
Duitsland. Spaanplaat wordt voor vele 
doeleinden toegepast. Hierin zijn de 
volgende groepen te onderkennen: de 
meubelindustrie met 200.000 kubieke 
meter, de doe-het-zelfsfeer met 80.000 
kubieke meter en diverse bouwtoepas-
singen met 320.000 kubieke meter per 
jaar. 

Op vraag 8 kan ik zeggen dat een 
door het departement van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne opgesteld 
ontwerp-spaanplaatbesluit op 21 fe-
bruari 1979 is gepubliceerd in de Ne-
derlandse Staatscourant, nr. 37. Uit-
gangspunt van het ontwerp-besluit is 
dat zowel spaanplaat als spaanplaatar-
tikelen moeten voldoen aan de eis dat 
volgens een bepaalde testmethode niet 
meer formaldehyde wordt afgegeven 
dan 1800 mil l igram pervierkante me-
ter oppervlakte per 216 uur. Naar ver-
wachting zullen op deze manier de af-

Tweede Kamer 
11 december 1980 

gifte van formaldehyde uit spaanplaat 
en de afgifte ervan uit andere binnens-
huis gebruikelijke bronnen de maxi-
maal toelaatbare concentratie van 120 
microgram per kubieke meter lucht 
binnenshuis niet overschrijden. 

De adviescommissie Warenwet 
heeft in haar advies van 22 november 
1979 ingestemd met de te stellen eisen 
aan spaanplaat, doch voelde meer 
voor een overgangsregeling voor 
spaanplaatartikelen, gezien de niet 
sterke economische positie van de 
meubelindustrie. Over het ai dan niet 
opnemen van spaanplaatartikelen in 
de regeling is thans een discussie 
gaande. Hierbij ben ik van mening dat, 
gezien het feit dat uit onderzoek van de 
keuringsdienst van waren is gebleken 
dat in sommige gevallen ook spaan-
plaatmeubelen de norm van 120 mi-
crogram per kubieke meter kunnen 
doen overschrijden, ook de meubelen 
aan een regeling moeten worden on-
derworpen. 

Ik ben in deze mening gesterkt, als 
de gegevens die wi j nu hebben, op 
juistheid berusten. Afhankelijk van het 
resultaat van een nadere overweging 
van het gebruik van spaanplaat moe-
ten naar mijn mening ook aan meube-
len zodanige eisen worden gesteld dat 
geen gevaar voor de volksgezondheid 
kan ontstaan. 

Ik beantwoord nu vraag 9. Van de 
geneeskundige inspecteur van de 
volksgezondheid in Noord-Brabant 
heb ik vernomen dat hij nog steeds 
met het College van B. en W. van Eind-
hoven in overleg is over de situatie in 
de Hanevoet. Weliswaar heeft het col-
lege zich tegenover het schoolbestuur 
in een brief van 14 november jongstle-
den al in die zin uitgelaten dat het geen 
aanleiding ziet, tot de gevraagde 
vervanging van spaanplaat over te 
gaan, maar de inspecteur is nog met B. 
en W. in discussie over de aanvaard-
baarheid van de inmiddels tot stand 
gebrachte geforceerde ventilatie. Aan 
het college moet worden toegegeven 
dat de geforceerde ventilatie de con-
centratie van formaldehyde tot onder 
de norm terugbrengt. 

De situatie bij de Nuts-Pedagogische 
Academie is, voor zover ik ben inge-
licht, hiermee niet vergelijkbaar, om-
dat deze tot het voortgezette onderwijs 
wordt gerekend, waarvoor de rijkso-
verheid de financiële verantwoording 
heeft. De Hanevoet is een lagere 
school. Het opknappen van de lokalen 
ervan komt voor rekening van de ge-
meente Eindhoven en niet voor die 
van het schoolbestuur, omdat de loka-
len eigendom van de gemeente zijn. 

Vragen 

Hierbij teken ik aan dat de geforceerde 
ventilatie in discussie is, omdat hier-
aan, zoals de vragenstellers zullen we-
ten, meer aspecten zijn verbonden dan 
slechts de concentratie van formalde-
hyde. 

Overigens ga ik ervan uit, dat het 
College van B. en W. van Eindhoven 
het overleg met de inspecteur niet als 
beëindigd beschouwt. Ik kan u ervan 
verzekeren dat de inspecteur er alles 
aan doet, met het schoolbestuur en 
het College van B. en W. tot een aan-
vaardbare oplossing te geraken. De in-
specteur heeft overigens laten weten 
dat, indien op 1 april 1981 geen af-
doende oplossing is bereikt, de school 
dan gesloten dient te worden. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn uitvoerig overzicht. Desalniette-
min wi l ik de volgende nadere vragen 
stellen. Binnen welk tijdsbestek zou 
naar het idee van de Minister de her-
bezinning, waarvan hij in diverse on-
derdelen heeft gerept, op nadere 
maatregelen, met name ten aanzien 
van de reeds fungerende norm, ten 
aanzien van de hoeveelheid produk-
ten, en ten aanzien van een verbod op 
uf-schuim, moeten worden voltooid? 
Wanneer denkt hij de Kamer te kunnen 
rapporteren over het resultaat van die 
herbezinning, daarbij aantekenend dat 
dit naar ons idee geen lang tijdsbeslag 
mag nemen? 

Is de Minister nu reeds bereid, toe te 
zeggen dat hij het advies van deskun-
digen over de resultaten van het bui-
tenlands onderzoek dat naar zijn zeg-
gen binnen een half jaar in zijn bezit zal 
zijn publiek zal maken en het zo spoe-
dig mogelijk van een commentaar zij-
nerzijds zal voorzien? 

Is de Minister bereid, een inventari-
satie van de klachten, die nog steeds 
bij regelmaat naar voren komen - het 
is ons opgevallen hoe ook het stellen 
van onze vragen opnieuw talloze reac-
ties heeft uitgelokt van verontruste 
mensen - uiterlijk eind januari aan de 
Kamer over te leggen en daarbij per 
geval aan te geven of die klachten zich 
ook voordeden zonder dat de norm 
van 120 microgram concentratie werd 
overschreden? 

Vindt de Minister het met betrekking 
tot het overleg dat nog steeds gaande 
is binnen het kabinet over het ont-
werpspaanplaatbesluit niet erg merk-
waardig dat nu reeds ruim een jaar 
nadat de desbetreffende adviescom-
missie advies heeft uitgebracht nog 
steeds geen beslissing over een defini-
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tief besluit is genomen? Waarom 
duurt dat zo lang? Wat is er in dat hele 
jaar gebeurd? Niets? Alleen maar 
overleggen, conflicten uitvechten? 
Kan de Minister nader inzicht in die 
controverse geven? Wil hij toezeggen 
dat de Kamer vóór het einde van het 
kerstreces een mededeling van het ka-
binet zal bereiken omtrent de beslis-
singen die met betrekking tot het defi-
nitieve spaanplaat-besluit worden ge-
nomen? 

D 
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Kombrink zal weten dat ik 
op het standpunt sta dat adviezen over 
onderwerpen als dit integraal aan de 
Kamer moeten worden overhandigd. 
Hij zal ook weten dat ik van mening 
ben dat bij dergelijke, deskundige ad-
viezen altijd een beleidsstandpunt van 
de verantwoordelijke bewindsman 
moet zijn gevoegd. Een dergelijk be-
leidsstandpunt kan alleen maar dan 
volledig tot zijn recht komen wanneer 
men ook inzicht heeft in de mogelijk-
heden, in dit geval om te komen tot het 
terugdringen van het formaldehyde. 
Het advies van de commissie van des-
kundigen, een beleidsstandpunt en 
een nader inzicht in hetgeen op het ge-
bied van formaldehyde in de samenle-
ving gebeurt zouden tegelijkertijd 
moeten worden gepubliceerd, wi l één 
en ander goed tot zijn recht komen. 

Het tijdsbestek waarin dit zich zal 
moeten afspelen, is natuurlijk van 
groot belang. In mijn eerste antwoor-
den heb ik al geïndiceerd dat wi j niet 
de beschikking hebben over volledige 
rapporten. Die zijn er gewoon niet. Wij 
proberen thans via de ambassade in 
Washington, deze rapporten te pakken 
te krijgen. Lukt dat inderdaad op korte 
termijn, dan zal het ongeveer een half 
jaar duren, tot een afgewogen advies, 
standpunt en inventarisatie te komen. 

De heer Kombrink heeft zeer in het 
algemeen over klachten gesproken. Ik 
kan natuurlijk alleen maar de klachten 
inventariseren die ons hebben bereikt. 
Daarvan uitgaande, zeg ik toe dat wij 
een inventarisatie zullen maken en de-
ze aan de Kamer zullen overleggen. 
Wij zullen trachten, dit vóór eind janu-
ari te doen. Ik hoop echter dat het ons 
niet kwalijk zal worden genomen, als 
het een paar weken later wordt. Wij 
zullen het in ieder geval zo snel moge-
lijk doen. 

Ten aanzien van het ontwerp spaan-
plaatbesluit heb ik al gezegd dat er dis-
cussie gaande is over de mate waarin 
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spaanplaatartikelen - met name de 
toepassing bij meubelen - in dat be-
sluit zouden moeten worden opgeno-
men; daarbij wordt de positie van de 
meubelindustrie betrokken. 

Ik betreur het met de heer Kombrink 
dat dit allemaal zo lang moet duren. 
Men kan zich de vraag stellen, of dit 
spaanplaatbesluit dan maar niet in 
twee delen had moeten worden ge-
knipt: enerzijds een besluit voor het 
spaanplaat in de woningbouw, en an-
derzijds een besluit voor de andere 
zaak. Wij hebben dit echter niet ge-
daan. 

Wel ben ik van mening dat zich de 
vraag laat stellen, of dit besluit nu ge-
forceerd tot stand zou moeten worden 
gebracht, wanneer men let op de re-
sultaten van onderzoeken die uit Ame-
rika tot ons zijn gekomen. Zouden wij 
het geforceerd - ook al was het maar 
voor een gedeelte - t o t stand brengen, 
met 120 microgram per m3, dan gaat 
iedereen zich daarop instellen, terwijl 
over een halfjaar well icht zou blijken 
dat we de zaak beleidsmatig op een 
andere wijze zouden moeten benade-
ren. Ik ben daarover nog aan het den-
ken, maar ik kan u wel zeggen, mijn-
heer de Voorzitter, dat mijn lichte 
voorkeur ernaar uitgaat, toch nu eerst 
dat halfjaar af te wachten. Ik heb ech-
ter nog geen definitief standpunt. 

D 
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Mag ik de Minister 
vragen, of hij toch niet mij mij van me-
ning is - niet alleen door deze publika-
tie, maar ook door het feit dat wi j vra-
gen stellen nu er eindeloos veel onrust 
is ontstaan - dat het veel zinniger en 
zelfs noodzakelijk is om eerder met 
een Spaanplaatbesluit te komen, al 
zou het maar zijn, opdat iedereen die 
aan het bouwen is of aan het bouwen 
gaat, weet waar hij aan toe is en niet 
nog eens een halfjaar of een jaar in het 
onzekere moet verkeren? 

D 
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Indien het rapport van de deskun-
digen tot een beleidsopvatting leidt — 
bij voorbeeld over een halfjaar, om-
streeks augustus '81 - die enigszins af-
wijkt van de inhoud van een inmiddels 
tot stand gekomen Spaanplaatbesluit, 
dan is dat een uitermate vervelende 
zaak. Vandaar dat ik zeg dat mijn per-
soonlijke, lichte voorkeur ernaar uit-
gaat om nog even te wachten. Ik heb 
er echter nog geen beleidsstandpunt 
over ingenomen. 

Vragen 
Waddenzee 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Nationale Schuld 
Sociaal-economisch en fiscaal beleid 1 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de Wet tot provinciale 
indeling van de Waddenzee (16 474): 

Begroting van het Algemeen Bur 
gerlijk Pensioenfonds voor het jaar 
1981 (16 400 A), 

Wijziging van hoofdstuk IXA (Nati-
onale Schuld) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980 (verzamelontwerp; eerste wij/i 
gingsvoorstel) (16 423). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

de brieven over de ontwikkeling van 
de lonen, de koopkracht en de werk-
gelegenheid (16 401, nrs. 9 en 14); 

wetsontwerp Verlenging van de 
geldingsduur van de tijdelijke zelf-
standigenaftrek voor kleinere zelf-
standigen in de inkomstenbelasting 
(16 452); 

wetsontwerp Wijziging van de in-
komstenbelasting en van de loonbe-
lasting (tariefverlaging, verlaging van 
de bejaardenaftrekken en wijziging 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek), 
alsmede wijziging van de vermogens-
belasting (wijziging van de invalidi-
teitsaftrek) (16 475); 

wetsontwerp Nadere wijziging van 
de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (wijziging verdeling van 
premie tussen werkgever en werkne-
mer) (16297); 

wetsontwerp Nadere wijziging van 
de Algemene Ouderdomswet, de AI-
gemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
en de Ziekenfondswet (herziening 
aanpassingsmechanisme van de 
maximum premie-inkomensgrens 
voor de volksverzekeringen, van de 
loongrens van de verplichte zieken 
fondsverzekering en van de Rijksbij-
drage aan het Ouderdomsfonds, het 
Algemeen Fonds Bijzondere Ziekte 
kosten en het Fonds Bejaardenverze-
kering, alsmede van de bijdrage van 
het Algemeen Fonds Bijzondere Ziek-
tekosten aan het Praeventiefonds) 
(16 426); 

voorstel van wet van het lid Van der 
Doef houdende regelen met betrek-
king tot het overleg tussen werkge-
vers en werknemers over aspecten 
van werkgelegenheid (Wet regeling 
werkgelegenheidsoverleg) (16 482); 
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wetsontwerp Voorzieningen inzake 
de loonvorming in 1981 en overleg 
over de werkgelegenheid (16 503); 

wetsontwerp Herziening van het 
wettelijk minimumloon, enige sociale 
verzekeringsuitkeringen en een aantal 
andere uitkeringen en pensioenen per 
1 januari 1981 en 1 juli 1981 (16 504); 

wetsontwerp Wijziging van de Wet 
van 11 september 1964, houdende 
vaststelling van een nieuwe regeling 
van de bezoldiging van de vice-presi-
dent en de leden van de raad van Sta-
te, alsmede van de voorzitter en de Ie 
den van de Algemene Rekenkamer 
(Stb. 387) en van de Wet op de bezol-
diging van de rechterlijke ambtenaren 
(Stb. 1972,464)(16 488); 

verslag van een mondeling overleg 
over de ontwerp-wijzigingsbesluiten 
dagloonregelen Ziektewet, Wet Ar-
beidsongeschiktheidsverzekering en 
Werkloosheidswet ter zake de vergoe-
ding van reisuren (16 400 XV, nr 31) 
en van: 

de motie-Poppe en Kombrink over 
bijstelling van de inkomensoffers voor 
1981 (16401,nr. 11); 

de motie-Poppe en Toussaint over 
de in de CAO's te verwerken reisuren 
(16 401, nr. 12); 

de motie-De Korte c.s. over werkge-
legenheidsoverleg (16 401, nr. 13); 

de motie-Poppe en Kombrink over 
voorstellen inzake aftopping van prijs-
compensatie en vakantietoeslag 
(16 503, nr. 9). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! lkwastoege-
komen aan de onderwerpen die ik, aan 
het begin van mijn toespraak, had ge-
rubriceerd onder het hoofd 'diversen'. 
Als eerste punt wil ik hiervan behande-
len de spaarbankvrijstelling. De heer 
Kombrink heeft daarover gesproken 
en bracht daarbij een motie in herinne-
ring die mij bekend voorkomt. De stu-
die waar in deze motie om wordt ge-
vraagd, is tot mijn spijt nog niet volle-
dig afgerond. 

Wij zijn er druk mee bezig en zijn ook 
al vrij ver. Het is een vraag die de klei-
ne spaarder regardeert en die ook een 
belangrijke sector in ons financiënwe-
zen, die van de spaarbanken, aangaat. 
Wij wil len een en ander dan ook gron-
dig en zorgvuldig bekijken. Ik kan nog 
niet zeggen wanneer de Kamer de rap-
portage tegemoet kan zien. Ik noem 
ook liever geen data meer, omdat dit 
misschien verwachtingen oproept die 
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ik mogelijkerwijs niet kan vervullen. In 
ieder geval ben ik er al wel een eind 
mee gevorderd. 

De heer Engwirda heeft gevraagd of 
ik bereid ben fiscale faciliteiten te ver-
lenen vou. »erhuiskostenvergoedin-
gen aan niet-ambtenaren. Ik heb mij 
een beetje over die vraag verwonderd. 
Misschien is er sprake van een misver-
stand. Als ik zeg hoe de stand van za-
ken is, betekent dat waarschijnlijk al 
een goed antwoord. Verhuiskosten bij 
aanvaarding van een dienstbetrekking 
worden onder alle omstandigheden 
als aftrekbare kosten beschouwd. Als 
aftrekbare verhuiskosten komen in 
aanmerking alle niet vermijdbare kos-
ten die een geldelijk verlies hebben be-
tekend. Dat was de vraag over de af-
trekbaarheid; nu de vraag over de be-
lastingheffing bij verhuiskostenver-
goedingen. 

Zij kunnen als belastingvrij worden 
aangemerkt voor zover zij strekken tot 
vergoeding van noodzakelijke kosten. 
Van ambtelijke verhuiskostenvergoe-
dingen wordt aangenomen, dat zij aan 
deze voorwaarde voldoen; zij zijn dus 
altijd belastingvrij. Als het bedrijfsle-
ven verhuiskostenvergoedingen ver-
strekt, worden die in de praktijk op de-
zelfde wijze behandeld. Dit houdt in 
dat zij ook als belastingvrij worden be-
schouwd voor zover zij niet uitgaan 
boven de ambtelijke verhuiskostenver-
goedingen. Ik ben dan ook van mening 
dat er geen ongelijke fiscale behande-
ling tussen ambtenaren en anderen 
bestaat. 

Ik zie dat de heer Nijhof binnengeko-
men is. Hij heeft gevraagd voorrang te 
verlenen aan maatregelen die de be-
lasting voor jonge ongehuwden, bene-
den 35 jaar, verlagen tot het niveau 
van ongehuwden boven 35 jaar. Hij 
bevindt zich met dit verzoek geheel in 
de lijn die zijn fractie in het verleden 
getrokken heeft. Dit soort consequent-
heid doet mij altijd goed. In januari 
1981 zullen wi j naar verwachting de 
discussie over de nota 'Op weg heb-
ben'. In dat kader zou ik de eventuele 
verlaging van de leeftijdsgrens van 35 
jaar willen bespreken. 

De heer Engwirda heeft naar voren 
gebracht dat het naar zijn oordeel on-
juist is dat het rentebestanddeel, be-
grepen in kapitaalsuitkeringen uit le-
vensverzekering, niet in de inkomsten-
belasting wordt betrokken. Dat vindt 
hij een ongelijke behandeling van 
spaarvormen. Het is niet zo'n eenvou-
dig punt, want het gaat er eigelijk om 
welk karakter je aan de verzekering 
toekent. In de schriftelijke stukken is al 
uitvoerig weergegeven waarom kapi-
taalsuitkeringen uit levensverzekering, 
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waarvoor gedurende vele jaren pre-
mies zijn voldaan, buiten de inkom-
stenbelasting worden gehouden. Dat 
is omdat wi j aannemen, dat hier pri-
mair sprake is van risicodekking. 

Dat wi l zeggen dat de verzekerings-
overeenkomst primair wordt aanga 
gaan ter dekking van risico. De vrijstel-
ling vindt haar rechtvaardiging in het 
overheersende risicokarakter van de 
verzekeringsovereenkomst. Het is dus 
niet een vrijstelling om een stuk rente 
onbelast te laten en daarmee het spa-
ren te bevorderen. Overigens is dit on-
derwerp uitvoerig aan de orde ge-
weest bij de behandeling van het wets-
ontwerp inzake de koopsompolissen. 
Feitelijk is het zo dat de Kamer toen, 
dus nog kort geleden, toegestemd 
heeft in deze wijze van behandeling. Er 
zijn minutieuze regelingen voor ge-
maakt. 

De heer Engwirda (D'66): Die risico-
dekking komt toch al tot uitdrukking in 
het feit dat in geval van overlijden de 
som wordt uitgekeerd? Die heeft toch 
niet betrekking op het rentebestand-
deel dat er aan het eind van de over-
eenkomst nog extra bovenop komt? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: De 
heer Engwirda doelt nu op gemengde 
verzekeringen. Daarbij is het moeilijk 
dat onderscheid te maken. Ik zou de 
heer Engwirda graag wil len uitnodi-
gen een oplossing te geven voor het 
probleem, waarvoor ik geen oplossing 
zie, om dat onderscheid aan te bren-
gen en te bepalen op welk ti jdstip dat 
onderscheid aangebracht moet wor-
den. 

Ik meen van hem te mogen aanne-
men - dan komen wi j misschien al een 
stapje dichter bij elkaar - dat het on-
derscheid niet gemaakt wordt vóór het 
ti jdstip waarop de looptijd van de 
overeenkomst eindigt Bij uitkering 
door overlijden mag je aannemen dat 
het geheel een uitkering is ter dekking 
van het risico. Zijn vraag begint pas als 
er een uitkering geschiedt, niet op 
grond van overli jden. 

Ik kan dan, achterom kijkend, moei-
lijk uitmaken of het element van risico-
dekking bij de sluiting van de overeen-
komst afwezig is geweest. Je kunt ook 
zeggen: die man heeft geboft, hij heeft 
een uitkering en het risico dat hij wens-
te te dekken heeft zich niet gemani-
festeerd. Ik zie daarin nog geen reden 
nu ook het risicokarakter van de over-
eenkomst geheel afwezig te achten, 
maar misschien kan de heer Engwirda 
mij in tweede termijn overtuigen. 

De heer Nijhof heeft gepleit voor een 
herziening van de vermogensbelas-
t ing, met name voor weduwen en be-
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jaarden met een laag inkomen en zon-
der spaargelden. Wij hebben pas kort 
geleden het wetsontwerp Wijziging 
van de vermogensbelasting hier be-
handeld. Deze week hebben wi j het in 
de Eerste Kamer behandeld. Bij de be-
handeling hier heb ik, als ik het mij 
goed herinner, geen amendement van 
zijn kant aangetroffen. Ik zal er nu toch 
even op ingaan, maar eigenlijk vind ik 
dat wi j er toen al heel uitvoerig over 
gesproken hebben. 

De heer Nijhof spreekt een voorkeur 
uit voor vermogenswinstbelasting bo-
ven een vermogensbelasting. Maar 
eerst iets over de andere punten. Bij de 
behandeling van het wetsontwerp tot 
wijziging van de vermogensbelasting 
hebben wi j een oudedagsvrijstelling 
en een interingsvrijstelling ingevoerd. 
Wij hebben bovendien de belasting-
vrije sommen verhoogd. Naar mijn 
mening hebben wi j daardoor juist dat-
gene gedaan wat de heer Nijhof met 
name voor bejaarden en weduwen 
wenselijk acht. In het algemeen is voor 
mensen die weinig of geen pensioen-
rechten hebben de oudedagsvrijstel-
ling bestemd. Voor mensen die, hoe-
wel zij onder de vermogensbelasting 
vallen, toch een laag inkomen hebben, 
is de interingsvrijstelling bedoeld. Ik 
verzoek de heer Nijhof daarover nog 
eens zijn gedachten te laten gaan. 
Naar mijn mening hebben wi j daar-
mee op dat terrein al voldoende ge-
daan. 

Ik herhaal dat ik een vermogens-
winstbelasting niet a priori afwijs, be-
slist niet. Onder de huidige omstandig-
heden is daar echter geen opbrengst 
van te verwachten. Opbrengst hebben 
is de belangrijkste zin die ik aan een 
belasting hecht. 

De heer Nijhof bepleit een gelijke fis-
cale behandeling voor gezinnen en 
andere samenlevingsvormen. Ik neem 
aan dat hij bedoelt een gelijke behan-
deling van gehuwd en niet gehuwd sa-
menwonenden. Dat heeft mijn aan-
dacht; dat is de Kamer bekend. Mijn 
beleid is niet gericht op een gelijke be-
handeling zonder meer, maar op een 
gelijke fiscale behandeling naarmate 
er gelijkheid in omstandigheden be-
staat. Het is een complexe materie. 
Ook daarover omvat de nota 'Op weg' 
het nodige. Ook daarover zullen wij in 
januari aanstaande dus kunnen dis-
cussiëren. Dat zal, denk ik, een funda-
mentele discussie worden, want het 
gaat er in wezen om of de draagkracht-
gedachte - de dragende gedachte van 
onze inkomstenbelasting - hier niet in 
strijd komt met het streven naar indivi-
dualisering. Wat het successierecht 

betreft, hebben wi j overigens al een 
stap gedaan in de richting, die de heer 
Nijhof bepleit. 

De heer Nijhof heeft nog een belang-
rijk onderwerp aangesneden, namelijk 
de personele ontwikkeling in de belas-
tingdienst. Hij heeft gevraagd wat ik 
van plan ben te doen om de negatieve 
ontwikkeling te keren. Ik heb hieronv 
trent een zinnetje uitgesproken tijdens 
de fraudedebatten, dat sterk de aan-
dacht getrokken heeft en dat tot mijn 
spijt in de publiciteit geheel verkeerd is 
gepresenteerd. 

Er werd gesproken over een uit-
tocht, een exodus - ik vind dat Bijbel-
se woorden in deze zin niet op hun 
plaats zijn - maar er is geen sprake van 
een uittocht in de belastingdienst. Ik 
heb alleen gesproken over de inspec-
teurs, terwijl de belastingdienst heel 
wat meer personen omvat dan alleen 
inspecteurs. Overigens is het op zich 
zelf wel een ernstige zaak. Ik heb eens 
laten nagaan wat de oorzaken zijn, 
waardoor dit jaar zoveel inspecteurs 
de dienst hebben verlaten. 

Dat zijn niet allemaal alarmerende 
oorzaken. Een van de oorzaken is pen-
sionering; een andere is dat men in 
grote mate gebruik heeft gemaakt van 
de VUT-regeling. Niettemin is deze 
ontwikkeling zorgelijk genoeg. Wij 
proberen de werving nog meer te rich-
ten op de potentiële kandidaten, die op 
de arbeidsmarkt verschijnen. Wij stel-
len ook een onderzoek in naar de oor-
zaken van de teruglopende animo 
voor het ambt van inspecteur. Ik wil er-
bij zeggen dat de animo om de studie 
te beginnen - de academische studie 
op dit terrein - op het ogenblik juist 
toeneemt. Dat helpt ons echter pas 
over enkele jaren. 

De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn verontrusting is inge-
geven door een brief van de vereni-
ging van inspecteurs, waarin enige cij-
fers worden genoemd van vertrokken 
inspecteurs. Dat waren er in 1977 12, 
in 1978 20, in 1979 30 en (tot 6 novem-
ber) in 1980 39. Dat is een nogal drasti-
sche sti jging. 

Ik wil hieraan nog een opmerking 
verbinden. Het gevaar lijkt mij te ont-
staan dat het Rijk opleidt ten behoeve 
van allerlei particuliere fiscale advies-
bureaus. Dat kan natuurlijk niet de be-
doeling zijn. Wellicht is het in dit ver-
band zinvol, de verplichting in het con-
tract vast te leggen dat men, indien 
men een opleiding volgt op rijkskos-
ten, gedurende een aantal jaren 
dienstbaar moet zijn aan het Rijk. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil erop wi j-
zen dat in de loop van dit jaar van de-

genen, die de dienst hebben verlaten, 
er 22 om andere redenen weg zijn ge-
gaan dan het aanvaarden van een an-
dere dienstbetrekking, waarbij ik denk 
aan pensionering en vervroegde uit-
treding. Ik onderken echter zeker het 
belang van dit onderwerp. Ik heb de 
besturen van de vereniging van in-
specteurs en van de vereniging van ad-
junct-inspecteurs ontvangen en met 
hen over dit onderwerp gesproken. 

Gevraagd is wat wi j eraan doen. Het 
takenpakket van de inspecteur vormt 
onderwerp van studie. Het valt niet te 
ontkennen dat de taak van de inspec-
teurs verzwaard is. Inmiddels is op 
hoog ambtelijk niveau overleg ge-
opend met het Ministerie van Binnen-
landse Zaken over voorstellen van on-
ze kant om de verzwaring van de taak 
vooral voor de jonge inspecteurs, me-
de in het licht van de gebleken zuig-
kracht van het bedrijfsleven, tot uit-
drukking te brengen in een verbetering 
van hun materiële positie. Bij het De-
partement van Binnenlandse Zaken 
bleek de bereidheid aanwezig te zijn, 
deze voorstellen, uiteraard binnen de 
grenzen van de mogelijkheden, wei-
wil lend te bezien. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Na deze zo vriendelijke woorden 
van de Staatssecretaris aan mijn 
adres, ga ik gesterkt trachten ant-
woord te geven op de verschillende 
vragen die door de geachte afgevaar-
digden zijn gesteld, welke vragen op 
mijn beleidsterrein liggen. 

Een aantal geachte afgevaardigden 
- ik noem de heren Weijers, Kombrink, 
De Korte, Nypels en Verbrugh - heeft 
gesproken over de komende salaris-
maatregelen voor het overheidsperso-
neel. Ik herinner mij nog heel goed dat 
tijdens een discussie in een openbare 
commissievergadering de Kamer het 
heel duidelijk met mij eens was, dat 
wij zodanige maatregelen zouden 
moeten treffen voor het overheids-
personeel, dat de ambtenaren in hun 
netto-salaris ongeveer dezelfde gevol-
gen van de sociaal-economische situ-
atie zouden ervaren als vergelijkbare 
particuliere werknemers. Kortom, van 
de kant van de Kamer is toen in die 
openbare commissievergadering ge-
zegd: De lijn die de Regering wenst te 
trekken, het trachten te bereiken van 
parallellie in de koopkracht met daar-
naast uiteraard het doorwerken van 
het effect van de komende Bestek-kor-
tingen vinden wi j een juiste aanpak. 

Ik heb in mijn brief aan de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Over-
leg voorgesteld om die koopkrachtpa-
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rallellie te bereiken via een correctie 
op de bruto-salarissen. De geachte af-
gevaardigde de heer Weijers heeft ge-
vraagd, hoe dat in zijn werk gaat. 
Ik kan mij deze vraag goed voorstellen, 
omdat het technisch een heel ingewik-
kelde zaak is. Als men kijkt naar de 
brief van 28 november jongstleden, 
die ik aan de Centrale Commissie voor 
Georganiseerd Overleg heb gezonden, 
dan blijkt uit de bijlage bij deze brief, 
dat de koopkrachtdaling voor ambte-
naren, ook als de Bestek-kortingen 
worden ingecalculeerd, geringer uit-
komt dan die voor de particuliere 
werknemers. Willen wij die koop-
krachtparallellie bereiken, dan zullen 
aanvullende maatregelen moeten 
worden getroffen. Allerlei gecijfer 
heeft ertoe geleid, dat er dan zodanige 
maatregelen zullen moeten worden 
getroffen, dat de modale ambtenaar er 
in koopkracht 0,9% verder op achter-
uitgaat, de ambtenaar met een twee 
keer modaal inkomen 1,7% en de 
ambtenaar met een vier keer modaal 
inkomen 0,9%. 

Die getallen lopen dus uiteen, maar 
dat is het directe gevolg van het effect 
dat de aanpassing van de sociale pre-
mies heeft op de koopkracht van de 
particuliere werknemers. Als de koop-
krachtdaling die de Regering nastreeft 
om de parallellie in de koopkracht te 
bereiken en als de koopkrachtdaling 
die een netto-effect is in salarisbeleid 
moet worden omgezet, dan betekent 
dit dat wi j dit netto-effect zullen moe-

ten omzetten in een korting op het bru-
to-salaris. Het is bekend dat van een 
bruto-salarisverhoging netto minder 
overblijft als gevolg van het pensioen-
bijdrageverhaal en de belasting. Van-
daar dat wi j na allerlei gereken tot die 
concrete voorstellen zijn gekomen, zo-
als die ook in de brief aan het Georga-
niseerd Overleg zijn neergelegd. Op 
dit moment is dat overleg aan de 
gang. Er is ook een technisch overleg 
met de bedoeling om met elkaar alle 
cijfers nog eens goed na te pluizen. De 
rekenmeesters op mijn departement, 
gesteund door rekenmeesters van an-
dere departementen, hebben gezegd 
dat de cijfers van de bruto-salarisverla-
ging die in de voorstellen zijn ver-
werkt, inderdaad exact leiden tot die 
parallellie in netto-koopkracht. Dat wil 
ik met name nog eens aan het adres 
van de heer De Korte zeggen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Verbrugh heeft de vrees uitgesproken, 
dat èn de koopkrachtparallellie èn de 
Bestek-kortingen te zeer zullen cumu-
leren. Op zich zelf is de constatering 
van de geachte afgevaardigde, dat er 
een cumulatie plaatsvindt juist, maar 
die is het directe gevolg van het beleid 
van de Regering, dat erop is gericht de 
koopkrachtparallellie te bereiken en te-
gelijkertijd het enkele jaren geleden in 
gang gezette Bestek-kortingenbeleid 
te handhaven. 

Ik ben de geachte afgevaardigde de 
heer Nypels erkentelijk, dat hij heeft 
opgemerkt dat zijn fractie kan instem-

men met de algemene benadering van 
de ambtenarensalarissen, zoals ik die 
heb gekozen. 

Gevraagd is, wat die koopkrachtpa-
rallellie oplevert. Uit de toverdoos van 
de financiële rekenmeesters op Bin-
nenlandse Zaken en op Financiën is in-
derdaad gekomen dat, als de koop-
krachtparallellie wordt gerealiseerd -
dat is het uitgangspunt van het beleid 
- er een opbrengst is in de orde van 
grootte van het bekende bedrag van 
f 800 min. Ik herhaal wat ik eerder heb 
gezegd: Het bedrag van f 800 miljoen 
is niet de doelstelling. De doelstelling 
is het bereiken van koopkrachtparallel-
lie. Tot mijn grote vreugde hebben de 
rekenmeesters ook geconstateerd dat 
dit bedrag er zo uitgekomen is. 

De heer Kombrink (PvdA): Is die f 800 
miljoen een bruto besparingsbedrag 
op de salarissen? 

Minister Wiegel: Als het overleg met 
de ambtenarenorganisaties is afge-
rond, zal blijken dat de besparing, die 
de Ministervan Financiën ook graag 
vanuit zijn verantwoordeli jkheid wil re-
aliseren, er komt. 

De heer De Korte sprak over de her-
ziening van de Ubink-normen die ten 
goede komt aan de ambtenaar, werk-
zaam in de kleine gemeente. Hij hoop-
te dat die herziening geen doorwer-
king zal hebben naar de middelgrote 
gemeenten. Hij vroeg mij over deze 
aangelegenheid verder overleg te wi l -
len voeren en de Kamer over de uit-
komst te informeren. Ik zal dit doen. De 
herziening van de Ubink-normen komt 
inderdaad ten goede aan de ambte-
naar van de kleine gemeenten. Een 
van de onderdelen van het beleidspak-
ket dat ik aan de ambtenarencentrales 
heb voorgelegd is deze verbetering. Ik 
ben er erkentelijk voor dat het mij, on-
danks grote financiële moeili jkheden, 
toch mogelijk is geweest, die verbete-
ring voor deze ambtenaren, te realise-
ren. Er zal geen doorwerking plaats-
vinden naar de ambtenaren, werk-
zaam in de grotere gemeenten. Het 
overgrote deel van het personeel in de 
middelgrote en grote gemeenten is al 
qua salaris goed ingedeeld. Herziening 
van de Ubink-normen heeft voor hen 
geen gevolgen. 

De Kamer en ik hebben enige keren 
over de herziening van de topsalaris-
sen gediscussieerd. Uit het wetsvoor-
stel blijkt dat het de bedoeling is dat de 
herziening van de topsalarissen op 1 
januari 1981 in werking treedt. Dan ko-
men de nieuwe - en dat betekent in al-
gemene zin de verlaagde - salarissen 
in plaats van de oude. De Kamer weet 
dat alleen voor degenen die vóór 1 ja-
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nuari 1981 in dienst waren, een over-
gangsregeling wordt getroffen. De Ka-
mer weet ook dat ik heb getracht een 
zodanige overgangsregeling te berei-
ken, dat de nieuwe structuur wordt ge-
realiseerd door bevriezing van de sala-
rissen. Daar is van de kant van de Ka-
mer bezwaar tegen aangetekend. De 
fracties van de PvdA en het CDA zei-
den dat door de techniek van het berei-
ken van de nieuwe salarisstructuur 
door bevriezing, het reëel ingang doen 
vinden , te lang zou duren. Ik heb daar-
op besloten niet te komen met een 
voorstel tot bevriezing van de salaris-
sen, maar tot afbouw daarvan in een 
periode van maximaal 5 jaar. Dat heeft 
ertoe geleid dat het onmogeli jk is ge-
worden met de ambtenarencentrales 
tot overeenstemming te komen over 
de voorstellen die ik heb gedaan, om-
dat de centrales het inhoudeli jk met 
mij volstrekt eens waren. De techniek 
van bevriezing was beter. Door politie-
kedruk ben ik ertoe gebracht, niette 
kiezen voor bevriezen, maar voor af-
bouw. 

Mijnheer de Voorzitter! De afbouw-
regeling die is ontworpen bevat als 
heel wezenlijk element, dat de mini-
mum afbouw f 350 per maand is. Wan-
neer die systematiek wordt gelegd 
naast de salarissituatie van de betrok-
ken topfunctionarissen, zullen de 
meesten hiervan al op 1 januari a.s. in 
één keer hun nieuwe salaris ontvan-
gen. Voor de overigen geldt een peri-
ode van langere afbouw. Die afbouw-
periode duurt ten hoogste vier jaar, 
met het oog op de ingangsdatum van 
1 januari. Ik heb nog eens laten nareke-
nen, hoe dit in concreto uitwerkt. In 
concreto komt het erop neer dat, door-
dat het min imum van f 350 per 
maand in de afbouwregeling is opge-
nomen, het overgrote merendeel van 
de betrokken functionarissen in twee 
jaar t i jd of minder volstrekt in de nieu-
we schaal zit. Ongeveer 1 a 2% van de 
betrokken functionarissen is uitgezon-
derd; voor hen zal het langer duren. 
Men zal begrijpen dat dit de burge-
meesters van de grote steden zijn. 
Wanneer de regeling die ik heb ont-
worpen, op waarde wordt geschat, ge-
loof ik niet dat kan worden gezegd dat 
het allemaal zo lang duurt. Dit is be-
paald niet het geval. Uitgezonderd die 
1 a 2% van de betrokkenen, is die af-
bouw in twee jaar t i jd gerealiseerd. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Poppe heeft in dit verband gezegd, dat 
aan de overige werknemers en de uit-
keringstrekkers wél (met de nadruk op 
wèl, zo heb ik mij laten vertellen) een 
reële achteruitgang wordt opgelegd. Ik 

proef hier enigszins uit, dat de geachte 
afgevaardigde denkt dat dit voor de 
desbetreffende topfunctionarissen 
niet het geval is. Maar, Voorzitter, dit is 
bepaald niet juist. Behalve de afbouw-
regeling die ontworpen is, dus los van 
de herstructurering van salarissen, zul-
len de topfunctionarissen bij de over-
heid er reëel precies zo op achteruit-
gaan als alle anderen in ons land die 
vier keer het modaal inkomen hebben. 
Het komt er dus allemaal bovenop. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb in de 
eerste plaats gesproken over de snel-
heid, niet over het feit dat wordt afge-
bouwd, maar over de snelheid waar-
mee wordt afgebouwd. Vijf jaar, zegt 
de Minister. Voor de minimum jeugd-
loners is het twee jaar en zijn de per-
centages voor bepaalde groepen veel 
hoger. 

Minister Wiegel: Ik heb zojuist be-
toogd dat de regeling formeel een ter-
mijn van vier jaar bestrijkt. Materieel 
komt het erop neer dat, uitgezonderd 1 
a 2% van de betrokken functionaris-
sen, iedereen binnen twee jaar op het 
nieuwe salaris zit. Dit zijn de feiten. 

De heer Poppe (PvdA): Het gaat mij 
niet om het aantal mensen dat het be-
treft. Het gaat om de vraag hoe snel 
voor de ene groep en voor de andere 
groep afbouwregelingen worden gere-
aliseerd. 

Minister Wiegel: Maar dan moeten wij 
toch kijken naar de praktijk? Voor deze 
groep duurt het dus twee jaar, uitge-
zonderd 1 a 2%. 

De heer Weijers (CDA): Als die percen-
tages anders zouden zijn geweest, zou 
u dan wel tot drie jaar zijn gekomen? 

Minister Wiegel: Wanneer de Kamer 
dit had bepleit, zou ik meer dan nu mij 
die wens hebben kunnen indenken. 

De heer Weijers (CDA): Ik neem aan 
dat de Minister van Binnenlandse Za-
ken zich realiseert, dat hij met deze re-
geling enigermate een trend vastlegt 
voor eventuele toekomstige regelin-
gen. Er zijn immers nog wel enige aan-
passingen nodig. Als men nu de ter-
mijn op vijf jaren vastlegt, bepaalt men 
eigenlijk voor alle andere groeperin-
gen dezelfde termijn. Dit is mijn pro-
bleem. 

Minister Wiegel: Tot die diepere ge-
dachte was ik niet gekomen. Ik vond 
het een redelijk voorstel, gezien de po-
litieke druk die op mij is uitgeoefend. 
De geachte afgevaardigde weet echter 
(en dit houd ik nog steeds gestand) dat 
ik de techniek van bevriezing een veel 
juistere zou hebben gevonden. Dan 

zou het mij ook mogelijk zijn geweest 
met de ambtenarencentrales tot over-
eenstemming te komen. Het is nu juist 
een stuk van mijn verantwoordelijk-
heid te proberen over het salarisbeleid 
en over de rechtspositie van het over-
heidspersoneel zo goed mogelijk met 
de werknemers, voor wier positie ik 
ve, antwoordelijk ben, tot overeen-
stemming te komen. 

Door verschillende fracties is ervoor 
gepleit, de officiële termijn te bekor-
ten. Ik herhaal dat dit materieel be-
paald niet nodig is. Ik heb er ook nog 
een ander bezwaar tegen. Een wijzi-
ging van dit wetsontwerp betekent dat 
ook voor tal van anderen - want dit 
wetsontwerp geldt slechts voor een 
aantal functionarissen - een andere al-
gemene maatregel van bestuur moet 
worden gemaakt, omdat hun salaris 
en hun rechtspositie zijn geregeld bij 
algemene maatregel van bestuur. 

Gisteren had ik toevallig een van de 
vele overleggen waarmee ik gezegend 
ben. Door verschillende vakbonden die 
behoren tot verschillende politieke 
richtingen is niet alleen groot bezwaar 
aangetekend tegen wat in het overleg 
is genoemd - ik heb gezegd dat ik die 
mening hier zou overbrengen - name-
lijk het ingrijpen door de volksverte-
genwoordiging in de besprekingen 
over de rechtspositie van het over-
heidspersoneel tussen de Minister en 
het overheidspersoneel, maar toen is 
ook het volgende gezegd. Wanneer de 
Kamer aanstuurt op wijziging van dit 
wetsontwerp en wanneer daarvan het 
gevolg is dat er andere maatregelen 
van bestuur moeten komen, dan moe-
ten die andere algemene maatregelen 
van bestuur wederom in het overleg 
worden gebracht. De Kamer moet zich 
realiseren dat dit niet vóór 1 januari 
lukt. Ik laat het hele tableau zien om 
aan te geven met welke perikelen ik 
heb te maken. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is naar mijn mening 
een merkwaardige gang van zaken. Ik 
heb een en andermaal gezegd dat deze 
zaak gekoppeld gezien moet worden. 
Wanneer de Minister een algemene 
maatregel van bestuur voorbereidt 
waarvan hij weet dat daarover nog in 
de Kamer wordt gediscussieerd, dan 
heeft de Minister zich zelf in moeilijk-
heden gebracht. Dat heeft dan niet de 
Kamer gedaan. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik moet natuurlijk een algemene 
maatregel van bestuur voorbereiden. 
Ik constateer dat de heer Weijers reeds 
eerder heeft gezegd dat hij de zaak in 
samenhang wil bezien. Daarin heeft hij 
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politiek en zakelijk gelijk. Ik vul dat 
slechts aan door te zeggen dat ik ande-
re maatregelen van bestuur moet ma-
ken, wanneer dit wetsontwerp wordt 
veranderd. Dat is toch logisch? 

De heer Weijers (CDA): Ik had de zaak 
eerlijkheidshalve andersom verwacht, 
namelijk dat de Minister de algemene 
maatregel van bestuur klaar zou heb-
ben op basis van de mogelijke uitkom-
sten van dit debat. 

Minister Wiegel: Dat kan niet. Ik moet 
de algemene maatregel van bestuur 
maken op basis van het beleid dat ik 
voorleg. Ik weet niet met welke amen-
dementen de Kamer komt. Ik weet ook 
niet hoe de Regering op amendemen-
ten reageert. Op basis van mijn eigen 
beleid moet ik algemene maatregelen 
van bestuur uitwerken. Ik ben zo eerlijk 
en open mogelijk door alle consequen-
ties te laten zien. Wanneer het wets-
ontwerp wordt veranderd - de Kamer 
heeft de mogeli jkheid, amendementen 
in te dienen - dan moet ik daarna an-
dere maatregelen van bestuur ontwer-
pen. Ik ben dan verplicht, die algeme-
ne maatregelen van bestuur in het 
overleg te brengen. Dat betekent dan 
dat de regeling niet op 1 januari kan in-
gaan. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Poppe is tegen af-
braak van ons stelsel van sociale ze-
kerheid. Dat doet mij uitermate goed. 
Het zal hem bekend zijn dat ook ik 
daarvan een tegenstander ben. De 
maatregelen die wi j hebben voorge-
steld, beogen juist, ons stelsel van so-
ciale zekerheid in stand te houden. 

De heer Engwirda heeft gesproken 
over de studie over de heffingsgrond-
slagen in onze sociale verzekeringen. 
Hij suggereerde dat een wijziging van 
de heffingsgrondslagen van de sociale 
verzekeringen in het belang is van ar-
beidsintensieve bedrijven. 

De heer Nypels (D'66): Wij wil len juist 
een wijziging met dat effect. 

Staatssecretaris De Graaf: Dit begrijp 
ik. Dan gaat het om een bepaalde keu-
ze voor de verandering in de heffings-
grondslagen. 

De interdepartementale werkgroep 
die deze ingewikkelde materie bestu-
deert, betracht grote spoed met haar 
werkzaamheden. Vooruitlopend op de 
resultaten van deze studie verwijs ik 
de heer Engwirda naar mijn antwoord 
op een vraag van de heer Waltmans 
gesteld tijdens de behandeling van on-
ze begroting enkele weken geleden. 

Toen heb ik gewaarschuwd voor het te 
simpel veronderstelde verband tussen 
het financieringssysteem van de soci-
ale zekerheid en de werkgelegenheid 
in de zogenaamde arbeidsintensieve 
bedrijven. De studie zal, naar ik hoop, 
hierop een antwoord geven. 

De Minister van Financiën heeft gis-
teren al aangekondigd dat ik opmer-
kingen zal maken over de kinderbij-
slag, waarover is gesproken door de he-
ren De Korte en Nijhof. Naar het oor-
deel van de heer De Korte moet de ver-
hoging van de kinderbijslag veel selec-
tiever worden toegepast. De door ons 
voorgestelde regeling leidt volgens 
hem tot overbetaling. Hij wil de verho-
ging dan ook beperken tot de volgens 
hem circa 125.000 gezinnen met een 
minimuminkomen. Zijn stelling is dat 
deze mensen met minder geld beter 
kunnen worden geholpen. 

Deze veronderstelling is juist, als 
men de categorie van 125.000 gezin-
nen kan lokaliseren. Bij verschillende 
gelegenheden, laatstelijk bij de behan-
deling van de zogenaamde december-
verhoging van de minima, is een on-
derzoek toegezegd naar de omvang en 
de samenstelling van de categorie 
mensen meteen minimuminkomen. 
Een dergelijke studie - ik herhaal dit -
moet een bredere doelgroep omvat-
ten. 

Zij moet in onze visie ook alleen-
staanden en gezinnen zonder kinderen 
omvatten. Een beperking tot degenen 
met kinderen is strijdig met onze kin-
derbijslagfilosofie. Hierin wordt im-
mers als uitgangspunt genomen dat 
het minimuminkomen ruimte biedt 
om de niet uit de kinderbijslag gedekte 
kosten van kinderen op te vangen. In 
deze filosofie is er dus geen verschil in 
gezinswelvaart tussen mensen meten 
mensen zonder kinderen. Het spijt mij 
dat ook de heer Nijhof niet is overtuigd 
van de redelijkheid van de maatregel 
die wi j voorstellen. 

Overigens wijs ik erop dat het voor 
het bewerkstelligen van de gewenste 
inkomensontwikkeling strikt noodza-
kelijk was, verscheidene instrumenten 
tegelijkertijd in te zetten. Het belasting-
instrument alleen leent zich hiervoor 
immers niet meer, zoals ook in de Mil-
joenennota 1981 is aangegeven. De 
Ministervan Financiën heeft hierop gis-
teren nog gewezen. Bovendien zou dit 
de schatkist relatief meer geld kosten. 

De heer De Korte (VVD): Uit dit ant-
woord blijkt dat lokaliseren van de 
groep van 125.000 gezinnen mogelijk 
is. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen te 
hebben toegezegd dat een studie hier-

naar wordt opgezet. Uit deze studie 
moet blijken of het mogelijk is. Ik hoop 
dat het in die richting gaat. Zolang de 
studie niet is afgerond, kan ik de heer 
De Korte niet het antwoord geven dat 
hij suggereert. 

De heer Bakker (CPN): Waarom hoopt 
u dat het in die richting gaat, als u zojuist 
hebt gezegd dat er geen verschil moet 
worden gemaakt tussen diverse cate-
gorieën van minimuminkomens? Uw 
verhaal over de kinderbijslag kwam er-
op neer dat men die verschillen niet 
moet maken. Dat lijkt mij een juist uit-
gangspunt. Waarom zegt u dan nu te-
gen de heer De Korte dat u wel hoopt 
dat het mogelijk zal zijn, in zo'n studie 
deze uitzonderingen te maken? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik bedoelde 
daarmee niet te zeggen dat ik hoopte 
dat dit zich zou kunnen beperken tot de 
gezinnen met kinderen. De opzet van 
die studie is een bredere. Willen wi j in 
Nederland iets extra's doen voor de 
mensen, met name de gezinnen, die 
alleen van het minimum moeten leven 
en hebben wi j ook inderdaad de mo-
gelijkheid daartoe, dan is dat naar mijn 
overtuiging een goede zaak. De studie 
zal moeten uitwijzen of het kan. 

De heer Bakker (CPN): Wanneer het zo 
ver is, zullen wij er wel over spreken. Ik 
vind het zelf een levensgevaarlijke 
zaak dat nu, terwij l men tot nog toe 
steeds heeft gesproken van 'het mini-
mum' - wij weten allemaal waarover 
wi j dan spreken - binnen dat mini-
mum alle mogelijke categorieën wor-
den ingebouwd waarbij het ene mini-
mum tegen het andere dreigt te wor-
den uitgespeeld en waarbij het ene mi-
nimum wel, en het andere weer niet 
iets kan hebben. Uit uw betoog rond 
de kinderbijslag meende ik op te ma-
ken dat u in deze redenering niet mee 
wilt gaan. Dat is blijkbaar een vergis-
sing van mij . 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat erom, te weten te 
komen wie - met name gaat het daar-
bij om gezinnen - van een minimum 
moet leven. Vinden wi j dat er iets ex-
tra's moet gebeuren, dan kunnen wi j 
dat alleen realiseren door dat extra's 
inderdaad daarheen te laten stromen. 
Dan moeten die mensen wel gelokali-
seerd zijn. De studie zal uitwijzen of 
het kan. 

De heer Bakker (CPN): Er is een mini-
mum, dat tot uitdrukking komt in uw 
minimum-uitkeringen van de sociale 
verzekeringen, in het minimumloon en 
in het minimumjeugdloon. Dat is in to-
taal de categorie die op het minimum 
zit. 
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Staatssecretaris De Graaf: Neen, niks 
hoor! Er zijn twee miljoen mensen met 
een sociaal min imum in het kader van 
onze volksverzekeringen, in het kader 
van onze sociale verzekeringen. Het 
betekent geenszins dat deze grote ca-
tegorie mensen met een basisuitke-
ring daarvan moet leven. Dat is geens-
zins het geval. Het blijkt zelfs dat een 
belangrijk groter deel van deze zoge-
naamde minimum-trekkers naast dat 
min imum een aanvullende uitkering 
heeft, op zeer verschillende wijze. De-
ze mensen behoren dus bepaald niet 
tot de sociale minima waarvoor wi j 
iets extra's zouden wil len doen in be-
paalde situaties. 

De heer Bakker (CPN): Okee. Een aan-
tal mensen hebben boven hun mini-
mum-uitkering nog een... 

Staatssecretaris De Graaf: Niet een 
aantal, het grootste deel van de sociale 
minima heeft dat. 

De heer Bakker (CPN): AOW'ers voor 
wie het is opgezet als een basispensi-
oen. Een zeer groot aantal mensen 
hebben het minimumloon of het mini-
mum-jeugdloon. Ik ben er zeer bang 
voor dat u op de één of andere manier 
in het systeem-De Korte gaat stappen 
en binnen hettotaal met het min imum 
nog weer eens een apart groepje gaat 
zoeken met het minimale minimum. 
Daarmee zou men als het ware sugge-
reren dat die anderen best nog iets 
kunnen hebben. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb de in-
druk dat de heer Bakker iets te gauw 
bang wordt. Ik heb alleen maar gezegd 
dat een studie gaande is en dat de uit-
komst daarvan zal moeten uitwijzen of 
het al dan niet kan. Ik meen dat het dan 
vroeg genoeg is, daarover met elkaar 
van gedachten te wisselen. Ik ver-
wacht dat dan zal blijken dat hierover 
geen angst behoeft te bestaan, ook 
niet bij de heer Bakker. 

In het kader van de uitschuifoperatie 
heeft de heer Bakker een aantal op-
merkingen gemaakt over het volume-
beleid. In dit verband heeft hij gezegd 
dat het beter zou zijn, bij voorbeeld 
een ontslagverbod voor gehandicap-
ten in overweging te nemen en heeft 
hij gepleit voor arbeidstijdverkorting 
omdat deze arbeidsongeschiktheid 
kan voorkomen. Hij heeft hierbij ook 
de aandacht gevraagd voor onze plan-
nen met betrekking tot het invoeren 
van een eigen risico in de ziektewet, de 
carenz-dagen, en heeft gevraagd hoe 
het daarmee staat. De SER heeft op 21 
november j l . een eerste advies uitge-
bracht, naar aanleiding van onze 
adviesaanvrage van 28 augustus j l . 

In dit advies van de SER is nog niet 
het volumebeleid meegenomen. De 
Sociaal-Economische Raad gaat nog 
adviseren over het ziekteverzuim en 
het zogenaamde WAG-pakket: de Wet 
Arbeid Gehandicapten en alle maatre-
gelen daaromheen. Dat zal begin vol-
gend jaar zijn. Als mijn informatie juist 
is, zal de SER daarbij eerst adviseren 
over de geïntegreerde maatregelen 
met betrekking tot de arbeids-
ongeschiktheid; in dat kader staat met 
name centraal de Wet Arbeid Gehandi-
capten. Daarna zal de SER adviseren 
over het eigen risico in de Ziektewet, 
de carenzdagen. 

In de adviesaanvrage van 28 augus-
tus j l , hebben wi j de mogeli jkheid 
daartoe geopperd, en wel in de zin van 
een eigen risico hetzij naar de werkge-
ver toe, hetzij naar de werknemer toe. 
Een beslissing daarover hebben wi j niet 
genomen. Het kabinet wacht dan ook 
met belangstelling het advies van de 
Sociaal-Economische Raad over deze 
zaak af en zal pas daarna een eigen 
standpunt bepalen. 

Het zogenaamde WAG-pakket zal 
dezer dagen aan de SER worden ge-
zonden. Dit betekent niet dat de SER al 
niet op de hoogte was met onze plan-
nen in hoofdli jnen, want deze zijn 
steeds via onze ambtelijke inbreng in 
de Commissie Sociale Verzekeringen 
van de SER naar voren gebracht. Het 
gaat er nu vooral om, dat kennis wordt 
genomen van de memorie van toelich-
t ing op het concept-wetsontwerp met 
betrekking tot de Wet Arbeid Gehandi-
capten. Daarin komt inderdaad de ge-
dachte voor, het ontslag van een werk-
nemer die gehandicapt raakt, te be-
moeili jken. In die zin zit ik dus op de-
zelfde toer als de heer Bakker. Ik wijs 
hem erop dat dit ook al was aangege-
ven in onze adviesaanvrage van 28 au-
gustus. 

In dit verband wi l ik ook nog opmer-
ken dat een verband tussen arbeids-
duur en arbeidsongeschiktheid, zoals 
de heer Bakker dit veronderstelt, niet 
waarschijnlijk is. De feitelijke arbeids-
duur is de laatste twint ig jaar aanzien-
lijk korter geworden, terwij l het aantal 
arbeidsongeschikten zeer is toegeno-
men. Ik erken overigens dat, wanneer 
er sprake is van verkorting van de ar-
beidsduur in het bedrijfsleven, dan 
vaak wel het ziekteverzuim afneemt. 
De vraag is echter, of dit eventueel 
structureel zal bli jven. Vaak herstelt 
het voorafgaande beeld zich na enige 
t i jd weer. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris zegt 
steeds dat hij geen voorbarige conclu-
sies wil trekken en dat hij wi l studeren: 
dit vind ik heel goed en verstandig. 

Maar de Staatssecretaris mag dit dan 
hier ook wel eens doen! De arbeids-
tijdverkorting houdt namelijk direct 
verband met de enorme tempo- en 
stressverhoging die er in een zeer 
groot aantal bedrijven plaatsvindt. 

Dat heeft op zich zelf weer een direc-
te relatie met onderdelen van het ge-
handicapt worden. 

Er zijn op het ogenblik gefundeerde 
opinies waarin dit verband wel dege-
lijk wordt gelegd. Ik wi l de Staatssecre-
taris derhalve ervoor waarschuwen, 
dat hij hier niet ex-cathedra meningen 
gaat verkondigen die straks misschien 
moeten worden ingetrokken. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sta hier inderdaad achter 
een katheder en wi l deze waarschu-
wing graag ter harte nemen. Ik wil niet 
op voorhand zeggen dat het niet zal 
gebeuren wat de heer Bakker veron-
derstelt. Ik heb er alleen op wil len wi j -
zen dat de gegevens uit het verleden 
daartoe in ieder geval tot nu toe het 
bewijs niet hebben geleverd. Als het 
zou lukken, zou dit mij echter alleen 
maar dierbaar zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Pop-
pe heeft een motie ingediend met be-
trekking tot de reisurenvergoeding in 
de Algemene Dagloonregelingen. De 
motie betekent dat via de bijzondere 
Dagloonbesluiten Ziektewet en Werk-
loosheidswet, de bestaande situatie 
wordt gehandhaafd. Dat wil zeggen: 
voor zover in de ca.o. vergoeding 
voor reisuren buiten de normale ar-
beidstijd is geregeld, wordt deze ver-
goeding in het uitkeringsdagloon mee-
genomen. Dit staat haaks op de voor-
stellen die wi j hebben ingediend. Ook 
de heer Weijers vraagt of het niet mo-
gelijk is door middel van bijzondere 
dagloonbesluiten meer aan te sluiten 
bij de ca.o."bepalingen. Naar aanlei-
ding van de motie en de opmerkingen 
van de heer Weijers zou ik nog op het 
volgende wil len wijzen. 

In de eerste plaats is, zoals de heer 
De Korte al heeft gezegd, wat wi j voor-
stellen geen nieuws. Men vindt dezelf-
de voorstellen terug in de zogenaam-
de 1%-nota van het vorige kabinet. 
Wat wij doen is simpel een uitwerking 
daarvan. 

In de tweede plaats heeft een meer-
derheid van de SER zich uitgesproken 
voor het voorstel dat wi j hebben ge-
daan. Dat geldt voor zowel de WAO a l * 
de Ziektewet en de Werkloosheidswet. 
Vroeger lag het anders, omdat destijds 
een meerderheid van de Sociale Ver-
zekeringsraad een ander standpunt in-
nam. Maar daar is dus ook sprake - zij 
het dat dit een ander college is - van 
een zekere kentering. 
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Ik zou als argumentatie voor onze 
voorstellen nog het volgende wil len 
noemen. In de eerste plaats is het be-
langrijkste motief het bezuinigingsmo-
tief, gelet op de huidige slechte econo-
mische situatie. Het niet doorvoeren 
van de onderhavige voorstellen ter za-
ke van de Ziektewet en de Werkloos-
heidswet zou leiden tot een verlies van 
de beoogde bezuiniging van niet min-
der dan tweederde deel. 

In de tweede plaats streven wi j met 
deze voorstellen een evenwichtige 
verhouding in inkomen tussen actie-
ven en niet-actieven na. Indien niet 
werkelijk wordt gereisd, bestaat geen 
recht op reisurenvergoeding. Derhalve 
kan het bij wisseling van werkgever 
voorkomen dat in een nieuwe dienst-
betrekking geen reisuren worden be-
taald. Dan vindt op dezelfde wijze die 
terugval in inkomen plaats. Bij ziekte 
en werkloosheid wordt niet gereisd. 
De verzwaring van het werk, waarover 
ook wel wordt gesproken en waarvoor 
soms reisuren gelden, treedt dan niet 
op. 

In de derde plaats streven wij met 
het voorstel een harmonisatie na van 
de dagloonbepalingen ingevolge de 
Werkloosheidswet, de Wet werkloos-
heidsvoorziening, de Ziektewet en de 
WAO. Ik wijs met nadruk op het belang 
van de integratie in de toekomst van 
de verschillende werkloosheidsvoor-
zieningen. Het past niet bij dat integra-
tiebeleid om nu uitzonderingen te ma-
ken. 

Ik hoop met deze argumentatie de 
billijkheid en de redelijkheid van onze 
voorstellen te hebben aangetoond en 
ik zou in ieder geval aanvaarding van 
de motie van de heer Poppe wil len 
ontraden. 

De heer Weijers (CDA): Het valt mij op 
dat de Staatssecretaris niet is inge-
gaan op de tussengedachte onzerzijds 
om een bijzonder dagloonbesluit te 
hebben voor uitsluitend de Ziektewet, 
omdat het dienstverband als zodanig 
blijft voortbestaan. 

Staatssecretaris De Graaf: Ook die tus-
senvorm slaat een gat in de beoogde 
ombuiging van niet minder dan V*. Als 
hier een gat valt, zal elders dekking ge-
zocht moeten worden. Het is de vraag 
of dat wel op een sociaal nog verant-
woorde wijze kan gebeuren. 

De heer Weijers (CDA): Het lijkt mij 
niet mogelijk dat dit ook Vi is, want de 
werkloosheidscomponent is toch gro-
ter dan de ziektecomponent. 

Staatssecretaris De Graaf: Volgens 
mijn gegevens ontstaat bij de Ziekte-

wet een gat van 1/3. Doen wi j het niet 
voor de Ziektewet én de Werkloos-
heidswet, dan komen wij op 2h. De 
WAO-component vormt dus de reste-
rende V». 

Ik wil nog wel verder laten onderzoe-
ken of deze veronderstelling juist is, 
maar op het ogenblik kan ik alleen 
hiervan uitgaan. 

De heer Weijers (CDA): Ik zou het dan 
wel op prijs stellen als de Staatssecre-
taris dat in zijn antwoord in tweede ter-
mijn zou kunnen aangeven. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wi l graag 
informeren op welke wijze ik dit verder 
kan onderbouwen. 

De heer De Korte vindt de wijziging 
in het aanpassingsmechanisme van de 
premie-inkomensgrens voor de volks-
verzekeringen volgens de geschoonde 
loonindex inconsequent. Naar zijn me-
ning wordt hier voor de middengroe-
pen met twee maten gemeten. Het 
spijt mij dat wij de heer De Korte in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
op het desbetreffende wetsontwerp 
niet hebben kunnen overtuigen. Gaar-
ne zeg ik hem toe dat wi j in de studie 
naarde heffingsgrondslagen van de 
sociale verzekeringen ook dit aspect in 
het beraad zullen meenemen. 

De heer Poppe heeft gevraagd of de 
conclusie juist is dat door de toepas-
sing van de geschoonde index op de 
loongrens van de verplichte zieken-
fondsverzekering niet alleen de in-
stroom in de ziekenfondsen wordt af-
geremd, maar dat daarnaast 6000 
mensen in één jaar uit de ziekenfonds-
verzekering zullen worden gestoten. 
Met dat aantal van 6000 wordt bedoeld 
het gezamenlijk effect van minder in-
stroom en uitstroom. De toename van 
het totaal aantal verzekerden, bij aan-
passing van de toelatingsgrens op de 
tot dusverre gebruikelijke wijze, wordt 
namelijk geraamd op 49 500, terwijl 
deze toename bij aanpassing volgens 
ons voorstel wordt geraamd op 43.500. 
Dat is inderdaad een verschil van 
6000, maar er blijft een toename van 
43 500 over. 

De heer Poppe (PvdA): In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag wordt 
opnieuw dat getal van 6000 genoemd, 
maar daar wordt dan niet meer, zoals 
in de memorie van toelichting, gespro-
ken over de teruggang in het aantal 
mensen, maar over 6000 mensen die 
de ziekenfondsverzekering zullen moe-
ten verlaten. Daar zijn wi j van ge-
schrokken. Dat betekent dat het te ver-
wachte effect is dat, op het moment 
dat door de toepassing van de ge-
schoonde index de loongrens minder 

stijgt dan de feitelijke lonen, een aantal 
mensen onvermijdeli jk uit de zieken-
fondsverzekering zullen moeten ver-
dwijnen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik weet niet 
wat er exact in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag staat. Ik heb nu 
echter duidelijk verteld dat die 6000 
het saldo is. 

De heer Poppe (PvdA): Daarmee geeft 
de Staatssecretaris mij nog geen ant-
woord op mijn vraag of er inderdaad 
een aantal mensen - misschien zijn 
het er 6000, misschien 8000 of mis-
schien 4000 - hun ziekenfondsverzeke-
ring verliezen. 

Staatssecretaris De Graaf: Het is de 
vraag of zij het verliezen, dat kan ik zo 
niet bekijken. Het is echter juist dat als 
de maatregel, die wi j nu voorstellen, 
niet zou worden genomen, dan het be-
stand verplicht verzekerden inderdaad 
6000 meer zou zijn geweest. Je kunt 
erover discussiëren of die grenzen wel 
goed zijn, maar dat is een discussie die 
primair op het terrein van Volksge-
zondheid ligt. 

Het is echter inconsequent, als je 
veranderingen aanbrengt in het in-
dexeringsmechanisme, die dan niet te 
laten gelden voor premiegrenzen, ver-
zekeringsgrenzen en dergelijke. Dan 
zouden er twee soorten mechanismes 
in de wetgeving komen en dat lijkt mij 
niet de meest logische gang van za-
ken. 

De heer Poppe (PvdA): Dat weet ik nog 
niet. Die schoning van de index was in 
de eerste plaats bedoeld om een af-
wenteling op de lonen van de ver-
hoogde belastingen en accijnzen on-
mogelijk te maken. Dat was een inko-
menspolitieke zaak. Op het moment 
dat je een om die reden aangebrachte 
wijziging in de index ook toepast op bij 
voorbeeld deze loongrens, krijgt het 
heel andere effecten, die aanvankelijk 
met de schoning helemaal niet be-
doeld waren. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik geloof dat de achtergron-
den van de aangebrachte correcties 
andere waren dan die, welke de heer 
Poppe nu noemt. Tot dan toe werden 
in het niveau van de uitkeringen een 
aantal elementen meegenomen, die 
naar onze opvatting niet meegenomen 
zouden moeten worden en die uitge-
schoond zouden moeten worden. Dat 
was niet uit inkomenspolitieke over-
wegingen. 

Ik verzoek de heer Poppe nog eens 
zijn 1 %-nota erop na te lezen. Vastge-
steld werd dat een aantal oneigenlijke 
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elementen werden meegenomen. Als 
je die eruit haalt aan de uitkeringskant 
vanwege het mechanisme, dat geldt, 
is het logisch dat je het ook doet aan 
de premiegrenskant of aan de verzeke-
ringsgrenskant, waar hetzelfde mecha-
nisme geldt. Die logica is doorgetrok-
ken, omdat een en ander bij voorbeeld 
van invloed is op de rijksbijdrage in de 
financiering van de sociale verzekerin-
gen. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb het over 
de ziekenfondsverzekering. Daarbij is 
aan de uitkeringskant niets veranderd. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is lo-
gisch. 

De heer Poppe (PvdA): Dan hoeft u dat 
argument ook niet te gebruiken! 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De ziekenfondsverzekering 
kent in die zin geen geldelijke uitke-
ring, maar kent verstrekkingen in natu-
ra. Het gaat hierbij echter om het me-
chanisme voor de hele sociale zeker-
heid. De ziekenfondsverzekering kent 
wel premiegrenzen en een verzeke-
ringsgrens, een loongrens. 

Daarvoor geldt hetzelfde indexe-
ringsmechanisme als voor de overige 
sociale verzekeringen. Het is dan con-
sequent en logisch, dit door te trekken. 
Je kunt natuurlijk discussiëren over 
het antwoord op de vraag of de verze-
keringsgrens wel hoog genoeg is. Die 
principiële discussie moet de geachte 
afgevaardigde echter niet met mij voe-
ren, maar met mijn collega van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne. 

De heer Poppe (PvdA): Op deze ma-
nier krijgt de schoning van de prijsin-
dex niet alleen inkomenseffecten, 
maar betekent zij in wezen dat de wer-
kingssfeer van de Ziekenfondswet 
wordt ingeperkt. 

Staatssecretaris De Graaf: Je kunt ook 
zeggen, dat de werkingssfeer van de 
ziekenfondsverzekering weer wordt 
gebracht binnen die, welke wij beoogd 
hebben met het aanpassingsmecha-
nisme. Anders zou de consequentie 
zijn dat je eigenlijk alleen een uitzon-
dering zou moeten maken voor de ver-
zekeringsgrens, de loongrens, van de 
ziekenfondsverzekering en niet voor 
premiegrenzen. Dit lijkt mij geen erg 
logische gedachtengang. 

De heer Poppe (PvdA): Net zo logisch 
als die van u; het is alleen de andere 
kant van de medaille. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik aanvaard 
dat u uw gedachtengang even logisch 
vindt. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Pop-
pe heeft aandacht gevraagd voor het 
wetsontwerp tot wijziging van de pre-
mie WAO, evenals mevrouw Beckers-
de Bruijn heeft gedaan. De heer Poppe 
heeft gevraagd waarom de bestaande 
WAO-bepaling gewijzigd moet wor-
den, terwijl over een halfjaar een rap-
port verschijnt over de problematiek 
met betrekking tot de heffingsgrond-
slagen. In de stukken heb ik al uiteen-
gezet dat de wijziging, de wij voorstel-
len, slechts beoogt mogelijk te maken 
het bestaande systeem voort te zetten 
zij het dat in de berekeningen ook de 
premie van de AAW wordt betrokken. 
In het rapport over de heffingsproble-
matiek zal de bestaande systematiek 
worden doorgelicht. Eventuele wijzi-
gingsvoorstellen zullen dan in overwe-
ging kunnen worden genomen. Reali-
sering daarvan zal echter nog wel eni-
ge tijd vergen. Ik meen hiermee ook 
antwoord te hebben gegeven op een 
soortgelijke vraag van de heer Van der 
Spek. Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Poppe stelde dat de Regering de slui-
pende verhoging van de werknemers-
bijdrage in de WAO wil voortzetten, 
zodat de werknemers in de toekomst 
meer dan de helft van de premie zou-
den moeten opbrengen. Hij heeft ge-
vraagd of de conclusie juist is dat dit 
de modale werknemer in 1981 op-
nieuw een half procent extra aan koop-
kracht kost. Deze visie is onjuist. 
Tegenover het inderdaad relatief stij-
gende werknemersaandeel van de 
WAO-premie staat een stijging van de 
werkgeverspremie in de AAW. 

Dit is het gevolg van het feit dat de 
sinds 1 oktober 1976 arbeidsonge-
schikt geworden werknemers een 
AAW-uitkering krijgen. De mensen die 
vóór die tijd arbeidsongeschikt zijn ge-
worden, krijgen de WAO-uitkering. Als 
gevolg van het kleiner worden van de-
ze groep en het groter worden van het 
aantal na 1-oktober-1976-gevallen, 
vindt er een verschuiving plaats van 
de WAO- naar de AAW-premie. Wij 
vinden dat men het in die totaliteit in 
redelijkheid moet bekijken. Hiermee 
heb ik naar ik meen ook een antwoord 
gegeven op een soortgelijke vraag van 
mevrouw Beckers. 

Ik heb in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag nog eens precies aan-
gegeven, wat met dit wetsontwerp 
wordt bedoeld. Nogmaals gezegd, er 
vindt geen wijziging van het systeem 
plaats. Integendeel, met dit wets-
ontwerp beogen wij gewoon de hand-
having van de status quo. Later kun-
nen wij daarop eventueel ten principa-
le terugkomen bij de bestudering of 
een eventuele uitwerking van andere 
financieringsgrondslagen 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Kamer 
graag voor de aandacht die het voor-
stel van wet in het debat tot nu toe 
heeft gekregen. In die dank ligt ook 
mijn waardering besloten voor de 
waarderende woorden die door enkele 
geachte afgevaardigden zijn uitge-
sproken voor het feit dat er sprake is 
van een initiatief vanuit de Kamer. Ik wil 
hier ook graag mijn dank uitbrengen 
voor de uitstekende ambtelijke bij-
stand die ik voor het juridische werk bij 
dit voorstel van wet heb gekregen. Ik 
doe dat ook omdat deze ervaring in 
grote tegenstelling staat met een eer-
dere ervaring, die ik met een ander de-
partement heb opgedaan. De bijstand 
in verband met dit voorstel was uitste-
kend. 

Waarom ligt dit initiatief op tafel? De 
feitelijke situatie is dat de positie van 
de vakbeweging in het overleg op zich 
zelf geen wettelijke grondslag heeft. 
Het bedrijvenwerk noch het informa-
tierecht van de vakbeweging is als zo-
danig geregeld. De toegang tot het tra-
ditionele c.a.o.-overleg vormt op zich 
zelf geen probleem. De toegang tot het 
economisch overleg en tot de verant-
woordelijkheid daarvoor is uiterst ge-
brekkig. Sectorwetgeving is dringend 
noodzakelijk. Dat is een en andermaal 
in deze Kamer uitgesproken. Een rege-
ling van het bedrijvenwerk is wenselijk 
en noodzakelijk, in die zin dat daarmee 
de mogelijkheid tot goed bedrijven-
werk wordt geregeld. 

Aan de orde is al enige tijd de nood-
zaak, in de bestrijding van de werk-
loosheid de vakbeweging sterker te 
betrekken. Het werkgelegenheidsbe-
leid moet op alle niveaus bespreek-
baar worden gemaakt. Onmiskenbaar 
zijn de centrale werkgeversorganisa-
ties op dit ogenblik bereid om op cen-
traal niveau tot bespreking en tot af-
spraken te komen, alsmede tot richtli j-
nen naar ik begrijp. Recente brieven 
wijzen zelfs op enige haast. Ik treed 
niet in de motieven van deze organisa-
ties, al sluit ik een verband met de aan 
de orde zijnde wetgeving niet uit. Ik 
heb overigens het idee dat de soort af-
spraken op centraal niveau een ander 
karakter moet hebben dan ik beoog 
dat uiteindelijk tot stand komt. 

Als de vakbeweging meer moet wor-
den betrokken bij het werkgelegen-
heidsoverleg - ik meen, dat dit moet -
dan moet haar ook de kans worden ge-
geven en dan moet een wettelijke 
steun in de rug worden geformuleerd. 
De betekenis van mijn voorstel ligt in 
de bestrijding van de werkloosheid. 
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(Sociale Zaken) 

Daartoe moet op alle niveaus, en voor-
al op het ondernemingsniveau, over-
leg over alle aspecten van werkgele-
genheid worden gevoerd. 

Ik zou, ook onder andere omstandig-
heden, voorstander zijn van een wette-
lijke ondersteuning van de positie van 
de vakbeweging. Die wetgeving zou 
niet uitputtend de positie van de vak-
beweging moeten regelen, maar haar 
een aantal rechten geven vanuit de er-
kenning dat de overheid de taak heeft 
scheve machtsverhoudingen - vooral 
in het economische leven - te corrige-
ren. Het beste middel daartoe is het 
versterken van de positie van de vak-
beweging. Het zijn van voorstander 
daarvan, wil echter niet zeggen dat het 
zich leent voor een politiek initiatief. Er 
was en er is aanleiding voor een initia-
tief, zoals ik dat nu verdedig; namelijk 
de opgelegde loonmatiging. Ik zeg 
'aanleiding' en niet meer dan dat. Dit 
voorstel is dus geen poging tot een 
fundamentele wetgeving ter zake van 
dat economische overleg, het behelst 
ook niet de wettelijke regeling van het 
bedrijvenwerk. Evenmin - en ik zeg 
dit met nadruk - is het een soort ruil-
middel tegenover de loonmatiging, 
een veronderstelling die door de heer 
Bakker is geuit. De CPN-fractie vindt 
dit geen slecht wetsontwerp , maar 
acht het teveel als een soort zoenoffer 
bedoeld. Ik wijs dit af. Er is loonmati-
ging en er is, los daarvan, op onderne-
mingsniveau aanleiding, over de eco-
nomische gang van zaken en de werk-
gelegenheid te spreken. Daarbij zijn er 
grote werkgelegenheidsproblemen. 

De heer Nypels heeft het meest sterk 
verband gelegd tussen loonmatiging 
en wettelijke ondersteuning van werk-
gelegenheidsoverleg. Ik zie in de actu-
ele matigingsnoodzaak een extra aan-
leiding en ik meen daarom ook dat de 
beoogde wetgeving er per 1 januari 
dient te zijn. In zoverre ontstaat er wel 
een duidelijk verband. Als matiging 
wordt opgelegd, en die gaat op 1 janu-
ari in, moet ook direct worden voor-
zien in de bespreekbaarheid van de ef-
fecten daarvan. 

Ik kom tot de essentie en het karak-
ter van dit voorstel. Twee voorstellen 
over hetzelfde onderwerp, namelijk 
werkgelegenheidsoverleg, roept bij 
sommigen in dit Huis de vraag op om 
maar ineen te schuiven. Die suggestie, 
in de schriftelijke voorbereiding nogal 
sterk benadrukt door de CDA-fractie, 
gaat wat te makkelijk voorbij aan de 
opvallende verschillen tussen de twee 
voorstellen. De essentiële verschillen 
liggen in de informatievoorziening en 
het niveau waarop overleg geacht 
wordt plaats te vinden. 

Ik meen dat zonderte voorzien in 
een informatieplicht voor onderne-
mingen en bedrijfstakorganisaties, 
geen vruchtbaar overleg mag worden 
verondersteld. De opmerkingen van 
de Raad van State bij het kabinets-
voorstel ondersteunen deze gedachte. 
Welke opmerkingen ook over de infor-
matieplicht in mijn voorstel vanuit de 
Kamer zijn gemaakt, afwijzend is er 
niet op gereageerd. Het wordt dus ken-
nelijk als een logisch element in de 
wetgeving geacht. 

Het tweede element van wezenlijk 
onderscheid, betreft het in mijn voor-
stel kunnen overleggen op een niveau 
dat niets samenvalt met de werkings-
sfeer van een ca.o. Daarbij gaat het 
voorstel uit van de overheersende be-
tekenis van het ondernemingsniveau. 
Op dat aspect kom ik nog terug, maar 
ik duid er nu op dat dit onderdeel van 
mijn voorstel voor mij van onmisbare 
waarde is. 

Reagerend op de beschouwingen 
van de leden De Korte, Van Dis, Ver-
brugh en Nijhof over de opportuniteit 
en het karakter van het voorstel, merk 
ik het volgende op. Heel gelukkig ben 
ik met de opmerkingen die erop wijzen 
dat er grote bezwaren in de Kamer le-
ven tegen zogenaamde principewet-
geving. 

Dit is een aanduiding die met name 
van toepassing is op het kabinetsvoor-
stel. Géén principewetgeving dus. De 
vraag is of er dan helemaal geen wet-
geving moet komen dan wel een die 
ook inhoud heeft. Ook de geachte af-
gevaardigde De Korte zegt niet dat er 
in het geheel niets zou moeten worden 
geregeld; hij acht het moment niet op-
portuun. Hij wijst daarbij met name 
naar het overleg in de Stichting van de 
Arbeid. Ik zie niet hoe dit voorstel het 
overleg in de Stichting van de Arbeid 
zou frustreren. 

Dit zou naar mijn mening toch alleen 
het geval zijn als het onderwerp zelf 
materieel het overleg in de Stichting 
zou raken, dan wel de eventuele richt-
lijnen van de Stichting materieel zou 
beïnvloeden, hetgeen heel uitdrukke-
lijk niet de strekking van dit voorstel is. 
Als er bezwaren zijn, lijken mij die wei-
nig te maken te hebben met het lopen-
de overleg en met de competentie van 
de Stichting van de Arbeid, maar meer 
met de essentie van dit voorstel zelf, 
namelijk het versterken van de over-
legpositie van de vakbeweging. Daar-
tegen keren zich de centrale werkge-
versorganisaties en dat is minder ver-
bazingwekkend dan het gebruik dat er 
in de Kamer van dat standpunt wordt 
gemaakt. 

Als de Kamer in meerderheid voelt 
voor een dergelijke versterking, al dan 
niet in relatie met de actuele loon-
maatregel, moet feitelijk worden be-
oordeeld of dit voorstel op verant-
woorde wijze hierin voorziet. En dan 
mag een dreigen met 'het verstoren 
van het centrale overleg' niet een ar-
gument in die beoordeling worden. 
Dan moeten de echte inhoudelijke ar-
gumenten tellen. 

Voorzitter! Dit voorstel gaat de 
VVD-fractie te ver; ik begrijp dat. Zij 
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hanteert nog dezelfde kwalificaties als 
in het schriftelijk verslag, regelzucht en 
betutteling, zij het dat als excuus mag 
gelden dat de geachte afgevaardigde 
De Korte, toen hij het woord voerde, 
mijn nota van wijzigingen van de dag 
daaraan voorafgaande niet had gele-
zen. Het bleef dus, wat hem betrof, bij 
nogal primaire reacties. Het echte be-
zwaar van de VVD-fractie lijkt mij te 
zijn mijn keuze voor versterking van de 
overlegpositie van de vakbeweging. 
Een beroep op de opvattingen van het 
CNV zoals de heer De Korte doet, lijkt 
mij niet terecht. Immers, het CNV pleit 
in zijn program voor de ja-
ren1981/1985 uitdrukkelijk voor een 
tussentijdse wettelijke voorziening zo-
als nu voorligt, in afwachting van sec-
torwetgeving. Het CNV roept eerder 
op tot enig uitstel in verband met de 
mogelijke invloed daarvan op de cen-
trale werkgeversorganisaties. Eerder 
dat dan dat er uiteindelijk inhoudelijk 
bij het CNV zoveel bezwaren overbli j-
ven. 

Ik heb het meerjarenprogram van 
het CNV er nog eens goed op nagele-
zen. Ik acht het meegenomen als in 
mijn voorstel een belangrijk voorstel 
van dat programma wordt gereali-
seerd. Zeker nu de positie van de on-
dernemingsraden in het voorstel is 
versterkt, lijkt het mij dat ook de CNV-
reactie anders kan worden gewogen. 

De geachte afgevaardigde Nijhof 
acht de inhoud van dit voorstel in ver-
gelijking met het voorstel van het kabi-
net redelijk, doch de concretisering 
nog niet gerijpt. Deze behandeling 
maakt onderdeel uit van dat rijpings-
proces, is eigenlijk zo'n rijpingspro-
ces. Ik hoop dat uiteindelijk ook de 
heer Nijhof steun aan dit voorstel kan 
geven. 

Ik ben al even ingegaan op de bete-
kenis van het overleg binnen de Stich-
t ing van de Arbeid. Ik hoop dat de 
Stichting spoedig met richtlijnen komt 
en dat deze ook een wezenlijke door-
braak gaan betekenen in het bespreek-
baar maken van belangrijke aspecten 
van de werkgelegenheid. Ik onder-
schat de betekenis van eventuele richt 
lijnen allerminst. Ik juich de meest re-
cente initiatieven toe. 

Het kan echter niemand ontgaan dat 
het gezag van centrale richtlijnen niet 
zover strekt dat overal het gewenste 
overleg, mede ter uitvoering van cen-
trale aanbevelingen, zal kunnen 
plaatsvinden, dat ook de noodzakelijke 
informatie beschikbaar zal zijn en dat 
de vakbeweging feitelijk overal toe-
gang tot de onderhandelingstafel zal 
krijgen. 

Het aannemen van dit voorstel is 
psychologisch een stimulans tot dat 
overleg en het is materieel een onder-
steuning van de positie van de vakbe-
weging. Ik kan niet voorbijgaan aan 
het feit dat niet elke vakcentrale even-
veel ziet in overleg op ondernemings-
niveau. Die voorkeuren zullen echter 
zeker mede worden bepaald door de 
sterkte van de diverse bonden in de 
ondernemingen en door de relevantie 
daarvan voor de belangenbehartiging. 
De Raad voor Middelbaar en Hoger 
Personeel - als nadrukkelijk tegenstan-
d e r - w o r d t naar mijn mening in hoge 
mate door deze overwegingen geleid. 

Vooral door de heer Nypels is gewe-
zen op de wenselijkheid dat het over-
leg over werkgelegenheid vri jwil l ig zal 
plaatsvinden. Dat klinkt sympathiek. 
Tot welke consequentie leidt dat ech-
ter? Het voorstel dat nu aan de orde is, 
dicteert niets. Het schept rechten, 
geeft een informatieplicht en definieert 
een en anderzo zorgvuldig moge-
lijk. Wordt hiermee nu de vri jwil l igheid 
geweld aangedaan? Mijn antwoord 
luidt 'neen', indien ermee wordt be-
doeld de vrijheid van organisaties en 
van bedrijven om het oneens te zijn. 
Die vrijheid wordt geen geweld aange-
daan. Mijn antwoord luidt evenwel 'ja', 
indien wordt bedoeld dat het ondeme-
mers en organisaties vrij staat, het 
overleg wel of niet te voeren als een 
van beide partijen daarom vraagt. Die 
vrijbli jvendheid is onder de gegeven 
omstandigheden en onder de nood-
zaak dat overal waar nodig overleg 
plaatsvindt, niet aanvaardbaar. 

Hiermee kom ik tot het niveau waar-
op het overleg zou moeten plaatsvin-
den. De opvattingen van de CDA-frac-
tie kwamen tot uitdrukking in het ver-
slag. Daaruit bleek dat deze fractie er 
voorstander van is, het overleg over 
werkgelegenheid niet te stringent of 
helemaal niette koppelen aan c.a.o.-
overleg. Ik deel die opvattingen. Er 
moet zowel binnen het kader van het 
ca.o.-overleg als daarnaast of geheel 
los daarvan overleg mogelijk zijn. 
Wanneer het werkgelegenheidsover-
leg als zodanig een wettelijke onder-
steuning vraagt, dan moet ook dat bre-
dere kader - dus los van c.a.o.-overleg 
- uitdrukkelijk worden erkend. De 
CDA-fractie wijst terecht op de ver-
schillen die binnen één bedrijfstak 
kunnen optreden en die feitelijk be-
staan. 

Dat houdt mijns inziens in dat in be-
ginsel het ondernemingsniveau moet 
worden aangeduid als uiterst relevant 
voor bespreking van een aantal aspec-
ten van werkgelegenheid. Zo zal het 
duidelijk zijn dat op bedrijfstaksniveau 

afspraken over bij voorbeeld opleiding 
en scholing zijn te maken, maar dat op 
ondernemingsniveau afspraken te ma-
ken zijn over arbeidsverdeling, ploe-
gendiensten, kwaliteitsverbetering en 
de mogelijke kwantitatieve aspecten, 
alsmede over de uitvoering van even-
tuele centrale of sectorafspraken. 

De heer De Korte meende dat bij de 
term 'de ontwikkeling van de werkge-
legenheid' door mij te veel werd ge-
dacht aan kwantitatieve APO's. Ik 
hecht er waarde aan, te stellen dat dit 
allerminst op deze manier is bedoeld, 
dus dat uitsluitend bedoeld zou zijn te 
denken in kwantitatieve overeenkom-
sten en afspraken. Ik heb juist gepro-
beerd, in mijn toelichting tot uitdruk-
king te brengen dat ook alle kwalitatie-
ve aspecten - in toenemende mate 
van betekenis - onderdeel moeten uit-
maken van het overleg en van te ma-
ken afspraken. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Doef 
spreekt van kwantitatief en kwalitatief. 
Het aspect van de kwantitatieve APO 
zit daarin besloten. 

De heer Van der Doef (PvdA): Jawel, 
maar de heer De Korte heeft mij voor-
gehouden dat het feit aan mij voorbij-
gegaan zou zijn dat zelfs de vakbewe-
ging tot de ontdekking is gekomen dat 
het niet alleen gaat om kwantitatieve 
aspecten, zoals de heer De Korte op-
merkt in het schriftelijke verslag. Wel-
nu, dat was mij niet ontgaan. 

Ik meen dat in toenemende mate 
een aantal kwaliteitsaspecten van groot 
belang zijn geworden ten opzichte 
van de enkele jaren geleden nog uit-
sluitend kwantitatieve benadering. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb slechts 
bedoeld te zeggen dat ik uit uitlatingen 
van de vakbeweging, niet alleen het 
CNV, heb kunnen vaststellen dat zij 
kwantitatieve aspecten van de over-
eenkomsten op ondernemingsniveau 
niet ziet zitten. 

De heer Van der Doef (PvdA): Dit was 
mij uit uw bijdrage tot nu toe niet ge-
bleken. Deze mededeling is nieuw 
voor mij en ik twijfel sterk aan de juist-
heid ervan. In het algemeen is er spra-
ke van verantwoorde relativering van 
het kwanititatieve aspect. Over het 
aantal arbeidsplaatsen zijn op bedrijfs-
takniveau slechts zeer globaal afspra-
ken te maken. Als hierover afspraken 
zijn te maken, kunnen deze slechts op 
ondernemingsniveau enige hardheid 
krijgen, omdat op dat niveau de finan-
ciële mogelijkheden aanwezig zijn en 
het feitelijke beleid wordt gevoerd, al 
dan niet in het kader van sectorafspra-
ken. 
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Ik heb er al op gewezen dat over al-
lerlei kwalitatieve aspecten afspraken 
moeten worden gemaakt in het licht 
van de omstandigheden in en financië-
le mogelijkheden van de onderneming 
en dat afspraken en richtlijnen op cen-
traal niveau of sectorniveau hierin 
moeten worden uitgevoerd. Ik wijs er-
op dat bij de uitvoering hiervan kosten 
aan de orde kunnen komen. Ook hierin 
bestaat een relatie met het arbeids-
voorwaardenbeleid, namelijk via de 
ruimte die door de feitelijke ontwikke-
ling van de loonkosten is bepaald. In 
deze relatie ligt de reden, de vakbewe-
ging een wezenlijke rol in het werkge-
legenheidsoverleg te geven en de on-
dernemingsraad in zijn eigen taakte 
laten. 

Dit brengt mij op de verhouding tus-
sen vakbeweging en ondernemings-
raad. Na hetgeen ik heb opgemerkt 
over het niveau van overleg, is het di-
lemma hiervan in het vizier gekomen. 
In hoeverre is er echter sprake van een 
echt dilemma? Waarom moet er wor-
den gekozen? Waarom wordt mij ver-
weten dat ik heb gekozen, te weten 
voor de vakbeweging? Waarom wordt 
niet erkend dat beide organen van be-
langenbehartiging van de werknemers 
een eigen rol en verantwoordelijkheid 
hebben? 

Deze erkenning ligt ook ten grond-
slag aan de Wet op de ondernemingsra 
den. Is artikel 27, derde lid, van deze 
wet niet juist de uitdrukking van de er-
kenning dat er een afbakening is van 
de taken voor de vakbeweging en de 
ondernemingsraad en dat deze afba-
kening moet worden bewaakt? 

Overigens is in de literatuur, onder 
anderen bij Levenbach, uitdrukkelijk 
erkend dat een ca.o. niet lonen en der-
gelijke behoeft te bevatten, maar ook 
een ca.o. is, wanneer hierin meer of 
uitsluitend aspecten van werk en werk-
gelegenheid worden geregeld. Slechts 
de vakbeweging kan naar mijn overtui-
ging partij zijn in zo'n overeenkomst. 
Uiteraard hebben ondernemer en vak-
beweging te bewaken dat de onderne-
mingsraad niet tekort wordt gedaan in 
zijn rechten. Ik heb in de toelichting 
gesteld en in de nota van wijziging on-
derstreept dat de ondernemingsraad 
zijn advies- respectievelijk instem-
mingsrecht onverkort behoudt. 

De heer Poppe kwam de desbetref-
fende wijziging als overdreven voor. 
Als hieraan bij verscheidene fracties in 
de Kamer kennelijk behoefte bestaat -
dit geldt voor de fracties van D'66, 
CDA en CPN - meen ik dat hierin moet 
worden voorzien, ook als het formeel 
niet strikt noodzakelijk is. De heer Pop-

pe zal, naar ik aanneem, het ontwerp 
hierdoor niet minder aanvaardbaar en 
gewenst achten. 

Het lijkt mij dat de Kamer, gelet op 
de aangebrachte wijziging en de toe-
lichting, voor de keuze staat, mee te 
werken aan versterking van de over-
legmogelijkheden voor de vakbewe-
ging tegenover de opvatting dat niet 
de vakbeweging, maar de onderne-
mingsraad binnen een onderneming 
de overlegpartner moet zijn. Dit lijkt 
mij de opvatting van de heer Nypels 
en de zijnen. Als ik deze juist interpre-
teer, moet ik deze opvatting bestrijden. 

In elk geval gaat dit voorstel nietten 
koste van de wettelijk vastgelegde rol 
van de ondernemingsraad, maar re-
gelt het naast de rechten van de onder-
nemingsraad een enkel nieuw recht 
voor de vakbeweging. Het recht op in-
formatie bestond al voor de onderne-
mingsraad, maar uitdrukkelijk niet 
voor de vakbeweging. Dat te regelen, 
is niet overbodig als ook voor de vak-
beweging een eigen taak op onderne-
mingsniveau wordt erkend. 

De opvatting dat dit voorstel de on-
dernemingsraad een tweederangs po-
sitie geeft of, zoals de geachte afge-
vaardigde De Korte het zei, 'een twee-
derangs speelpleintje op democratie-
gebied', is niet staande te houden. Ar-
tikel 27 van de Wet op de Onderne-
mingsraden wordt niet, zoals de heer 
De Korte veronderstelt, ondergeschikt 
gemaakt aan een nieuwe wettelijke be-
voegdheid voor de vakbeweging. De 
Wet op de Ondernemingsraden voor-
ziet geheel in een hiërarchie tussen 
rechten van de ondernemingsraad en 
een overeenkomst tussen ondernemer 
en vakbeweging. Daarin gaat, volgens 
de Wet op de Ondernemingsraden, de 
laatste overeenkomst vóór. 

De heer De Korte (VVD): De heer Van 
der Doef weet dat het criterium de ar-
beidsvoorwaarden is, niet het perso-
neelsbeleid. In mijn verslag en in mijn 
betoog heb ik gesteld dat dit op het 
punt van het personeelsbeleid de bo-
venschikking van de vakbonden niet 
geldt. 

De heer Van der Doef (PvdA): Artikel 
27 van de Wet op de Ondernemingsra-
den regelt nu juist precies de instem-
mingsbevoegdheid van de onderne-
mingsraad op al dat soort regelingen. 
Het kan niet mijn bedoeling zijn - is dat 
ook niet - en kan ook amper de functie 
van dit wetsvoorstel zijn, daaraan iets 
af of toe te doen. Ik zeg alleen dat het 
willen regelen van de mogelijkheid dat 
de vakbeweging een overeenkomst 
sluit die ook gevolgen heeft voor het 
personeelsbeleid het helemaal niet 

uitsluit dat de ondernemingsraad zijn 
eigen verantwoordeli jkheid behoud, 
en dus ook instemmingsrecht op de 
regeling die de onderneming vervol-
gens ter zake, als uitvoering van zo'n 
overeenkomst, treft. Die zaken sluiten 
volmaakt op elkaar aan. In mijn nota 
van wijzigingen heb ik alleen gezegd 
dat het mij juist lijkt dat de onderne-
mer zich, voordat het overleg met de 
vakbeweging start en hij zijn voorne-
mens dus aan de vakbeweging ken-
baar maakt, voorziet van het advies 
van de ondernemingsraad over die 
voornemens, en dat advies ook aan de 
vakbeweging uitbrengt. Dat vloeit al 
voort uit de Wet op de Ondernemings-
raden. Ik heb die wijziging nog uitdruk-
kelijk willen aanbrengen. 

De heer Weijers (CDA): Waar ziet de 
heer Van der Doef het primaat van dat 
overleg op ondernemingsniveau lig-
gen: bij de vakbeweging of bij de on-
dernemingsraad? 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Op het punt van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid ligt dat bij 
de vakbeweging; op het punt van het 
sociaal-economische beleid van de on-
dernemer ligt dat, krachtens de Wet op 
de ondernemingsraden, bij de onder-
nemingsraad. Ik zie natuurlijk ook wel 
in dat het arbeidsvoorwaardenbeleid, 
competentie dus van de vakbeweging, 
zaken regelt die uiteindelijk ook gevol-
gen hebben voor het personeelsbe-
leid. Als uit zo'n overleg een nadere re-
geling van de arbeidstijden, van ploe-
gendiensten, voortvloeit en er komt 
een ondernemingsreglement, dan is 
daarop onverkort artikel 27 van de Wet 
op de Ondernemingsraden van toe-
passing. Alleen, de Wet op de Onder-
nemingsraden voorziet al - dat beoog 
ik ook zeker niet te wijzigen - dat in de 
hiërarchie een ca.o. of wat daaraan 
gelijk staat prevaleert boven de be-
voegdheid van de ondernemingsraad. 
Dat is wet. 

De heer Weijers (CDA): U bent dus ei-
genlijk van oordeel dat het primaat 
van dat werkgelegenheidsoverleg bij 
de vakbeweging berust en niet bij de 
ondernemingsraad. 

De heer Van der Doef (PvdA): Juist 
omdat het zo uitdrukkelijk gerelateerd 
is aan het arbeidsvoorwaardenbeleid, 
niet alleen door de actuele loonsom-
matiging, is door de vakbeweging 
geen overleg over de belangen van 
werknemers in een onderneming te 
voeren en zijn daarover afspraken in 
een overeenkomst vast te leggen als 
daarin niet uitdrukkelijk allerlei aspec-
ten van werk en werkgelegenheid wor-
den betrokken. 
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Dat is zo evident belangenbeharti-
ging en dus op het punt van arbeids-
voorwaarden de competentie van de 
vakbebeweging dat het niemand 
moeite kan kosten, die daar ook te la-
ten. 

Wanneer daarbij de vraag wordt 
gesteld, wat er dan op dit punt voor de 
Ondernemingsraad overblijft, is mijn 
antwoord: als het gaat om het arbeids-
voorwaardenoverleg, is aan de Onder-
nemingsraad het uitdrukkelijke toe-
zicht op de naleving van de gemaakte 
afspraken en overeenkomsten. 

De heer Weijers (CDA): U zegt het keu-
rig, mijnheer Van der Doef. Ik stel nu 
duidelijk vast, dat volgens u, als initi-
atiefnemer, het werkgelegenheids-
overleg per onderneming bij de vakbe-
weging ligt en dat wat er dan nog 
overblijft, voor de Ondernemingsraad 
is. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Zo kan men de za-
ken wel uitleggen, maar ik zeg dat het 
werkgelegenheidsoverleg uitdrukkelijk 
is gerelateerd, en door iedereen objec-
tief is te relateren, aan arbeidsvoor-
waarden. Ik heb al gezegd dat een 
overeenkomst tussen een ondernemer 
en een vakorganisatie, die niet meer 
regelt dan allerlei aspecten van werk-
gelegenheid, ook een ca.o. geacht 
moet worden te zijn. 

Daarmee is al aangetoond hoe we-
zenlijk en ook al erkend het is, dat de 
vakbeweging zich met al die werkgele-
genheidsaspecten in het kader van ar-
beidsvoorwaardenbeleid bezighoudt. 
Het is dan, naar mijn mening, alleen 
maar een soort angst dat de Onderne-
mingsraad buiten bestaande bevoegd-
heden zou komen te vallen, als wordt 
opgemerkt dat er voor de onderne-
mingsraad zo weinig overblijft. Ik wijs 
erop dat voor de ondernemingsraad 
alles overblijft wat de Wet op dit mo-
ment kent, óók ter zake van de werkge-
legenheid, omdat artikel 27 niet buiten 
werking kan worden gesteld - ik be-
oog dit althans niet. Derhalve behoe-
ven alle regelingen die er binnen de 
onderneming terzake worden getrof-
fen, de nadere toetsing door de onder-
nemingsraad. Dat is het volle recht van 
de ondernemingsraad. 

De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nog een vraag op dit 
punt. Het speciale van het werkgele-
genheidsoverleg lijkt mij dit te zijn, dat 
hier sprake is van een mengvorm — 
een aspect arbeidsvoorwaardenbe-
leid, een aspect investeringsbeleid, 
een aspect personeelsbeleid - en dat 

op dit moment, in de actuele situatie, 
de verantwoordeli jkheden en be-
voegdheden terzake verschillend zijn 
gespreid. 

Uit het betoog van de heer Van der 
Doef is mij nog niet precies duidelijk 
geworden - misschien kan hij daarop 
nader ingaan - , waar nu in laatste in-
stantie ten aanzien van die verschillen-
de aspecten het primaat ligt, respectie-
velijk de eindverantwoordeli jkheid of 
de bevoegdheid. Dit was ook hetgeen 
waarop ik doelde, toen ik zei dat het 
wetsontwerp, hoewel het mijn sympa-
thie heeft, in dit opzicht nog niet vol-
doende is gerijpt. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben geneigd het 
als volgt te zeggen. Ik erken de eigen 
competenties van ondernemingsraad 
en vakbeweging. Daar waar het sluiten 
van een overeenkomst ter zake van as-
pecten van werkgelegenheid aan de 
orde is, acht ik dit uitdrukkelijk de com-
petentie van de vakbeweging. Dit lijkt 
mij een formulering die de zaak scherp 
afbakent. 

Ik heb al gezegd dat ik de onderne-
mingsraad niet een orgaan vind, dat 
krachtens zijn aard geacht moet wor-
den een overeenkomst te kunnen aan-
gaan. Hij is ook geen rechtspersoon en 
dat is de vakbeweging wel ; dit nog af-
gezien van de middelen die de vakbe-
weging heeft om een overeenkomst 
eventueel inhoud te geven en af te 
dwingen. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de indiener wil len 
vragen, of hij het met mij eens is dat, 
behalve de argumenten die hij nu 
noemt, óók nog speelt dat de Onder-
nemingsraad te allen tijde op grond 
van artikel 24, lid 3, van de Wet op de 
ondernemingsraden het recht heeft -
ook als de vakbeweging helemaal 
geen gebruik maakt van het recht dat 
haar in dit init iatief-wetsontwerp 
wordt gegeven — om alle initiatieven te 
nemen ten aanzien van het voorstellen 
van werkgelegenheidsprogramma's, 
of wat dan ook, aan de ondernemer? 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Poppe 
heeft, zoals zo vaak, volstrekt gelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet in 
herhalingen vallen. Ik heb in het afge-
lopen interruptiedebat de belangrijk-
ste overwegingen wel gehanteerd die 
tot mijn conclusie leiden, dat dit voor-
stel niet in strijd komt met de positie 
van de ondernemingsraad, zoals deze 
wettelijk is geregeld. 

Ik heb er kennis van genomen dat in 
de Kamer ook de opvatting leeft, dat het 
anders behoort te zijn dan dan ik beoog, 

namelijk dat de ondernemingsraad het 
primaat behoort te hebben en dat de 
vakbeweging alleen daar behoort op te 
treden, waar geen ondernemingsraad 
is. 

Dat is, zoals mij tot mijn verrassing 
is gebleken, de opvatting van de heer 
Nypels. Aan de concrete bespreking 
van zijn amendementen komen wij 
nog wel toe. Voor de duidelijkheid zeg 
ik nu alvast dat die opvatting zo vol-
strekt haaks staat op mijn wets-
ontwerp, dat ik mij aanvankelijk heb 
afgevraagd of hier geen sprake was 
van een destructief amendement. Het 
verandert namelijk wezenlijk de inten-
tie van het wetsontwerp. 

Waar dit beoogt regels te stellen met 
betrekking tot de vakbeweging, is de 
strekking van de amendementen van 
de heer Nypels nu juist om regels te 
stellen met betrekking tot de onderne-
mingsraad en dan ook nog toe te staan 
dat de vakbeweging in uitzonderings-
gevallen het gat vult, namelijk wan-
neer een onderneming in strijd met de 
wet nalaat een ondernemingsraad in 
te stellen of zo klein is dat er geen on-
dernemingsraad is. Dat is zo volstrekt 
in strijd met mijn bedoeling met dit 
voorstel, dat ik dacht aan destructivi-
teit. 

De heer Nypels (D'66): Maar het is niet 
in strijd met de wet. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik be-
strijd de amendementen en acht ze 
niet in te passen in dit wetsontwerp. 
Als die opvatting inzake een heel ande-
re omschrijving van taken en bevoegd-
heden van de ondernemingsraad aan 
de orde moet komen, behoort dat te 
gebeuren via een wijziging van de Wet 
op de ondernemingsraden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Poppe heeft opgemerkt dat een ver-
sterkte positie van de vakbeweging 
binnen een onderneming leidt tot een 
beter functioneren van de onderne-
mingsraad. Ik ben het met die opvat-
ting eens. Ik ken althans geen enkel 
voorbeeld van het tegendeel en ik 
meen dat de praktijk uitwijst hoe die 
twee elkaar versterken. 

De heer Bakker heeft in grote mate 
gelijk als hij stelt dat de vakbeweging 
de ondernemingsraad in zijn functio-
neren moet steunen. De heer Bakker 
is gelukkig met de nota van wijzigin-
gen ter zake. Op mijn beurt verheugt 
dat mij, want zo vaak kan de heer Bak-
ker niet getuigen van tevredenheid in 
dit huis. 

De heer Weijers (CDA): Een kinder-
hand is gauw gevuld. 
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De heer Van der Doef (PvdA): Ik specu-
leer niet op het oordeel dat de heer 
Bakker zou hebben uitgesproken over 
dit voorstel zonder de wijzigingen. Hij 
acht het een verbetering en ik begrijp 
dat. 

Zowel de Wet op de ondernemings-
raden als dit voorstel gaat uit van de ge-
scheiden taken en verantwoordelijkhe-
den van resp. OR en vakbeweging. Ik 
heb in de nota van wijzigingen die ver-
houding nog eens vastgelegd, omdat 
het beeld van die verhouding ver-
stoord leek. Artikel 27 blijft onverkort 
van toepassing waar het gaat om rege-
lingen binnen de onderneming. Ik kom 
nu nog even over de vakbeweging zelf 
te spreken. De heer De Korte heeft om 
representativiteitseisen gevraagd. De 
heer Verbrugh meent dat alleen erken-
de organisaties zouden mogen deelne-
men aan het overleg. Ik zie de behoefte 
niet die door de heer De Korte is gesig-
naleerd. Die behoefte is in elk geval 
door geen van de maatschappelijke or-
ganisaties tot uitdrukking gebracht. 

De heer Nypels (D'66): Die zijn erkend! 

De heer De Korte (VVD): En die zijn er 
ook tegen. Waarom zouden zij het dan 
doen? Behalve de FNV hebben zij alle-
maal 'Neen' gezegd. 

De heer Van der Doef (PvdA): In elk 
geval wilde ik opmerken dat het onder-
linge verkeertussen bonden, ook als zij 
in zekere zin elkaar beconcurreren, en 
hun gedrag ten opzichte van de onder-
nemingen en organisaties al zodanig in 
de praktijk zijn geordend, dat zij die 
thuis zijn in de arbeidsverhoudingen 
geen poging zullen doen dit nader te re-
gelen o f te definiëren. 

De heer Verbrugh heeft gevraagd 
naar de definitie van 'vakorganisatie'. 
Ik wijs hem erop dat in het voorstel de 
definitie uit de wet op de ca.o. van 
1927 is gekozen. Die regelt niet erkend 
of niet-erkend, maar gaat uitsluitend 
uit van de vraag of een vakorganisatie 
het statutaire recht heeft een ca.o. af 
te sluiten. 

Ik kom dan bij de informatieplicht. 
De heer Poppe wil een uitbreiding van 
het informatierecht van de vakbewe-
ging, op grond van de mogelijkheid 
dat de opsomming in artikel 2, derde 
lid, a tot en met h, ook al is deze niet l i-
mitatief, toch beperkend zou kunnen 
werken. Hij vindt een meer algemene 
bepaling nodig. Ik meen dat de op-
somming, gelet op het doel van dit 
voorstel, redelijk voorzag in de waar-
schijnlijk nuttig geachte informatie, 
maar tegen zijn amendement heb ik 
geen echt bezwaar. Het kan een goede 

functie hebben, mits duidelijk blijft dat 
de vakbeweging moet aantonen dat de 
gevraagde informatie relevant is voor 
het werkgelegenheidsoverleg. 

De heer Van Dis vreest dat het voor-
gestelde informatierecht zal leiden tot 
uitholling van de onderneming. Die 
vrees deel ik allerminst. Het functione-
ren van de onderneming is ermee ge-
diend als een verantwoordelijke vak-
beweging in het bedrijf functioneert, 
die het informatierecht ook gebruikt 
voor dat overleg en die geheimhou-
ding, waar dat wordt gevraagd, ook 
eerbiedigt. 

De heer De Korte verwijst naar arti-
kel 31 van de Wet op de Onderne-
mingsraden om dit voorgestelde infor-
matierecht tegen te houden. Hij moet 
zijn vergissing inmiddels hebben inge-
zien. Dat artikel heeft geen betrekking 
op vakbonden of op hen die namens 
een bond in onderhandelingen optre-
den. Het voorstel dat nu aan de orde is 
tast artikel 31 niet aan. Van schade aan 
de ondernemingsraad bij aanneming 
van dit voorstel kan dan ook geen 
sprake zijn. 

Door de heer De Korte is veronder-
steld dat met de voorgestelde tekst de 
heer Groeneveld naar een zuivelfa-
briek zou kunnen gaan voor informa-
tie. Het voorbeeld lijkt mij niet zo ge-
lukkig. Dan zie ik de heer Dutman nog 
eerder naar de DSM gaan. Afgezien 
van enig voorbeeld, lijkt mij geen en-
kele grond voor de veronderstelling te 
bestaan dat vakbonden zo zouden 
handelen. Waarom iets regelen waar-
aan geen behoefte bestaat? Dat is nu 
betutteling en echte regelzucht. Ik laat 
mij daar niet toe verleiden, ook niet 
door de VVD-f ractie. 

De vakbonden zullen alleen daar in-
formatie vragen waar dat op grond 
van belangenbehartiging, van leden, 
voor de hand ligt. Ik zie niet in dat er 
daarna nadere regels met betrekking 
tot de procedure nodig zijn dan nu zijn 
voorzien. 

Ik kom dan aan de suggestie van de 
heer Weijers. Nagenoeg zwijgend op 
dit onderdeel is hij de eerste termijn 
doorgekomen, gered door de gong, 
die hij zichzelf had verschaft, namelijk 
een voorstel tot uitstel van behande-
ling. Dat kwam na een uiterst interes-
sant verslag op het voorstel, waarin 
enkele elementen van het voorstel, in 
vergelijking met het kabinetsvoorstel, 
werden toegejuicht, zoals de niet strik-
te koppeling aan het ca.o.-gebied en 
het voorzien in een recht op informatie 
voor de vakbeweging. Het ontbreken 
van die twee elementen in het kabi-
netsvoorstel leidde buiten dit Huis al 

tot de conclusie dat de CDA-fractie in 
elk geval het voorstel van het kabinet 
niet zou steunen. 

Nu er gesproken kan worden, na le-
zing van de nota's naar aanleiding van 
het verslag, nu zwijgt de CDA-fractie. 
Nu komt zij zelfs met de suggestie van 
een motie in plaats van enige wetge-
ving. Ik kan dat niet wisselen, net zo 
min als de suggestie van de CDA-frac-
tie in het verslag de beide ontwerpen 
maar samen te voegen. Zo'n suggestie 
is politiek alleen serieus als beide ont-
werpen in beginsel voor degene die 
dat voorstelt, aanvaarbaarzijn. 

Ik wil dat wel aannemen, want beide 
ontwerpen zijn min of meer aanvul-
lend: het ontwerp van het kabinet re-
gelt de principes en mi jn voorstel de 
noodzakelijke concrete uitwerking. Al 
meen ik dat, ik wil dat ook wel graag 
horen van de CDA-woordvoerders. Als 
mijn inschatting niet goed is, dan wil ik 
wel horen wat de suggestie dan wel 
waard is, want wij zitten hier niet om 
spelletjes te doen, maar om wetgeving 
tot stand te brengen. 

Ik heb vier argumenten gevonden 
als bezwaren van de CDA-fractie tegen 
dit voorstel. Ik heb daarvoor ook nog 
een paar kranten moeten raadplegen. 
Dat was in de eerste plaats de positie 
van de ondernemingsraad; in de twee-
de plaats de veronderstelde samen-
loop met de werkingssfeer van een 
ca.o. ; in de derde plaats het niet vol-
doende tot uitdrukking zijn gekomen 
van de mening van maatschappelijke 
organisaties en in de vierde plaats de 
invloed die het zou kunnen hebben op 
het overleg binnen de Stichting van de 
Arbeid. 

Ik wil die argumenten even onder de 
loep nemen. De positie van de onder-
nemingsraad lijkt mij, zeker na de toe-
lichting, voldoende gewaarborgd. 

Het tweede bezwaar richtte zich uit-
sluitend tegen het voorstel van het ka-
binet, want mijn voorstel koppelt het 
overleg juist niet aan het ca.o.-over-
leg. 

De meningen van de maatschappe-
lijke organisaties zijn naar ik meen in 
redelijke mate doorgedrongen tot dit 
huis. Ik zou niet weten wat daaraan 
ontbreekt. 

Ik heb vervolgens vastgesteld dat 
het overleg in de Stichting van de Ar-
beid zou kunnen worden gefrustreerd. 
Ik heb daarvan gezegd dat mij dat bui-
tengewoon overdreven voorkomt. In 
die zin, waarom zou ik het niet vermel-
den, ben ik het met de Minister van So-
ciale Zaken eens. 

En om dan te spreken van een in el-
kaar schuiven. Dat moet ter discussie 
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komen op grond van iets meer duide-
lijkheid. Dat kan alleen aan de orde zijn 
op basis van geli jkwaardigheid. Dit is 
een begrip dat door de CDA-fractie in 
het verleden een rijke inhoud heeft ge-
kregen. Daarom gebruik ik het. Het wil 
zeggen dat zou moeten vaststaan dat 
mijn voorstel in essentie wordt aan-
vaard. Daartoe lijkt een politieke uit-
spraak door de Kamer wenselijk. 

Overigens til ik niet licht aan de da-
tum van 1 januari. Tenzij de CDA-frac-
tie zo consequent is, de loonmaatregel 
aan de wetgeving met betrekking tot 
het overleg te koppelen en uit te spre-
ken dat de behandeling van beide ont-
werpen wordt uitgesteld, zal met het 
ingaan van een opgelegde matiging 
ook de wettelijke grondslag voor het 
werkgelegenheidsoverleg aanwezig 
moeten zijn, niet vanuit de veronder-
stelling van de heer Bakker - als zou 
het allemaal in het teken staan van 
loonmatiging - maar vanuit de actuali-
teit. Er komt een loonmaatregel; dat 
lijkt vastte staan. 

De heer Bakker (CPN): Dat is geen re-
denering. 

De heer Van der Doef (PdA): Die wordt 
niet méér aanvaardbaar door aanne-
ming van mijn voorstel, maar als toch 
door de vakbeweging moet worden 
geleefd met een loonmaatregel dan 
moeten er ook betere overlegmogelijk-
heden zijn per 1 januari. Ik moet de 
CDA-fractie dus vragen mijn voorstel 
toch maar nader te bespreken. 

Daarbij vertrouw ik erop, dat de door 
mij aangebrachte wijzigingen, die me-
de zijn gebaseerd op de schriftelijke in-
breng van de CDA-fractie, zullen wor-
den gewogen. De bezwaren zijn opge-
vangen door wijzigingen aan te bren-
gen dan wel door mij weerlegd. Ik mag 
vertrouwen op een zakelijke beoorde-
ling door de CDA-fractie, niet op her-
nieuwde pogingen tot vluchten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de 
afronding van mijn betoog. De Minis-
ter van Sociale Zaken heeft zich giste-
ren laten ontvallen dat mogelijk bij 
motie zou kunnen worden gewerkt. 
Het zou een soort van declaratieve 
wetgeving moeten zijn, maar dan niet 
bij wet doch bij motie. De Raad van 
State heeft al gezegd dat de wet er niet 
is om alleen maar wenselijkheden uit 
te spreken. 

Ik hoop ook dat wi j hier niet toe ko-
men. Een motie kan natuurlijk geen 
passende vervanging zijn voor wetge-
ving. Ik vind dat onvoorstelbaar. Ik 
hoop dat het kabinet staat voor het he-
le kleine beetje inhoud dat het voorstel 

van de Minister van Sociale Zaken be-
vat. Of wordt zelfs dat nog geminimali-
seerd? 

Ik zal het Kabinetsvoorstel niet in-
houdelijk bespreken. Ik moet het in 
mijn slotopmerkingen wel betrekken. 
Zoals ik al stelde, is dit voorstel nood-
zakelijk vanwege het belang voor het 
werkgelegenheidsoverleg. Het is zorg-
vuldig wat de uitwerking betreft. 

Er dient nu een regeling te komen. 
Uitstel van enkele weken acht ik scha-
delijk en alleen aanvaardbaar als het 
plaatsvindt in het perspectief van een 
wetgeving, die ten minste de essentie 
van dit voorstel bevat. Daartoe is no-
dig dat de Kamer de wenselijkheid van 
wetgeving uitspreekt en een concrete 
aanduiding geeft van de inhoud en de 
strekking. Met betrekking tot het werk-
gelegenheidsoverleg en de wetgeving 
mag geen politiek spel worden ge-
speeld. Het voorstel, dat ik met genoe-
gen hier verdedig, moet naar zijn in-
houd worden beoordeeld. Dan mag de 
Kamer wat mij betreft de onderteke-
ning vergeten. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 12.40 uur 
tot 13.15 uur geschorst. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor Finan-
ciën: 

wetsontwerp Bestendiging van de 
regeling inzake verdeling over opvol-
gende jaren van bedrijfslasten die ver-
band houden met toekomstige wijzi-
gingen in lonen of prijzen (16 525); 

b. de vaste Commissie voor Sociale 
zaken: 

wetsontwerp Verlenging van de 
werkingsduur van de Tijdelijke Wet Ar-
beidsvoorwaarden collectieve sector 
(16 524). 

Ik deel aan de Kamer mee, dat ik heb 
benoemd de Bijzondere Commissie 
16 481 (wetsontwerp Herziening van 
de Wet op de kansspelen) (Speelauto-
maten). Deze commissie bestaat uit 15 
leden en 15 plaatsvervangende leden. 
De samenstelling van de commissie 
zal worden vermeld in een noot in de 
Handelingen. 

[Deze noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]2 

De constitutie van deze commissie zal 
plaatsvinden opdinsdag 16december 
aanstaande om 13.50 uur. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de orde 
te stellen bij de aanvang van de verga-
dering van donderdag 18 december 
a.s. de wetsontwerpen: 

Intrekking van de wet van 1 novem-
ber 1962 (Stb. 483), betreffende heffing 
van een bijzondere belasting door de 
provincie Friesland (16 480); 

Wijziging van hoofdstuk VIII (Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1977 (16 257); 

Naturalisatie van Alves da Silva, Fer-
nando Jorge en 25 anderen (16 436); 

Naturalisatie van Arun, Esmer en 24 
anderen (16 437); 

Naturalisatie van Ajoku, Jonathan 
en 25 anderen (16 438); 

Naturalisatie van Angyan, Gabor 
Sandor en 23 anderen (16 439); 

Naturalisatie van Agouzoul, Moha-
med en 23 anderen (16 444); 

Naturalisatie van Badal, Mangaldei 
en 20 anderen (16 457); 

Naturalisatie van Beehary, Robert 
Berty en 25 anderen (16 458); 

Naturalisatie van Abdel Rahman, 
Mohamed en 25 anderen (16 459); 

Naturalisatie van Amlacher, Paul en 
22 anderen (16 460); 

Naturalisatie van Al-Mulla, Farid en 
23 anderen (16 461); 

Naturalisatie van Abdul, Azeez en 30 
anderen (16 462); 

Naturalisatie van Abdul, Hamid en 
24 anderen (16 463); 

Naturalisatie van Brito, Ricarda Ma-
ria en 23 anderen (16 464); 

Naturalisatie van Assefa, Taye en 25 
anderen (16 477); 

Naturalisatie van Abelshausen, Jo-
hannes Antoon Frederik en 26 anderen 
(16 478); 

Naturalisatie van Andrew, Abid An-
selm en 23 anderen (16 497); 

Naturalisatie van Van Baal, Peter 
Everhard en 22 anderen (16 498); 

Naturalisatie van Goenawan, Mar-
garetha Margie en 19 anderen 
(16 514); 

Naturalisatie van Agbeko, Jacob Ab-
bey en 21 anderen (16 515); 

Naturalistie van Biber, Anna Resi 
Anthonia en 24 anderen (16 516); 

Naturalisatie van Brings, Hans Wil-
helm en 26 anderen (16 517); 

Naturalisatie van Alves Fortes, Do-
mingos en 25 anderen (16 522). 

Ik stel nader voor, aan de stemmingen 
die donderdag 18 december 1980 zul-
len worden gehouden toe te voegen: 

de stemming over de motie-Van der 
Sanden - indien voldoende onder-
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steund - over het tot stand komen van 
een advertentiecompensatieregeling 
(16 400-XVI, nr. 26). 

Ook stel ik voor, de verdere behande-
ling van de ontwerpen van (rijks)wet 
inzake de biologische wapens (16009, 
R 1135 en 16024) van de agenda af te 
voeren. 

Ik stel nader voor, alle stemmingen die 
al voor dinsdag zijn geagendeerd en 
alle overige stemmingen te houden 
aan het einde van de vergadering van 
donderdag 18 december a.s. Dat einde 
moet dan wel uren vóór elf uur aan-
vangen. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen in de 
vergaderingen van 16,17 en 18 de-
cember a.s.: 

de brief van de Minister van Sociale 
Zaken over het minimum jeugdloon 
(16400-XV, nr. 29). 

Ik stel voor, de spreektijd hierbij vast te 
stellen op 5 minuten per fractie. 

Ik stel voor, de agenda voor de ver-
gaderingen van 16, 17 en 18 december 
als volgt vastte stellen: 

a. de voortzetting van de abortus-
voorstellen (dupliek, artikelen) (15475 
en 15476); 

b. de brief over Taiwan (16520); 

c. de brief over de Europese raad 
(16523); 

(de onderwerpen onder b. en c. in de 
avondvergadering van dinsdag 16 de-
cember - zo nodig - met onderbreking 
van de agenda) 

d. de gezamenlijke behandeling van 
de accijnsvoorstellen (16500, 16501, 
en 16502); 

e. voortzetting van de tweefasenstruc-
tuur wetenschappelijk onderwijs 
(16 106), waaraan wij misschien van-
daag nog iets doen, maar het zal zeker 
niet klaar komen; 
f. minimumjeugdloon (16400-XV, nr. 
29); 
g. als de Regering daartoe in staat is, 
voortzetting van de behandeling van 
het wetsontwerp inzake de opwer-
kingscontracten (15920); 

h. bij de aanvang van de vergadering 
van donderdag 18 december: 

1. interpellatie-Van der Linden/ 
Wöltgens; 

2. interpellatie-Wolff. 

Daarmee is de agenca naar het mij 
voorkomt, meer dan vol. 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Tweede Kamer 
11 december 1980 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Roethof, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Roethof (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De meerderheid van de 
vaste Commissie voor Justitie draagt 
mij op, voor te stellen alsnog tot 
spreektijdreservering over te gaan 
voor behandeling van de wijziging van 
de Wet op de rechtsbijstand voor on-
en minvermogenden en wel tegen vol-
gende week donderdag. Een en ander 
geschiedt onder voorbehoud dat de le-
den van de commissie het komende 
weekeinde per koerier nog de beschik-
king krijgen over de algemene maatre-
gel van bestuur en onder het verdere 
voorbehoud dat de commissie erin 
slaagt komende woensdag nog een 
mondeling overleg met de Minister 
van Justitie te organiseren over de ge-
wisselde stukken met betrekking tot dit 
wetsontwerp. 

Tevens stelt de meerderheid van de 
commissie voor, een spreektijdbeper-
king in te voeren bij de openbare be-
handeling, en wel tot maximaal ander-
half uur, inclusief de re- en dupliek. De 
minderheid van de commissie, waar-
toe ik mij zelf reken, heeft de grootst 
mogelijke bezwaren tegen dit voorstel. 

De Voorzitter: Mag ik even onderbre-
ken? Het voorstel is gedaan en ik stel 
voor, daarop terug te komen, zodra be-
keken kan worden a) hoeveel ti jd wi j 
hebben volgende week en b) of aan de 
twee opschortende voorwaarden die 
zijn genoemd is voldaan. 

De heer Roethof (PvdA): Ik stond op 
het punt om duidelijk te maken dat het 
de minderheid er niet alleen om gaat, 
of er volgende week al dan niet t i jd is, 
maar dat zij ook de grootst mogelijke 
bezwaren heeft tegen de gevolgde 
procedure, die zo ongewoon is als ik 
nog nooit in deze Kamer heb meege-
maakt. 

De Voorzitter: Dat begrijp ik, maar als 
wi j daarover nu gaan spreken, is dat 
well icht verloren t i jd, omdat het niet 
eens nodig is, omdat aan de voorwaar-
den niet zal zijn voldaan en omdat vol-
gende week zal blijken dat er eenvou-
dig geen tijd is, nog afgezien van ande-
re bezwaren. 

De heer Roethof (PvdA): Dan bestaat 
het risico dat de minderheid daardoor 
op het laatste moment wordt overval-
len. 

De Voorzitter: Neen, u hebt de aan-
kondiging gedaan. Iedereen weet 
waaraan hij toe is. 

De heer Roethof (PvdA): Ik heb de aan-
kondiging gedaan namens de meer-
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derheid, maar ik ben niet in de gele-
genheid geweest, het standpunt van 
de minderheid uiteen te zetten. 

De Voorzitter: Daartoe krijgt u eventu-
eel woensdag alle gelegenheid bij de 
regeling van werkzaamheden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Misschien 
wilt u nu niet dat er verder over gedis-
cussieerd wordt, maar ik kan me voor-
stellen dat wij dit doen na de theepau-
ze. Het is duidelijk dat hier een voorstel 
wordt gedaan door de meerderheid 
van de commissie. Tijdsredenen heb-
ben hier niets mee van doen. Het gaat 
om de vraag of die zaak volgende 
week voldoende kan zijn voorbereid 
en daarover dient de Kamer zich nu 
een oordeel te vormen. 

De Voorzitter: Het kost tien minuten 
om daarover een goed oordeel te vor-
men. 

De heer Den Uyl (PvdA): O, wel meer, 
denk ik! 

De Voorzitter: Wij moeten klaar zijn 
met de agenda van vandaag vóór elf 
uur vanavond. Het is onzin om daar nu 
tien minuten aan te spenderen, terwij l 
het waarschijnlijk helemaal niet nodig 
is. 

De heer Den Uyl (PvdA): Of de Kamer 
wetsontwerpen zal behandelen en aan 
de agenda zal toevoegen, zijn zaken, 
waarover commissies u voorstellen 
doen en waarover de Kamer een be-
slissing neemt. Zij behoort de gelegen-
heid te krijgen, een dergelijke beslis-
sing te nemen, waar een minderheid 
van de commissie bezwaren maakt. 

De Voorzitter: En ik stel voor, dat 
woensdag in alle rust te doen, wan-
neer kan worden overzien hoeveel t i jd 
wij hebben en wanneer bekend is of 
aan de twee opschortende voorwaar-
den, die de hele commissie heeft ge-
noemd, kan worden voldaan. Dat is 
toch veel efficiënter? 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat kunt u 
wel efficiënt noemen, maar naar het 
oordeel van de minderheid van de 
commissie staan andere dan de door u 
gereleveerde overwegingen in de weg 
aan de behandeling volgende week. 

De Voorzitter: Dat begrijp ik wel, maar 
die kunnen woensdag toch eenvoudig 
worden besproken? Ik wi l de heer 
Roethof niet van zijn spreektijd bero-
ven, maar... 

De heer Roethof (PvdA): Het duurt nu 
veel langer dan ik aan spreektijd nodig 
zou hebben gehad. 

De Voorzitter: Precies! Ik geef u in 
overweging, dat woensdag te doen. 
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De heer Roethof (PvdA): Er zijn vele 
belanghebbenden die graag wil len 
weten hoe het nu verder met dit wets-
ontwerp gaat. Ik vind het een eigenaar-
dige procedure. Als wij hierover 
woensdag gaan spreken, is niemand 
van de belanghebbenden meer in de 
gelegenheid zich te verweren. Dat zijn 
ze nu ai nauwelijks, maar dan hele-
maal niet meer. 

De Voorzitter: Ik heb u negen onder-
werpen genoemd die op de agenda 
staan. Ik zie aankomen, dat de behan-
deling van die negen onderwerpen 
niet kan doorgaan en dat ik dinsdag 
alsnog een voorstel zal moeten doen, 
van die negen onderwerpen er twee of 
drie af te voeren. 

De heer Roethof (PvdA): Het is geen 
kwestie van ti jd. Het is een kwestie van 
zeer ernstige bezwaren die uit de 
maatschappij tegen dit haastontwerp 
naar voren worden gebracht. Als wij 
daarover pas woensdag beslissen, 
komt het erop neer dat wi j ook die 
maatschappelijke organisaties werke-
lijk geen enkele gelegenheid meer ge-
ven, nog enig bezwaar- hetzij schrifte-
lijk, hetzij mondeling - naar voren te 
brengen. Ik vind dit een buitengewoon 
onzorgvuldige procedure. Hier wordt 
voortdurend te pas en te onpas over 
zorgvuldigheid van procedures ge-
praat. Wij discussiëren nu al veel lan-
ger dan ik aan tijd nodig zou hebben 
gehad om de bezwaren van de min-
derheid van de commissie naar voren 
te brengen. Ik zie niet in, waarom mij 
die gelegenheid wordt onthouden, ter-
wijl ik wel de argumenten van de 
meerderheid op tafel heb gelegd. 

De Voorzitter: Ga uw gang! 

De heer Roethof (PvdA): Ik stond dus 
op het punt, uiteen te zetten dat de 
minderheid van de commissie de 
grootst mogelijke bezwaren tegen dat 
voorstel heeft en aanbeveelt, het wets-
ontwerp een maand later te behande-
len, namelijk na het kerstreces. 
Gesteld wordt dat dit bezwaren zou 
ontmoeten in verband met de met het 
wetsontwerp beoogde bezuiniging ter 
zake van de financiering van de rechts-
hulp, die dan pas een maand later kan 
worden geëffectueerd. Ik laat uiteraard 
de inhoudelijke kant verder terzijde. 
Met dit wetsontwerp is, zoals ik daar-
net al zei, procedureel alles gebeurd 
wat ongewoon en strijdig met de nor-
male regels genoemd kan worden. 
Een dag of veertien geleden vroeg de 
Minister van Justitie mij in mijn kwali-
teit van waarnemend voorzitter van de 
vaste Commissie voor Justitie, een 

spoedbehandeling te wil len bevorde-
ren, zodat de zaak nog voor het kerst-
reces zou kunnen worden afgedaan. 
De hele commissie besloot, het uiter-
ste te zullen doen. 

Toen het ontwerp eenmaal in ons 
bezit kwam, bleek dat de Raad van Sta-
te op een kernpunt ernstige bezwaren 
te berde had gebracht, waaraan niet is 
tegemoet gekomen. Zowel bij de balie, 
als bij de Vereniging voor Rechtshulp 
ontstond grote beroering en men 
vroeg ons, gehoord te mogen worden. 
De commissie kwam daardoor in ver-
legenheid. Omdat het voorlopig ver-
slag binnen vijf dagen uitgebracht 
moest worden, kon dit horen van be-
langhebbenden niet meert i jdig ge-
schieden en is de hoorzitting eerst gis-
teren gehouden, dus na het uitbren-
gen van het zeer uitvoerige voorlopig 
verslag, waarin ook CDA- en VVD-
woordvoerders reeksen van vragen 
hebben gesteld. 

Gisteren in de namiddag pas heeft 
ons een gestencilde memorie van ant-
woord bereikt, met een nota van wijzi-
ging op het wetsontwerp. Ter vergade-
ring van de vaste Commissie voor Jus-
titie bleek hedenochtend ook dit een 
vergissing en bleek de memorie van 
antwoord bedoeld te zijn als nota naar 
aanleiding van het verslag, zodat ver-
dere schriftelijke voorbereiding van 
het wetsontwerp niet meer tot de mo-
gelijkheden behoorde. Uiteraard had-
den lang niet alle leden van de com-
missie van de inhoud van de memorie 
van antwoord en de nota van wijziging 
kennis kunnen nemen. Dit gold met 
name voor mijn collega Kosto, die de 
behandeling van het ontwerp op zich 
heeft genomen en gisteravond andere 
verplichtingen had. De heer Kosto ver-
klaarde zich bij die gelegenheid al niet 
in staat de materie met de vereiste 
zorgvuldigheid in de beperkte spreek-
t i jd, die zal neerkomen op ongeveer 10 
minuten per woordvoerder, te behan-
delen. Als tegemoetkoming van de zij-
de van de meerderheid van de com-
missie is toen voorgesteld op woens-
dag nog een mondeling overleg met 
de Minister te organiseren. De griffier 
zou hiervan dan nog een verslag moe-
ten maken en dat zou ons tijdig voor 
de openbare behandeling van donder-
dag moeten bereiken. Bovendien ver-
wachten wi j met het weekend nog de 
bezorging per koerier van een algeme-
ne maatregel van bestuur, waaraan 
momenteel nog ten departemente 
wordt gewerkt. 

Kortom, hoe meer men ziet hoezeer 
de met het kabinet sympathiserende 
fracties hier de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming beklemtonen, ook als 

dit weken tijd gaat kosten, hoe onge-
woner men dit procedurevoorstel van 
de meerderheid van de vaste Commis-
sie voor Justitie zal vinden. Men doet 
alsof morgen de oorlog op uitbreken 
staat. 

Mij is niet duidelijk waarom wij niet 
a tête reposée de behandeling kort na 
het kerstreces zouden kunnen arrange-
ren. Mijn fractie is althans niet voorne-
mens deze verregaand onzorgvuldige 
handelwijze, waarbij het wetsontwerp 
erdoor moet worden geramd, tegen de 
overtuiging van de maatschappelijke 
organisaties in die onvoldoende gele-
genheid hebben en hebben gehad om 
zich te verweren en alternatieven op 
tafel te leggen, voor haar verantwoor-
ding te nemen. 

De heer Van Dam (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter: In de justitiesfeer gaat het 
hier inderdaad om een uitzonderlijk 
geval, maar de zaak is niet veel anders 
dan meestal op het einde van het jaar 
het geval is, wanneer het gaat om 
wetsontwerpen van sociaal-economi-
sche of financiële aard. Het betreft een 
wetsontwerp waarvan de financiële 
gevolgen van belang zijn voor de be-
groting van Justitie voor het komende 
jaar. Als uit een vertraagde behande-
ling van dit wetsontwerp een verlies 
aan inkomsten voortvloeit, zal dit re-
percussies hebben op andere onder-
delen van het onderdeel 'Rechtshulp' 
van de begroting van Justitie. Belang-
hebbenden hebben gisteren de gele-
genheid gehad hun bezwaren uiteen te 
zetten voor de vaste commissie. Het 
gaat bovendien om een voorlopige re-
geling op dit gebied. De meerderheid 
van de commissie ziet geen aanleiding 
aan het dringende verzoek van de Mi-
nister van Justitie geen gevolg te ge-
ven. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik was gisteren niet in de 
gelegenheid dit te doen, maar ik wil 
graag de inhoud van het verhaal van 
de heer Roethof steunen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, hierover 
dinsdag een beslissing te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geeft het woord aan 
de heer Rienks, die het heeft gevraagd. 

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Een week geleden zijn in 
deze Kamer twee moties aangenomen 
inzake de papier- en confectie-indus-
trie, waarbij door afwezigheid van de 
Minister bij de stemmingen hem niet 
de vraag kon worden voorgelegd, hoe 
hij uitvoering zou geven aan deze mo-
ties. Ik heb u toen gevraagd te bevor-
deren dat op korte termijn, gezien de 
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spoedeisendheid, een schrijven over 
die uitvoering de Kamer zou bereiken. 
Dit schrijven is tot op dit moment niet 
gearriveerd. Ik zou u thans wil len vra-
gen te bevorderen dat dit schrijven 
vandaag nog komt. Wil van de confec-
tie-industrie in Groningen nog iets ge-
red kunnen worden, dan is het noodza-
kelijk dat de Kamer weet welke uitvoe-
ring aan de motie wordt gegeven. 

De Voorzitter: Ik zal dit verzoek door-
geleiden. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

de brieven over de ontwikkeling van 
de lonen, de koopkracht en de werk-
gelegenheid (16401, nrs. 9 en 14); 

wetsontwerp Verlenging van de 
geldingsduur van de tijdelijke zelf 
standigenaftrek voor kleinere zelf-
standigen in de inkomstenbelasting 
(16452); 

wetsontwerp Wijziging van de in-
komstenbelasting en van de loonbe-
lasting (tariefverlaging, verlaging van 
de bejaardenaftrekken en wijziging 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek), 
alsmede wijziging van de vermogens-
belasting (wijziging van de invalidi-
teitsaftrek) (16 475); 

wetsontwerp Nadere wijziging van 
de Wet op de arbeidsongeschiktheids 
verzekering (wijziging verdeling van 
premie tussen werkgever en werkne-
mer) (16297); 

wetsontwerp Nadere wijziging van 
de Algemene Ouderdomswet, de AI-
gemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
en de Ziekenfondswet (herziening 
aanpassingsmechanisme van de 
maximum premie-inkomensgrens 
voor de volksverzekeringen, van de 
loongrens van de verplichte zieken 
fondsverzekering en van de Rijksbij 
drage aan het Ouderdomsfonds, het 
Algemeen Fonds Bijzondere Ziekte-
kosten en het Fonds Bejaardenverze-
kering, alsmede van de bijdrage van 
het Algemeen Fonds Bijzondere Ziek-
tekosten aan het Praeventiefonds) 
(16 426); 

voorstel van wet van het lid Van der 
Doef houdende regelen met betrek 
king tot het overleg tussen werkge 
vers en werknemers over aspecten 
van werkgelegenheid (Wet regeling 
werkgelegenheidsoverleg) (16 482); 

wetsontwerp Voorzieningen inzake 
de loonvorming in 1981 en overleg 
over de werkgelegenheid (16 503); 

wetsontwerp Herziening van het 
wettelijk minimumloon, enige sociale 
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verzekeringsuitkeringen en een aantal 
andere uitkeringen en pensioenen per 
1 januari 1981 en 1 juli 1981 (16504); 

wetsontwerp Wijziging van de Wet 
van 11 september 1964, houdende 
vaststelling van een nieuwe regeling 
van de bezoldiging van de vice-presi-
dent en de leden van de Raad van Sta-
te, alsmede van de voorzitter en de le-
den van de Algemene Rekenkamer 
(Stb. 387) en van de Wet op de bezol 
diging van de rechterlijke ambtenaren 
(Stb. 1972,464)116 488); 

verslag van een mondeling overleg 
over de ontwerp-wijzigingsbesluiten 
dagloonregelen Ziektewet, Wet Ar 
beidsongeschiktheidsverzekering en 
Werkloosheidswet ter zake de vergoe-
ding van reisuren (16400-XV, nr. 31) 

en van de daarbij voorgestelde moties. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de verschillende 
woordvoerders van de Regering voor 
de gegeven antwoorden. 

Dit debat heeft weer het typische 
kantje dat een minister die zelf geen 
liefhebber is van loonmaatregelen, de 
mogelijkheid, die loonmaatregel te 
kunnen nemen en een veel ingrijpen-
der inbreuk in de onderhandelingsvrij-
heid van de vakbeweging in de Loon-
wet op te nemen, verdedigt op grond 
van het feit dat hij zelf verantwoorde-
lijk is voor een Bestekbeleid dat wei-
haast onvermijdelijk tot het overwe-
gen van zo'n loonmaatregel moest lei-
den. 

Hij doet het bovendien in een vorm 
die de weerstand ertegen extra groot 
maakt, doordat er een aantasting van 
het systeem van prijscompensatie aan 
verbonden is. De Minister heeft in de 
verdediging op deze door mij reeds in 
eerste termijn gemaakte opmerking 
opnieuw gewezen op het feit dat er in 
de Stichting van de Arbeid algemene 
instemming bestond met de loonsom-
matiging in het algemeen. Die instem-
ming leeft overigens ook bij mijn par-
t i j , maar dan praten wij over een loon-
sommatiging en niet over het ingrij-
pen in alle lonen. 

De Minister heeft gezegd dat het ver-
schil slechts zat in omvang en vorm. 
Dat is naar mijn mening een verhullen-
de uitdrukking. Waarom bestaan er 
voor de verschillende partijen in de 
Stichting van de Arbeid zulke enge 
grenzen? Waarom hangen werkne-
mers zo sterk aan het systeem van prijs 
compensatie? Dat is niet alleen - zo-
als in de nota naar aanleiding van het 
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verslag werd vermeld - omdat men-
sen onvoldoende informatie hebben 
over de betekenis van loonsommati-
ging, maar vooral omdat mensen het 
systeem van prijscompensatie be-
schouwen als een van de weinige ze-
kerheden die zij hadden als bescher-
ming tegen de inflatie. 

Het is voorts uit wantrouwen tegen 
het nut van matiging, wanneer die on-
gecontroleerd aan de ondernemers 
ten goede komt, wanneer de mensen 
geen medezeggenschap hebben in de 
besteding van resultaten, maar wan-
neer de mensen wel tegelijkertijd zien 
dat kapitaalexport en grote inkomens-
verschillen blijven bestaan. De weer-
standen worden extra groot wanneer 
er een loonmaatregel wordt genomen 
door een regering die aan zulke on-
rechtvaardigheden in de maatschappij 
niets doet, door een regering waarvan 
de Minister-President bij het optreden 
van zijn kabinet in het buitenland me-
dedeelde dat het tijd werd dat er aan 
de hervormingsplannen een einde 
kwam. 

Natuurlijk worden de weerstanden 
extra groot wanneer de loonmaatregel 
wordt genomen door een regering die 
de stimulering van de economische 
ontwikkeling in toenemende mate 
zoekt in globale maatregelen en in al-
gemene lastenverlichtingen, waarbi j 
de mensen zien dat die lang niet altijd 
terechtkomen bij bedrijven die het no-
dig hebben. 

Wij zijn van mening dat loonmaatre-
gelen alleen te verdedigen zijn, als alle 
inkomensgroepen op gelijke wijze in 
hun inkomen worden beheerst. Daar-
bij moeten ook de vrije beroepen met 
meer dan een lapmiddel en met meer 
dan slechts fluwelen handschoenen 
worden aangepakt. Een loonmaatregel 
is voorts alleen te verdedigen wanneer 
er door zo'n maatregel rechtvaardiger 
inkomensverhoudingen ontstaan en 
wanneer er een meer direct verband 
wordt gelegd met de investeringen en 
de werkgelegenheid, waarbij de men-
sen die kunnen beïnvloeden. 

Een dergelijke grote inbreuk op de 
onderhandelingsvrijheid van de vak-
beweging is niette legitimeren met 
een parlementaire controle op het ge-
bruik van bevoegdheden die niet aan 
de overheid, maar in principe aan de 
vakbeweging toekomen. 

Wij zijn niet onder alle omstandighe-
den tegen het uitvaardigen van loon-
maatregelen. Wij houden vast aan on-
ze optie dat de loonsommatiging had 
kunnen worden gerealiseerd door af-
topping van prijscompensatie en va-
kantietoeslag. Wij realiseren ons best 
dat daarvoor ook een loonmaatregel 
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nodig was geweest, maar dan was het 
wel gebeurd op een wijze die de inko-
mens rechtvaardig verdeelde. Ook dan 
zou er gekeken moeten worden naar 
mogeli jkheden om ontduiking van een 
dergelijke maatregel te voorkomen. 
Deze loonmaatregel echter is een nieu-
we bijdrage aan het ondermijnen van 
prijscompensatie. De differentiatiebe-
voegdheid die de Regering wil hand-
haven zal gebruikt worden voor het 
doorzetten van deze loonmaatregel 
die wij niet wil len en daarom zullen wij 
het amendement van de VVD steunen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris van Sociale Zaken heeft zich 
blijkens een opmerking enigszins ge-
stoten aan mijn stelling dat althans de 
PvdA tegen afbraak van de sociale ze-
kerheid is en hij heeft erop gewezen 
dat dit ook voor hem en voor de Rege-
ring geldt. Wij wijzen erop, dat de Re-
gering in het zoeken naar mogelijkhe-
den om de last op de collectieve sector 
van de sociale uitkeringen te vermin-
deren toch wel om een uitermate ge-
vaarlijke weg is door het in de eerste 
plaats te zoeken in de richting van be-
zuiniging. 

Wat er in dit pakket aan bezuini-
gingsmaatregelen op de sociale zeker-
heid aan de orde is, is maar een klei-
nigheid bij wat er verder nog in de mo-
len zit. Het blijft een onaanvaardbare 
situatie dat het toepassen van het 
nieuwe indexeringssysteem, dat be-
doeld is geweest om inkomensontwik-
kelingen die men niet redelijk vond af 
te remmen ook wordt uitgebreid tot de 
loongrens van de sociale zekerheid, 
waardoor het percentage mensen dat 
valt onder de verplichte ziekenfonds-
verzekering naar beneden gaat en er 
niet alleen minder mensen toestro-
men, maar er ook inderdaad mensen 
uit die ziekenfondswet vallen. 

Wij vinden het een onaanvaardbare 
situatie dat de Regering zoekt naar het 
uitschakelen van de reisuren in de so-
ciale zekerheid ook als die reisuren 
blijven binnen c.a.o.-grenzen en zelfs 
voor kortlopende uitkeringen. Ik denk 
dat het een belangrijk verschil tussen 
de opstell ing van het kabinet en onze 
opstelling is, dat wij de mogelijkheden 
om te komen tot een verlaging van de 
totale som aan sociale uitkeringen veel 
meer wil len zoeken in inderdaad effec-
tievere volumemaatregelen door er-
voor te zorgen dat de mensen die in de 
zwakke posities in de arbeidsmarkt zit-
ten meer kansen krijgen en niet het 
slachtoffer worden van de selectiviteit 
van werkgevers. 

Wij zoeken het veel meer in het ook 
met overheidsmiddelen creëren van 

meer mogelijkheden tot het scheppen 
van deeltijdarbeid, tot het aan het werk 
helpen van meer mensen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
gisteren ook mededelingen gekregen 
over de stand van de inkomensbeheer-
sing van de vrije beroepen. Wij danken 
de Regering voor de daarop gegeven 
toelichting. Wij begrijpen dat de doel-
stelling van de Regering gelijk is ge-
bleven; afbouw van positieve restpos-
ten wi l zij doorzetten. Er valt mijns in-
ziens niet te ontkomen aan de conclu-
sie dat in de eerste plaats die toepas-
sing van ook de inkomensbeheersing 
van vrije beroepen is vertraagd en in 
de tweede plaats dat wat de medische 
sector betreft, de omvang op losse 
schroeven is gezet. 

De Minister van Sociale Zaken zegt 
wel dat de omvang vastligt, maar tege-
lijkertijd is er een commissie van des-
kundigen benoemd, die ten genoegen 
van de medische specialisten moet na-
gaan, of de berekingen die het depar-
tement had gemaakt niette hoog zijn. 
De Minister deelde mee, dat hij voor 1 
april toch zal beslissen over de hoogte 
van dat restinkomen. Dat is een datum 
die op de grens ligt om het de Kamer 
mogelijk te maken nog het nodige 
over deze kwestie te zeggen. Op 10 
april begint het paasreces en wij zou-
den in ieder geval de toezegging wi l -
len hebben dat de regeringsbeslissing 
over de restinkomens vóór 1 april aan 
de Kamer wordt medegedeeld. 

Ondertussen zijn wij voor de vraag 
gesteld in hoeverre de medische spe-
cialisten althans voorlopig de dans zijn 
ontsprongen. De Minister spreekt over 
een voorlopige teruggang in inkomen 
van f 8000 in plaats van f 11 000. Dit 
wordt wellicht gecompenseerd door 
volumemaatregelen, maar dit lijkt mij 
onzeker. 

Ik vraag de Minister, de berekingen 
waarop de door hem genoemde cijfers 
berusten, aan de Kamer toe te sturen 
en deze te vergelijken met de cijfers 
die aanvankelijk in het debat over het 
prijsinkomensbeleid aan de Kamer zijn 
voorgelegd en de gegevens die inmid-
dels zijn voortgekomen uit financiële 
overzichten van de gezondheidszorg. 
Verder vragen wij hoeveel minder 
door het uitstel van de afbouw van de 
restinkomens van de medische speci-
alisten wordt bespaard. Wat kost dit 
de staat of de sociale fondsen meer? 

Wij hebben de zorgwekkende mede-
deling gekregen dat het nog even zal 
duren, voordat het gat in de Prijzenwet 
wordt gedicht. Wij vragen hoe deze 
vertraging is te verklaren. Welke be-
zwaren had de Raad van State tegen 
het wetsontwerp dat de Regering hem 

had toegezonden? Had het niet anders 
gekund? Wij hebben ons verder ver-
wonderd over de mededeling dat het 
nog lang kan duren, voordat de wet ta-
rieven gezondheidszorg wordt inge-
voerd, in het bijzonder het gedeelte 
waarmee het mogelijk is, de inkomens 
van de medici in de gezondheidszorg 
te beheersen. Waarop berust dit? 

In antwoord op de woorden van de 
Minister van Binnenlandse Zaken over 
de door ons gevraagde versnelling 
van de aanpassing van de topsalaris-
sen, wijs ik erop dat het argument van 
de Minister tegen onze gedachte, in de 
onderhavige wet deze versnelling te 
realiseren, dat dit tot vertraging leidt in 
de uitvaardiging van een algemene 
maatregel van bestuur voor een groot 
aantal andere functionarissen, niet 
juist is. 

Deze onjuistheid schuilt erin dat de 
Minister slechts ertoe is gehouden, 
overleg met de ambtenarenorganisa-
ties te voeren over salarissen tot en 
met schaal 154. Hierboven bestaat niet 
de formele verplichting voor de Minis-
ter, overleg te voeren. Hij kan gebruik 
maken van zijn recht, eenzijdig ar-
beidsvoorwaarden vast te stellen, als 
hij dit politiek wi l . 

De heer Weijers (CDA): Is het de op-
stelling van de PvdA-fractie dat de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken over 
die salarissen geen overleg behoeft te 
voeren? 

De heer Poppe (PvdA): Ik stel vast dat 
de Minister op dit punt geen formele 
verplichting heeft. Natuurlijk is het 
goed dat de Minister naar mogelijkhe-
den zoekt om de bevoegdheid van de 
vakorganisaties, over hogere salaris-
sen te spreken, recht te doen. Als an-
dere inkomensgroepen krachtdadig 
worden aangepakt, kunnen er echter 
omstandigheden zijn waarin hij zich 
niet op de formele verplichting be-
hoeft te beroepen. Overigens neemt 
hij deze formele verplichting niet altijd 
in acht. Destijds, toen het ging over het 
niet langer doorwerken van de bouw-
en de uitzend-CAO in de ambtenaren-
salarissen en het ook lagere ambte-
naren betrof, heeft hij hiertoe eenzijdig 
en zonder overleg besloten. 

Naar mijn mening moet voor de in-
komenspolitiek voor de vrije beroepen 
en die voor de topsalarissen worden 
vastgesteld dat de Regering met twee 
maten meet. Wèl wordt onmiddelli jk 
een loonmaatregel voor de werkne-
mers ingevoerd en wordt een over-
gangstermijn van twee jaar voor de 
jeugdlonen vastgesteld. 

Minister Albeda: Wat noemt u nu 'on-
middellijk'? Hoe kunt u nu een maatre-
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gel die niets kost in de netto-sfeer, die 
alleen maar iets kost aan de hoger be-
taalden, vergelijken met een maatre-
gel die gaat om belangrijke verlagin-
gen van de topsalarissen? Ik vind dit 
gewoon buiten elke proportie! 

De heer Poppe (PvdA): Ik vind dat de 
Minister opnieuw probeert, het uit-
vaardigen van een loonmaatregel te 
bagatelliseren door erop te wijzen dat 
dit wel zal worden gecompenseerd in 
de belastingwetgeving en dat het al-
leen maar om een aanpassing van de 
bruto-sfeer gaat. 

Minister Albeda: Dat is ook zo! Het 
gaat om een ruil. Het kan inderdaad 
worden gebagatelliseerd. 

De heer Poppe (PvdA): Daarmee kan 
de betekenis van het inbreuk maken in 
de onderhandelingsvrijheid van de 
vakbeweging, het afbreken van het 
zwaar verworven recht van werkne-
mers op prijscompensatie, niet wor-
den gebagatelliseerd. Een dergelijk in-
breuk maken op recht doet de Rege-
ring zo maar even. Als het gaat om ho-
ge ambtenarensalarissen beroept de 
Minister zich op het argument dat 
geen overleg zou kunnen worden ge-
pleegd. 

Minister Albeda: Dat gaat dan ook om 
een echt diep ingrijpende maatregel. 
Dat verschil moet u toch inzien! 

De heer Poppe (PvdA): Het gaat bij het 
voorstel tot verlaging van het jeugd-
loon, zij het op een lager niveau, om 
percentages die nog hoger zijn dan die 
voor de betrokken topsalarissen. Bij 
het jeugdloon is het wel mogelijk, die 
versnelling toe te passen: binnen twee 
jaar. De Minister meent dat hij voor de 
topsalarissen vijf jaar nodig heeft. 

Ik kom tot het werkgelegenheids-
overleg, met name tot het amendement 
dat wi j hebben ingediend en dat door 
de initiatiefnemer van het wets-
ontwerp niet is beantwoord, een 
amendement dat ertoe strekt, een 
sanctiebepaling aan het wetsontwerp 
toe te voegen. Wanneer men van me-
ning is dat het noodzakelijk is, de vak-
beweging het recht te geven informa-
tie te vragen ten behoeve van werkge-
legenheidsoverleg, dan is het ook ge-
wenst dat de vakbeweging zich tot de 
rechter kan wenden om iets te onder-
nemen tegen het eventueel niet op een 
redelijke wijze voorzien door de onder-
nemer in die gegevens. 

De heer Van der Doef (PvdA): Om wille 
van de tijd heb ik, onder grote aan-
drang van de voorzitter, enkele pagi-
na's van mijn tekst overgeslagen. 

Daarin was ook de opvatting opgeno-
men dat ik dit amendement van de 
PvdA-fractie een begrijpelijk en - voor 
mij - aanvaardbaar amendement acht 
en dat ik het oordeel daarover van de 
Kamer derhalve afwacht. Dat is dan bij 
dezen toch gezegd. 

De heer Poppe (PvdA): Ik dank u wel. 
Met name wil ik een beroep doen op 
de CDA-fractie, dit amendement posi-
tief te beoordelen. Staat men positief 
tegenover de gedachte in het wets-
ontwerp dat het werkgelegenheids-
overleg ook op het niveau van de onder-
neming, los van de ca.o., een wettelij-
ke ondersteuning verdient, en over-
weegt men om die reden, op uitstel 
aan te dringen, dan is het toch in ieder 
geval van betekenis, ervoor te zorgen 
dat er ten minste een wetsontwerp 
komt dat ook op hetterrein van de 
sanctiebepaling iets harder is dan op 
dit moment, zelfs als men twijfelt aan 
de opportuniteit van het op dit mo-
ment vaststellen van dit wetsontwerp, 
en over de vraag of in dat wets-
ontwerp niet bepaalde onvolkomenhe-
den zitten, bij voorbeeld ten aanzien 
van het rekening houden met de posi-
tie van de ondernemingsraad, al ont-
ken ik het laatste. 

Hetzelfde geldt voor het andere 
amendement dat ik heb ingediend en 
dat tot bedoeling heeft, ook de moge-
lijkheid van de vakbeweging tot het 
vragen van informatie over gegevens 
die van belang zij voor de werkgele-
genheid te versoepelen door deze niet 
striktte binden aan de opsomming die 
in het wetsonwerp is opgenomen. Dit 
kan een verbetering van het wets-
ontwerp zijn. 

Ten slotte moet ik vaststellen, dat 
wi j geen voldoende antwoord hebben 
gehad op onze kritiek op de uitschuif-
operatie. Het kan mijns inziens niet wor-
den ontkend dat die uitschuifoperatie 
op zich zelf het nadeel heeft, dat er een 
blijvende korting wordt gerealiseerd 
op de bestedingsmogelijkheid van de 
mensen die van het minimumloon of 
van de minimum sociale uitkeringen 
afhankelijk zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Mag ik van 
u weten, mijnheer Poppe, waaruit dit 
'bli jvende' bestaat? Uitschuiven bete-
kent immers dat op een later tijdstip 
toch wordt gedaan wat behoort te ge-
schieden. U kunt dan niet spreken van 
'bl i jvend'. 

De heer Poppe (PvdA): Het blijvende 
zit nu juist in het feit dat deze mensen 
al een halfjaar hebben moeten wach-
ten op een verhoging van hun uitke-
ring, die nodig is om de inmiddels 
stijgende prijzen te kunnen volgen, ter-

wijl deze situatie nu bovendien nog 
een halfjaar wordt voortgezet. Wij heb-
ben uitgerekend dat dit betrokkenen 
ongeveer f 230 scheelt aan beste-
dingsmogelijkheid. Weliswaar wordt 
deze verlaging van 1,45% - o f iets 
minder; men krijgt slechts 1 % - ge-
compenseerd door het feit dat ook de-
ze mensen van de belastingverlaging 
profiteren, maar ik heb er al op gewe-
zen dat dit dan wel betekent dat de vol-
gende aanpassing aan de minimumsa-
larissen zal worden gedrukt, doordat 
inmiddels de regelingslonen met 2% 
worden verminderd ten gevolge van 
de loonmaatregel. 

Staatssecretaris De Graaf: Juist omdat 
men even moet wachten, wordt dat 
drukken daardoor goedgemaakt. U 
noemt steeds één kant van de medail-
le, mijnheer Poppe, namelijk de uit-
schuifoperatie, maar er is ook de voor-
indexering, waarvan af en toe gebruik 
wordt gemaakt. 

De heer Poppe (PvdA): Dat betreft een 
belofte, waarvan we nog maar moeten 
afwachten, wanneer deze ooit zal wor-
den gerealiseerd. Ik stel nu vast dat 
mensen gedurende een halfjaar met 
een lagere uitkering hebben moeten 
leven dan hun, gegeven het percenta-
ge van de inflatie, eigenlijk was toege-
komen. Dit zullen zij nog eens een half-
jaar ondergaan. En of er te zijner ti jd 
nog een keer een voorindexering zal 
plaatsvinden, moeten zij maar afwach-
ten. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit het antwoord van de 
Ministervan Financiën, van gisteren-
avond, bleek dat hij in elk geval niet aan 
het wankelen te brengen is in zijn ge-
loof. Alles is kits achter de rits van het 
beleid. Met de werkgelegenheid komt 
het allemaal wel weer goed, op den 
duur. 

Dat 2% loonmatiging per jaar, vol-
gens het Planbureau-model, na vier 
jaar niet meer dan 80.000 banen ople-
vert, terwijl er veel meer nodig zijn -
wi j herinneren ons de rekensom van 
de Minister-President tijdens de alge-
mene beschouwingen - , schijnt het ka-
binet niette deren. 

Minister Albeda: Dat het 80.000 banen 
oplevert, schijnt u helemaal niet te de-
ren, mijnheer Kombrink! 

De heer Kombrink (PvdA): Waar het 
om gaat, mijnheer de Minister van So-
ciale Zaken, is, wat er in de komende 
jaren aan banen noodzakelijk is, gezien 
het dreigende verder oplopen van de 
werkloosheid. De Minister-President 
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heeft de rekensom op tafel gelegd dat 
er, teneinde in 1985 op een niveau van 
150.000 werklozen terecht te komen, 
475.000 banen nodig zouden zijn. 

De kritiek tot nu toe op het kabinets-
beleid houdt in dat op grond van het 
door het kabinet uitgezette beleid, een 
toereikende taakstelling voor het werk-
gelegenheidsbeleid volstrekt ont-
breekt en dat in wezen uitsluitend 
wordt gegokt op het effect van de 
loonmatiging in de marktsector. Voor 
zover wi j mogen afgaan - dit is zelfs al 
aan twijfel onderhevig - op het Plan-
bureau-model dienaangaande, moe-
ten wij constateren dat het vier jaar 
lang volhouden van 2% loonmatiging 
niet meer dan 80.000 banen oplevert. 

In eerste termijn heb ik geconsta-
teerd, dat een werkgelegenheidsbe-
leid, afgestemd op een juiste taakstel-
ling, volstrekt ontbreekt voor de ko-
mende jaren. Dat is een van de feilen 
in het kabinetsbeleid. 

De tweede constatering was dat het 
puur voor de show moet zijn geweest 
dat de premier in Luxemburg een 
werkgelegenheidsberaad voorstelde, 
omdat - ook blijkens de woorden van 
de Minister van Financiën van gisteren 
avond - dit initiatief niet de wi l van 
een forse beleidsbijstelling, noch nati-
onaal, noch internationaal, inhoudt. 

Beide constateringen staan na het 
antwoord van de Regering in eerste 
termijn recht overeind. En - wees daar 
zeker van - dit doet mij geen genoe-
gen, omdat het lot van te veel mensen 
hierbij in het geding is. 

De Minister van Sociale Zaken wees 
in de aanvang van zijn antwoord giste-
renavond tenminste nog op een niet 
onaanzienlijke conjuncturele negatie-
ve impuls bovenop de structurele pro-
blematiek. De Ministervan Financiën 
liet dat achterwege. Ik blijf van oordeel 
dat door het beleid dat Nederland en 
ook andere Westeuropese landen heb-
ben gevoerd die impuls bewust ver-
sterkt is en dat het ook anders had ge-
kund. 

Als het initiatief van de Nederlandse 
Regering in de loop van dit jaar iets 
zou blijken te gaan inhouden, is dat 
kennelijk een kwestie van repareren 
van wat zelf op gang is gebracht. 

De Ministervan Financiën meende 
dat ons alternatief geen bijdrage is aan 
de aanpak van de structurele proble-
men. Dat hangt helemaal af van de sa-
menstelling van dat pakket van maat-
regelen dat je zou nemen. Zijn export-
stimulering, energiebesparing en der-
gelijke niet structureel? 

En is het structureel eerst het nodige 
te laten verzuipen, in de illusie dat 

daarna het leven weer opgewekt kan 
worden? Ik stelde een pakket voor van 
ten minste twee miljard. Wij hebben 
een aantal bronnen voor de financie-
ring aangegeven. Vanwege het com-
mentaar daarop loop ik ze kort nog 
even langs. 

De eerste vergt weinig nadere toe-
lichting, want die was gelegen in de-
zelfde verhoging van het financierings-
tekort als waarvoor het kabinet koos. 

De tweede was de extra gasinzet, die 
van de kant van de Regering bij de al-
gemene beschouwingen begin okto-
ber fel werd afgewezen. De ironie van 
het lot wil nu, dat Minister Van Aar-
denne na een beraad deze week in Pa-
rijs meedeelt dat Nederland bereid is 
extra gas aan het buitenland te verko-
pen en extra gas in het binnenland in 
te zetten. Ongetwijfeld had hij een ex-
tra motief, namelijk om de winter goed 
door te komen ... 

Minister Van Aardenne Om legende-
vorming te voorkomen, moet ik daar 
toch iets over zeggen. Wat het buiten-
land betreft, gaat het om de bestaande 
contracten. Die vertonen een marge. 
Als men meer gas van ons wi l hebben 
binnen de contractsfeer, voldoen wij 
daaraan. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat is mij 
bekend. 

Minister Van Aardenne: Dat is iets an-
ders dan extra gas inzetten ten behoe-
ve van het buitenland. De beslissing 
daarover ligt bij de buitenlandse maat-
schappijen. Als die het nodig vinden, 
wegens welke omstandigheden dan 
ook, kunnen zij op grond van het con-
tract gas van ons krijgen. 

De heer Kombrink (PvdA): Het beraad 
in Parijs ging over de vraag, hoe ver-
dere pri jsopdrijving in de huidige 
schaarstesituatie zou kunnen worden 
tegengegaan. Ik denk aan intering op 
voorraden of extra produktie uit bron-
nen die er zijn. Ik neem aan dat buiten-
landse collega's van de Minister van 
Economische Zaken hem daarover 
vragen hebben gesteld. 

Als dat element op die conferentie in 
het geheel niet aan de orde is geweest, 
moet hij het maar tegenspreken. Feit 
zou dan echter nog steeds blijven dat 
hij heeft aangekondigd dat tot een ex-
tra gasinzet voor aanwending bin-
nenslandszou worden gekomen. 

Minister Van Aardenne: Dat komt ge-
heel overeen met het doel dat wij met 
een behoorlijke gasvoorraad voor 
ogen hebben. Bij de algemene be-
schouwingen is dat ook opgemerkt. 
Gelet op de olievoorzieningssituatie -
daar hoort de prijsstelling van olie we-

gens de economische gevolgen bij -
kun je gebruik maken van de strategi-
sche voorraad. Daar heb je hem voor. 

Je moet niet redeneren in de trant 
van: Ik heb een zeker tekort op uitga-
ven die ik graag zou wil len doen; daar-
om ga ik maar wat extra gas inzetten. 
Dan is het op op het moment, dat je 
het om energiepolitieke redenen nodig 
hebt. Dat is nu net het verschil. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik ontkende 
ook niet dat er verschil van oordeel 
was tussen het kabinet en mijn fractie 
over de argumenten die wij begin ok-
tober nog hebben aangevoerd. Toen 
de Minister begon te interrumperen 
was ik bezig aan te geven dat hij onge-
twijfeld een extra goed argument zal 
hebben om daar nu wel toe over te 
gaan. 

Ik sprak echter van de ironie van het 
lot. Aan welke hoeveelheid extra gas-
inzet denkt de Minister? Waarmee 
houdt hij althans rekening? Welke ex-
tra opbrengst levert dat dan op? Wat 
gaat het kabinet met die extra op-
brengst doen? 

Het derde element in onze financie-
ringsopzet was herziening van het 
staatsaandeel in de gas- en ol iewin-
ning. Wij hebben in de eerste plaats 
over de kleinere velden gesproken. De 
Minister zei in zijn antwoord dat de bij 
de algemene politieke en financiële 
beschouwingen aanvaarde motie van 
PvdA en D'66 niet klopte. 

Zij klopte wel, want willens en we-
tens was de motie geformuleerd zoals 
zij is aangenomen. Willens en wetens 
waren Shell en Esso, participerend in 
de NAM, er niet buiten gehouden. Wij 
kenden het onderhandelingsresultaat 
op dat moment. Het feit dat de motie 
werd ingediend hield mede op dat on-
derdeel reeds een beoordeling van het 
onderhandelingsresultaat in. 

Dat resultaat werd niet toereikend 
gevonden. Daarbij hebben wi j ook ar-
gumenten aangegeven. Reeds in het 
mondeling overleg waren die via colle-
ga Van der Hek ter sprake gekomen. 
Het ging ons daarbij om de subsidies 
op de verrichte investeringen. Om het 
feit dat een flink deel van die investe-
ringen met vreemd geld, in plaats van 
met eigen vermogen uit de winst 
wordt gefinancierd. 

Om het deel van de investeringen 
dat in het buitenland tot stand zal wor-
den gebracht, ook al bouwt de Minis-
ter daarbij een moeizame redenering 
op dat ook dat de Nederlandse econo-
mische structuur ten goede zal komen. 
Naast de twijfel die je mag hebben 
over de vraag of die relatie met de win-
sten wel zo strikt mag worden gelegd 
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is er ook de vraag in hoeverre er zeker-
heid over de investeringen en duide-
Iijkheid over de opbouw van de projec-
ten bestaat. 

Al deze elementen brachten ons tot 
onze conclusie. Daarbij zagen wi j dan 
nog maar af van het antwoord op de 
vraag of die besprekingen wel zo in-
tensief zijn geweest; ik verwijs nog-
maals naar de publikatie in Vrij Neder-
land daarover. Onze conclusie is dat 
het resultaat niet bevredigend is ge-
weest. 

Vermoedelijk zijn op een rijtje gezet 
de investeringsprojecten die toch al 
sowieso in het belang van die maat-
schappij tot stand zouden zijn geko-
men. Op geen enkele wijze is duidelijk 
gemaakt wat het aan extra's inhoudt 
ten opzichte van reeds bestaande 
voornemens. 

De Kamer moest dat onderhande-
lingsresultaat kunnen beoordelen. Dit 
is in eerste aanleg in dat mondeling 
overleg gedaan. Daarna is verzocht de 
resultaten van dat mondeling overleg 
op de agenda te zetten. 

De Regering heeft zich niet juridisch 
verbonden en de oliemaatschappijen 
trouwens ook niet. Er zijn geen juri-
disch bindende afspraken gemaakt. 
Welnu, de Kamer behoort, kennis ne-
mend van het onderhandelingsresul-
taat, uiteraard alle vrijheid te hebben 
om tot een beoordeling van het resul-
taat te komen en dus ook om de moge-
lijkheid te hebben terug te komen op 
de discussie over de herziening van 
het staatsaandeel. 

Daarom kan het niet in strijd met een 
goed bestuur zijn als de Kamer nu, in 
een afrondende bespreking, zou zeg-
gen: kennisnemend van het resultaat 
dient volgens ons, desondanks, het 
staatsaandeel te worden herzien. Dat 
heeft de Kamer, althans ten aanzien 
van de kleinere velden, begin oktober 
uitgesproken. Dat moet, naar onze me-
ning, de Kamer ook uitspreken ten 
aanzien van het Slochterenveld. Ik 
dien daarom daarovertwee moties in. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden Kom-
brink, Engwirda, Beckers-de Bruijn en 
Van der Hek wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbend van de re-
sultaten van de besprekingen met 
Shell en Esso over hun investerings-
voornemens in relatie tot de door deze 

maatschappijen geboekte en te boe-
ken netto-winst uit de exploitatie van 
gas en olie in Nederlandse velden; 

van oordeel, dat deze resultaten niet 
zodanig zijn, dat daardoor van een her-
ziening van het staatsaandeel in de op-
brengst van het Slochteren-veld dient 
te worden afgezien; 

verzoekt de Regering, met Shell en Es-
so te onderhandelen, ten einde tot her-
ziening van het staatsaandeel te ko-
men en over de resultaten daarvan 
v ó ó r l maarta.s.aande Kamer te rap-
porteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 15(16401). 

Door de leden Kombrink en Engwirda 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

in herinnering roepend de door de Ka-
mer op 14 oktober 1980 aanvaarde 
motie-Kombrink en Engwirda (16400, 
Milj. Nota, nr. 32), waarin werd uitge-
sproken, dat tot een herziening van het 
staatsaandeel in de opbrengst van de 
winning van de kleinere gas- en olie-
velden dient te worden gekomen; 

in herinnering roepend, dat de Rege-
ring daarover vóór 1 maart a.s. dient te 
rapporteren; 

constaterende, dat de Regering heeft 
medegedeeld, dat zij daartoe bereid is, 
uitgezonderd voor de velden, waarbij 
de NAM betrokken is; 

overwegende: 
dat de Kamer genoemde motie heeft 

aanvaard, kennis dragende van het re-
sultaat van de besprekingen met Shell 
en Esso over hun investeringsvoorne-
mens, en 

dat in deze motie geen uitzondering 
voor de NAM werd gemaakt; 

verzoekt de Regering, uitdrukkelijk ook 
ten aanzien van de velden, in de ex-
ploitatie waarvan de NAM betrokken 
is, tot herziening van het staatsaandeel 
te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 16(16401). 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog een enkele op-
merking maken over de tweede motie. 
De Minister heeft in zijn antwoord ge-
zegd dat hij bereid is te rapporteren 

voor 1 maart. Als ik hem goed heb be-
grepen - hij heeft het niet uitdrukkelijk 
gezegd - zal hij niet zozeer rapporteren 
over de resultaten van de onderhande-
lingen als wel over de beleidslijnen 
van het kabinet. Is mijn uitleg juist? 

Dat zou in strijd zijn namelijk met 
hetgeen de motie beoogde: kennis te 
kunnen nemen van de onderhande-
lingsresultaten. Wij wil len, evenals de 
heer Van Houwelingen, nog vrucht 
voor 1981. Het schema van de Minister 
zou ertoe kunnen leiden dat ook dat 
jaar wat dit betreft verloren zal zijn. 

Ik heb de naam Van Houwelingen al 
genoemd. Ik wi l met een enkel woord 
stilstaan bij zijn inbreng in dit debat. 
Hij wi l een bedrag van f 250 miljoen tot 
f 500 miljoen voor extra gericht werk-
gelegenheidsbeleid beschikbaar stel-
len. Ik hoop dat hij bij de bovengrens 
uitkomt en niet bij de ondergrens; hij 
heeft nogal een bandbreedte geno-
men. Alleen als hij mikt op een bedrag 
van f 500 miljoen begint het een beetje 
substantieel te worden en voegt het 
echt wat toe. 

Gegeven zijn opmerkingen over de 
opbrengst, die hij beoogt van de her-
ziening van het staatsaandeel betref-
fende vooral de kleinere velden - hoe-
wel hij overigens Slochteren niet uit-
sloot, heb ik gesignaleerd - zou ik de 
Minister wil len vragen of hij toch nog 
de vragen vanuit de Kamer wil beant-
woorden omtrent de opbrengst, die 
verkregen kan worden wat de kleinere 
velden betreft bij vergroting van het 
aandeel van zeventig tot bij voorbeeld 
tachtig procent, waarover de heer Van 
Houwelingen heeft gerept. 

Ik wi l graag kunnen toetsen of wi j 
dan in de buurt van die f 500 miljoen 
komen op jaarbasis. Ik wil ook graag 
weten of op een juiste wijze rekening 
is gehouden met de verminderde op-
brengst van de vennootschapsbelas-
ting als post aan de andere kant. Die 
moet, mijns inziens, in mindering ge-
bracht worden. 

Ook wil ik weten hoe zich dit ver-
houdt tot de totale winst van de maat-
schappijen in kwestie, die zij op de 
kleinere velden behalen, ik zou een be-
roep wil len doen op de heer Van Hou-
welingen, zeker indien hij te kort komt 
op de door hem beoogde f 500 mil-
joen, nu werk te maken, na allerlei op-
merkingen die daarover, ook door zijn 
fractievoorzitter, zijn gemaakt, van een 
herziening van het staatsaandeel, ook 
wat Slochteren betreft. 

Na de herziening, die een aantal ja-
ren geleden heeft plaatsgevonden, 
geldt dat een te grote winst voor de 
oliemaatschappijen overblijft. Er heeft 
sindsdien een niet geringe, verdere 
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olieprijsstijging plaatsgevonden. Ik 
vind dit een voldoende motief om tot 
een verdere herziening te komen. 

Wat de financiering betreft, was er 
een vierde element, namelijk de om-
zetting van globaal in gericht beleid. 
Over de maatregelen, die de Regering 
in het kader van de globale lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven wil ne-
men, blijft verschil van inzicht bestaan. 
Wij zullen dit tot uitdrukking brengen bij 
de behandeling van het wetsontwerp 
ter zake nadat het de Kamer heeft be-
reikt. 

De Minister heeft meegedeeld dat 
de onderhandelingen over de eerste 
tranche nog niet zijn afgerond. Dat 
duurt lang. Kan de Minister nader 
meedelen waarom die onderhandelin-
gen nog niet zijn afgerond? Doen zich 
daarbij zeer grote problemen voor? 
Kan dit invloed hebben op de tot nu 
toe geraamde opbrengst? 

Wat de tweede tranche betreft, is het 
duidelijk dat er op kasbasis in 1981 
geen of slechts heel weinig inkomsten 
zullen zijn. De Regering neemt deson-
danks nu al maatregelen die daarop 
zijn gebaseerd. Als die de Kamer heb-
ben bereikt, zullen wij daarover oorde-
len. Omtrent de criteria van onze be-
oordeling kan langzamerhand geen 
onduidelijkheid meer bestaan. 

Ik kom nu tot het bedrag van de 200 
min. in verband met het gericht beleid 
van het kabinet zelf. Wij hebben al tot 
uitdrukking gebracht dat dit in het licht 
van het oplopende werkloosheidscijfer 
volstrekt te weinig is. Het is zelfs geen 
druppel op de gloeiende plaat. De in-
formatie over de concrete invulling 
blijft ook volstrekt onvoldoende. 

De Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening heeft gisteren 
gerept over woningen in de premie-
sector. Hij heeft niet gezegd, om hoe-
veel woningen het gaat. Hij heeft ge-
rept over woningverbetering, maar hij 
heeft geen concreet getal genoemd. 
Hij heeft gesproken over sanering en 
reconstructie, respectievelijk Rijksge-
bouwendienst, maar hij heeft er geen 
bedragen bij aangegeven. 

Wij zouden het op prijs stellen, voor 
een betere oordeelsvorming over dit 
onderdeel van het kabinetsbeleid, een 
meer kwantitatief overzicht van de ver-
schillende onderdelen van het pakket 
in tweede termijn van het kabinet te 
verkrijgen. Dan pas is het werkgele-
genheidseffect, dat de Minister voor 
de bouwnijverheid raamde, goed te 
beoordelen. 

Hij kwam maar liefst tot 14.500 man-
jaren. Dat is heel wat, denk je dan. Ik 
vraag mij af, welk geweldig effect wi j 

hadden kunnen krijgen met onze 2 
mld. Wij hadden dan praktisch het op-
lopende cijfer van de werkloosheid 
van de afgelopen maanden kunnen 
doen wegwerken in 1981. 

Ik vraag mij dan ook af, of het werk-
gelegenheidseffect, dat de Minister 
heeft geraamd, geldt voor 1981, of dat 
hij allerlei zaken aan elkaar heeft ge-
plakt. Ik zou de berekening ter zake 
graag concreet voor mij wil len heb-
ben. Ik zou van hem wil len weten - ik 
neem aan dat mijn opmerkingen aan 
het adres van de Minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
hem ter ore zullen worden gebracht; ik 
heb begrepen dat hij hier vanavond 
weer aanwezig zal zijn - hoe hij het ge-
tal van 80.000 werklozen in de bouw 
eind volgend jaar beoordeelt. Maan-
dag jongstleden is dat door een aantal 
organisaties in de bouw bekend ge-
maakt. Dit aantal dreigt zich bij onge-
wijzigd beleid voor te doen; dat is het 
dubbele van het huidige aantal. Het is 
een heilloze ontwikkeling die zich in de 
bouw dreigt voor te doen' waar de 100 
min. schamel en zelfs minder dan dat 
tegen afsteekt. 

Als zo'n getal door organisaties 
wordt gepubliceerd op grond van een 
gehouden enquête, dan mag daarop 
een duidelijke reactie van de Minister 
worden verwacht. Hij heeft zelf eerder 
het getal van 50.000 genoemd. Dat 
hebben wi j nu al bijna bereikt. Ik hoor 
graag een commentaar van de Rege-
ring over het reële gehalte van het ge-
vaar, dat de werkloosheid in de bouw 
in de loop van 1981 sterk zou kunnen 
oplopen. Het zou ook aangeven dat al-
le officiële ramingen in verband met 
de bouw voor 1981 van dit kabinet op 
drijfzand berusten. 

Het is al eerder in deze Kamer ge-
zegd, dat dit vermoedelijk het geval is, 
maar het wordt nu ook door de meest 
betrokkenen - architecten en aanne-
mers - op grond van hun orderporte-
feuilles en dergelijke bevestigd. 

Dat geeft aan dat de continuïteit van 
de produktie, waarover de Minister 
opnieuw zulke vrolijke woorden sprak, 
wel degelijk op dit ogenblik al in het 
gedrang is en verder ernstig wordt be-
dreigd. 

Ik kom nu tot het financiële beeld 
voor 1980 en 1981. Ik begrijp dat de 
Minister van Financiën over de oorza-
ken van tegenvallende belastingont-
vangsten nog niet alles kan zeggen. 
Wij zien zijn analyse ter zake in de toe-
komst tegemoet. Wij hebben ook zelf 
gezegd: 

Geen paniek, wacht eerst maar eens 
de resultaten over een groter deel van 

1980 af. De Minister onderstreepte wel 
degelijk de relatie met de tegenvallen-
de economische ontwikkeling, met na-
me op het gebied van de produktie en 
consumptie. Dat is een bevestiging 
van ons vermoeden. Wij hebben al eerder 
gewezen op de factor van de bouwnij-
verheid. 

De Minister lachte, toen ik dat bij in-
terruptie zei, maar ik heb wat dat be-
treft het antwoord van de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning boeiend gevonden. Hij legde een 
opvallend grote nadruk in de eerste 
plaats op de wenselijkheid van gericht 
beleid, in de tweede plaats op het posi-
tieve effect van de bouwnijverheid op 
de economie en in de derde plaats op 
het effect op de belastingontvangsten. 

Dat was positief, maar als die ver-
banden zo liggen, en zij liggen zo, dan 
is daarmee tegelijkertijd een van de 
oorzaken van tegenvallende opbreng-
sten in de loop van 1980 aangegeven. 
Ook is daarmee aangegeven, dat er 
wat aan te doen valt, dat wij het voor 
een deel in eigen hand hebben en dat 
de passiviteit van het kabinet tot nu 
toe mede de oorzaak is geweest van 
een tegenvallende ontwikkeling. 

In het debat van begin van dit jaar 
hebben wij ook gezegd: Kabinet, als u 
zich passief opstelt tegenover de ont-
wikkeling, dan hollen wij verder achter-
uit! Bovendien zou ik graag weten, 
hoe groot de afwijking van de ramin-
gen in de Macro-Economische Verken-
ningen voor 1980 dan wel is naar het 
zich thans laat aanzien. 

De Ministervan Financiën heeft me-
degedeeld, dat wij de Voorjaarsnota 
eerder krijgen dan gebruikelijk, nl. in 
maart/april. Kennelijk is dit dan de 
aanzet tot zeer inhoudelijke besluitvor-
ming, want anders was dat niet nodig 
geweest. Een kabinet in demissionaire 
staat kan immers moeilijker tot inhou-
delijke besluitvorming overgaan. 

Het is kennelijk niet zonder beteke-
nis dat deze mededeling is gedaan. Wij 
zullen wel zien. Wij hebben kennis ge-
nomen van de opvatting van het CDA, 
nl. dat van forse extra ombuigingen 
behoort te worden afgezien. Wij delen 
dat oordeel. 

De Minister heeft gezegd, dat er op 
het beeld van belangrijke wijzigingen 
in het vermoedelijke uitgaven- en ont-
vangstenpatroon voor 1980 ten op-
zichte van de raming van september j l . 
maar moet worden gewacht totdat het 
kabinet mededelingen doet over bij 
voorbeeld Onderwijs of totdat die 
Voorjaarsnota verschijnt. Neen, Voor-
zitter, dat heeft het kabinet al eens eer-
der geprobeerd, maar dit debat dient 
ertoe om een aantal zaken die in het 
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debat van oktober al een rol hebben 
gespeeld thans meer definitief te kun-
nen beoordelen. Dit debat mag en 
moet ertoe dienen om de stand van za-
ken te kunnen opnemen. Het is vol-
strekt onjuist wat de Minister van Fi-
nanciën probeert, nl. om daaraan te 
ontkomen. Ik noem nog eens de ele-
menten. Wat Onderwijs betreft, heeft 
nota bene de Minister-President zelve 
tijdens de algemene beschouwingen 
toegezegd, dat vóór de behandeling 
van het dekkingsplan de Kamer daar-
overzou worden geïnformeerd. 

Die toezegging is niet voor niets ge-
vraagd. Er zijn drie elementen in het 
geding. In de eerste plaats het wegval-
len van 265 min. door het niet door-
gaan van de specifieke salarisingreep. 
Ik wil graag weten, of de Minister van 
Onderwijs op grond van de besluitvor-
ming in het kabinet nu wel of niet dat 
hele bedrag binnen zijn begroting 
moet vinden. 

Als hij dat helemaal binnen zijn be-
groting moet vinden, dan handelt de 
Kamer dat verder zelf wel af bij die be-
grotingsbehandeling. Het is voor de 
Kamer echter nu relevant om te verne-
men of een bepaald deel van de 265 
min. buiten die begroting kan worden 
gevonden en hoe! Dat staat nu ter be-
oordeling! 

In de tweede plaats is in het geding 
het structureel maken van tijdelijke 
maatregelen in het bezuinigingspakket 
1980 en in de derde plaats of Onder-
wijs ook betrokken is bij een over-
schrijding van het voor 1980 vastge-
stelde kasplafond en, zo ja, met ver-
moedelijk welk bedrag. 

Hebben wij het juist dat de totale on-
derwijsproblematiek wel eens in de or-
de van grootte van 5 a 600 min. kan lig-
gen? Ik vind, dat wi j er recht op heb-
ben, daar nu kennis van te nemen. 

Wat Binnenlandse Zaken betreft was 
er de vraag - de Minister van Binnen-
landse Zaken is daar vanmorgen al op 
ingegaan - of het bedrag van 800 min. 
aan besparing nog overeind stond op 
grond van de parallele koopkrachtont-
wikkeling. Hij heeft dat bevestigd, 
maar ik wi l er nog een tweetal nadere 
vragen over stellen. Medegedeeld is, 
dat het een brutobedrag betreft. 

De Minister van Financiën heeft wel 
eens terzake van alternatieven die wi j 
hadden aangedragen bezwaren naar 
voren gebracht tegen die brutobena-
dering. Het kabinet rekent zelf nu 
opeens wel in brutotermen in plaats 
van in nettotermen. 

In de tweede plaats wil ik weten, of 
die 800 min. volledig staat tegenover 
het effect van de hogere premies of 

dat ook andere onderdelen van het ar-
beidsvoorwaardenpakket van de 
ambtenaren in die 800 min. begrepen 
zijn. 

Als het laatste het geval is, dan zou 
dat zeer merkwaardig zijn, want bij 
loonmatiging is tot nu toe altijd aange-
houden dat het effect neutraal is op de 
begroting als geheel, inclusief het ef-
fect op de ambtenarensalarissen. 

Het zou dan volstrekt onjuist zijn om 
nog eens een extra post voor salaris-
matiging van ambtenaren op te voe-
ren, afgezien van de al eerder verwerk-
te extra kortingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ge-
vraagd naar de gaten die vallen in het 
sociale verzekeringspakket op diverse 
fronten, ook in de laatste aanvullingen 
waarover de SER niet eens heeft wil len 
adviseren en gevraagd, of het juist is 
dat er een gepland bezuinigingsbedrag 
wegvalt wat betreft de T-biljetten en 
dergelijke. 

Deze algemene financiële opmerkin-
gen afrondend, constateer ik dat de 
Minister-President ook te vroeg was 
bij het reppen over de instelling van 
kasplafonds. Immers, nu blijkt dat al-
leen het 'stuwmeer' constant moet 
bli jven. Ik roep mijn vraag aan de Mi-
nister van Financiën in herinnering, of 
in het licht van een belastingtegenval-
ler het trendmatig beleid, zoals aange-
kondigd in de Miljoenennota, nu wel 
of niet voor 1981 gehandhaafd blijft. 

Ik heb nog eens onder zijn aandacht 
gebracht, dat in de Miljoenennota 
staat, dat dit trendmatig beleid met 
zich brengt dat tegenvallende belasting-
opbrengsten niet worden gecompen-
seerd in de loop van het jaar. Ik wil we-
ten, of daar de hand aan wordt gehou-
den, of dat er nu plotseling - 2 a 3 
maanden na het verschijnen van de 
Miljoenennota - weer vanaf wordt ge-
stapt. 

Dit wordt in ieder geval door de VVD 
beoogd. Ik constateer grote spanning 
tussen de juichtoon over het trendma-
tig beleid bij de algemene beschou-
wingen en het pleidooi voor de bezui-
nigingen dat de heer De Korte in zijn 
termijn heeft gehouden. 

De heer De Korte (VVD): Voorzitter 

De Voorzitter: Voordat de heer De 
Korte interrumpeert, wil ik de heer 
Kombrink vragen hoe lang hij nog 
denkt te spreken. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik dien al-
leen nog het belastinggedeelte te be-
handelen. Ik heb dat op tweeënhalf 
blaadje ruim uitgeschreven. 

De Voorzitter: Dat zegt mij niets. Is dat 
een letterlijke tekst? 

De heer Kombrink (PvdA): Praktisch. 

De Voorzitter: Dat is dan nog vijf mi-
nuten? 

De heer Kombrink (PvdA): Ja, dat is 
het wel. 

De Voorzitter: De fractie van de Partij 
van de Arbeid spreekt in tweede ter-
mijn bijna even lang als in eerste ter-
mijn. Ik vind dat volstrekt onredelijk. 

De heer Kombrink (PvdA): In de eerste 
termijn spraken wi j veel korter dan het 
CDA. De spreektijd voor de VVD met 
twee woordvoerders was langer - in 
strijd met elke normale verdeling van 
de spreektijd - dat die van de twee 
woordvoerders van de PvdA. 

De heer De Korte (VVD): Dat kwam 
door uw interrupties. 

De Voorzitter: Ik heb gezegd, wat ik 
gezegd heb. Als andere fracties het 
slechte voorbeeld volgen, dan zal ik 
hen ook wel weten te vinden. Op dit 
moment dring ik op grote beperking 
aan. De heer De Korte mag nu één-
maal interrumperen. 

De heer De Korte (VVD): Heeft de heer 
Kombrink toen ook gehoord, dat het 
structurele begrotingsbeleid dat wi j 
voorstelden, nauw samenhing met 
een omlaag gebracht financieringste-
kort? 

De heer Kombrink (PvdA): Jazeker, 
maar de heer De Korte geeft er nu blijk 
van, de betekenis van het trendmatig 
begrotingsbeleid in het geheel niette 
begrijpen. Dat mikt immers op een be'-
paald financieringstekort in een be-
paald begrotingstotaal. 

Vervolgens wordt daar op voorhand 
ingelegd, dat tegenvallende belasting-
ontvangsten niet worden gecompen-
seerd ~ meevallers trouwens ook niet, 
alleen uitgavenoverschrijdingen - en 
dat kan er inderdaad toe leiden, dat de 
geraamde uitkomst van het financie-
ringstekort een heel andere wordt over 
het jaar. Dat risico neemt men dan. 

Ten aanzien van de belastingen sta 
i k - o m de ti jdswille — niet meer stil bij 
de slechte voorbereiding daarvan. De 
verdediging van de Minister was zwak, 
maar ik zal daar nu verder geen woord 
over vuil maken. Alleen nog deze ene 
vraag; toen de Staatssecretaris sprak 
over vervanging van de verhoging van 
het lage b.t.w.-tarief door andere 
maatregelen, zei hij dat het kabinet 
een ander soort b.t.w.-verhoging in 
overweging had - dat heeft ook in de 
krant gestaan - namelijk overheveling 
van produkten uit het lage naar het ho-
ge tarief. 

Hij zei toen, dat gebleken was dat 
het in de Kamer geen steun zou heb-
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ben gekregen. Ik heb daar het steno-
gram op nagelezen en de Staatssecre-
taris heeft dat inderdaad gezegd. Ik 
heb toen gevraagd, hoe dat gebleken 
is, want er is nimmer over gedebat-
teerd. De Staatssecretaris zei, dat dit 
op het katheder gebleken is. 

Ik heb toen gevraagd: bij welke gele-
genheid? Ik herinner mij heel goed het 
bericht, dat gedurende een weekend-
beraad de heren Lubbers en Rietkerk 
zijn geraadpleegd. Dat mag in het ka-
der van een parlementaire relatie van 
het kabinet met fracties, maar het is 
nooit in deze Kamer na de algemene 
beschouwingen bij mijn weten aan de 
orde geweest. Ik weet dan ook niet of 
de Staatssecretaris daar dan bij is ge-
weest. Het is voor mij in elk geval 
nieuw. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: De 
heer Kombrink maakt zijn zinnen bui-
tengewoon lang, daarom kan ik nu pas 
reageren. Ik heb niet gezegd, dat het in 
de Kamer geen steun vond. Ik heb wel 
moeten constateren, dat het in de Ka-
mer onvoldoende steun vond. Ik heb 
dat geconstateerd bij de behandeling 
van de begroting van Landbouw; de 
woordvoerders van beide regerings-
fracties hebben daarover toen in afwij-
zende zin gesproken. 

De heer Kombrink (PvdA): Natuurlijk 
nietten aanzien van alle produkten die 
het kabinet in gedachten had, dat was 
ten aanzien van één heel concreet pro-
dukt. Dat betekende niet dat de algehe-
le operatie in de Kamer vernietigend 
was beoordeeld. Ik zou die operatie 
trouwens in vele opzichten niet heb-
ben goed gekeurd, daar gaat het niet 
om. 

Ik dacht echter dat er ook nog enig 
overleg achter de schermen over had 
plaatsgevonden. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
wi l hierover geen misverstand laten 
bestaan. De afwijzing betrof een we-
zenlijk onderdeel van het kabinets-
voorstel. 

De heer Kombrink (PvdA): Bon, ik 
neem dit gaarne aan. 

Wat de loon- en inkomstenbelasting 
betreft, zal ik niet meer argumenteren 
over lastenverlichting, ex-geïnterneer-
den of inflatiecorrectie. Men is ervoor 
of ertegen; dit is langzamerhand de 
stand van zaken, want de argumenten 
zijn gewisseld. 

Wat betreft de verlaging van de ar-
beidsongeschiktheids- en bejaardenaf-
trek blijven wij volhouden dat eerst de 
studie op tafel moet komen en dat wi j 
dan kunnen oordelen over verlagin-

gen. Wij blijven van oordeel dat de ca-
tegorieën van extra lasten en de om-
vang daarvan zonder die studie door 
de Kamer niet goed te beoordelen zijn. 

Wij blijven wijzen op de negatieve 
inkomenseffecten die aan de maatre-
gelen zijn verbonden. Wat betreft het 
schrappen van de fictiebepaling wijzen 
wij op problemen die zich ons inziens 
toch bij de uitvoering zullen voordoen, 
ook omdat niet in de tekst van de wet, 
anders dan in de uitleg van de Staats-
secretaris, de feitelijke inkomsten van 
de betrokken persoon van belang zijn; 
neen, het gaat om wat hij in staat is te 
verdienen (hierin ligt een 'kunnen-ele-
ment' besloten) in vergelijking met be-
lastingplichtigen in een vergelijkbare 
positie. 

Dit vergt een aantal dingen. Het is 
een tot nu toe ternauwernood toege-
licht element in het geheel geweest. 
Met wie moet dan vergeleken worden? 
Hoe moet er vergeleken worden? Wij 
vinden dat dit niet alleen een slechte 
regeling is maar dat het bovendien 
een voorschot is op de individualise-
ring. Daarop komt het in wezen neer. 
Zeker bij het schrappen van die fictie 
zijn forse inkomenseffecten (meer dan 
3% van het besteedbaar inkomen) aan 
de orde. 

Ik maak nog enkele opmerkingen 
over de tariefstructuur die in studie is 
in relatie tot de aftrekposten. Wij heb-
ben goed begrepen dat volgens de Mi-
nister eerst de tariefstructuur moet 
worden bezien en dat hij dan zal be-
zien hoe het met de financiering van 
het geheel moet. Hij heeft die volgorde 
heel uitdrukkelijk aan het eind van zijn 
betoog aangegeven. Dan pas komen 
de aftrekposten aan de orde. 

De Staatssecretaris heeft gerept van 
het feit dat hierbij miljarden in het ge-
ding zouden zijn en dat het zich met 
name toespitst (kennelijk is dit niet 
budgettair neutraal) op een afzwak-
king van de progressie. Welnu, dan 
zijn hierbij ook forse inkomensverde-
lingseffecten aan de orde, waarvan wij 
al eerder hebben gezegd: als de opera-
tie op die manier wordt uitgewerkt, 
staat dit haaks op wat wij beogen. 

Als dan de Staatssecretaris be-
nieuwd is wat een begaanbare weg zal 
blijken te zijn, kan hij erop rekenen dat, 
mede in de optiek van de inkomens-
verdeling, dit op politieke gronden 
wordt beoordeeld. Voor zover nu 
doorschemert hoe het in elkaar gesto-
ken zal worden, uit ik thans reeds onze 
twijfel daaraan. 

Ik kom op de renteaftrek. De Staats-
secretaris heeft gezegd, dat de grens 
die het kabinet heeft gekozen, niet be-
paald is door het aantal belastingplich-

tigen dat eronder valt. Ik kan mij dat 
nauwelijks voorstellen. Wie heeft 
waargenomen, hoe de VVD van haar 
kant zich heeft geuit, was het natuurlijk 
overduidelijk, waar alleen excessieve 
rente-aftrek mocht worden tegenge-
gaan, dat het aantal belastingplicnti-
gen wel degelijk in het geding was. Dit 
is zo klaar als een klontje. 

Belangrijk voor dit moment, en dit in 
relatie tot de wijzigingsvoorstellen die 
wij hebben ingediend, zijn de antwoor-
den die de Staatssecretaris heeft gege-
ven op de vragen over de termijn van 
behandeling en de terugwerkende 
kracht. Hij heeft in wezen het tijdsche-
ma dat ik noemde, bevestigd. 

Het vergt een grote inspanning, zo 
zei hij, willen wij het punt voor het ver-
kiezingsreces in de Tweede Kamer be-
handeld kunnen hebben. Daarmee is 
aangegeven dat er grote risico's zijn 
dat dit niet meer lukt. Er behoeft maar 
iets te gebeuren of dat schema ligt op 
z'n gat, zeker als daarbij, zoals de 
Staatssecretaris suggereerde, ook de 
brief over het huurwaardeforfait be-
trokken wordt. 

Dan komt natuurlijk ook de aftrek 
van de onderhoudskosten weer aan de 
orde. Met elkaar zal dit al vrij snel aan-
zienlijk meer tijd gaan vergen. In ieder 
geval kan de Eerste Kamer het ophou-
den en kan het kabinet plaatsing in het 
Staatsblad nog ophouden. 

Bovendien heeft de Staatssecretaris 
gezegd dat hij de terugwerkende 
krachten op zich zelf niet fraai vond, 
dus ook niet in de regeringsopzet. Hij 
verdedigde die echter, omdat er aan 
die maatregelen officiële bekendheid 
is gegeven vóór 1 januari. Hij zei dat de 
terugwerkende kracht tot problemen 
kon leiden bij wijziging van de rege-
ringsvoorstellen. Dat heeft de Staats-
secretaris bevestigd. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Kom-
brink is een meester in het verdraaien 
van iemands woorden. Hij toont dat 
ook nu weer. Ik heb een verdediging 
gegeven van de terugwerkende kracht. 
Ik vind de terugwerkende kracht op 
zich zelf ongewenst in fiscale wetsont-
werpen die nadelig voor de belasting-
plichtige uitwerken. Die verdediging 
voor dit geval zo heb ik gezegd, houdt 
naar haar aard in, de veronderstelling 
dat er geen sterke amendering plaats-
vindt. Ik heb de amendering dus niet af-
gewezen, zoals de heer Kombrink nu 
zegt. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij moeten 
het nu even eens worden over hetgeen 
het niet sterk amenderen betekent. 
Daar draait het natuurlijk om. 
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Kombrink 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Neen, daar gaat het niet orm. Het gaat 
erom, of de terugwerkende kracht ver-
dedigbaar is. De wijze waarop ik de te-
rugwerkende kracht heb verdedigd, 
houdt naar haar aard die veronderstel-
ling in. Meer is het niet. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat beves-
tig ik nu juist. Ik praat niet over de situ-
atie dat er sterk geamendeerd mag 
worden, maar dat de zaak pas op 1 ja-
nuari 1982 ingaat. Neen, er ligt een 
motie van de Kamer waarin om maat-
regelen per 1 januari 1981 wordt ge-
vraagd. Dat zijn uiteraard de maatre-
gelen die een kamermeerderheid vast-
stelt en niet de maatregelen die de Re-
gering in gedachten heeft. 

Er moet vrijheid van besluitvorming 
in de Kamer bestaan om de regeling 
op de gewenste datum te laten ingaan 
volgens een beslissing van een kamer-
meerderheid. Het is duidelijk dat er in 
elk geval een kamermeerderheid is 
voor een afwijkende regeling ten aan-
zien van hetgeen het kabinet heeft 
aangekondigd. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Dat staat bui-
ten de zaak. Heb ik beweerd dat de ka-
mermeerderheid niet vrij is, te doen en 
te laten wat zij wil? Ik zal haar het recht 
niet betwisten, al wil zij er 1 januari 
1979 van maken. Ik zal daarvan echter 
wel de redelijkheid betwisten. 

De heer Kombrink (PvdA): De Staats-
secretaris zal dan zeggen dat het ei-
genlijk niet kan, omdat men niet met 
terugwerkende kracht een lastenver-
zwaring kan laten ingaan. Naarmate er 
sterker wordt afgeweken van de offi-
ciële bekendheid die de Regering aan 
haar voorgenomen maatregelen vóór 
1 januari heeft gegeven, gaat dat be-
zwaar een steeds grotere rol spelen 

Ik ben het op zich zelf met de Staats-
secretaris eens dat dit bezwaar dan 
heel erg zwaar gaat wegen. Om die re-
den zeggen wij dat wij dit risico maar 
niet moeten nemen. Wij moeten het ri-
sico inhoudelijk niet nemen naar de 
belastingplichtige toe. Wij moeten ook 
het risico niet nemen dat het kabinet 
straks - mede op grond van de proble-
matiek van de terugwerkende kracht -
keihard 'neen' zegt tegen wijzigingen 
die per 1 januari 1981 ingaan. 

Ik heb deze risico's aan de CDA-frac-
tie voorgehouden, waarbij ik heb ge-
zegd dat zij daar niet in moest trappen. 
De zaak moet deze week geregeld wor-
den. Wij hebben gevraagd, het per 1 
januari 1981 te doen. Ik geef toe dat er 
bezwaren aan zijn verbonden, het nu 
door middel van een amendement te 
doen. 

De CDA-fractie moet er echter niet in 
trappen, want zij loopt in de val van de 
politieke problemen die er rond deze 
zaak met haar coalitiepartner bestaan. 
De CDA-fractie wordt daar straks mede 
op procedurele gronden op gepakt. 

Wij hebben zelf wijzigingsvoorstel-
len aanhangig gemaakt, ten einde toch 
een beroep te doen op de CDA-fractie 
om er mede zorg voor te dragen dat er 
deze week besluitvorming plaatsvindt. 
Daar de CDA-fractie tot nu toe heeft 
nagelaten, zelf voorstellen te doen, 
hebben wij de gedachtengang van het 
CDA - blijkend uit een indertijd bekend 
geworden initiatief — in amendements-
vorm bij de griffie gedeponeerd. 

Dit amendement zal de Kamer op 
korte termijn bereiken, zodat eenie-
der over de tot nu op tafel liggende va-
rianten zijn stem kan uitbrengen en 
zich de zekerheid kan verschaffen dat 
wat hij wi l , zeker per 1 januari 1981 kan 
ingaan. 

Ten aanzien van de terugwerkende 
kracht is mij voorgehouden dat zij niet 
in het voorliggende voorstel past. Wij 
hebben de bezwaren erkend. Ik heb 
nog eens nagekeken welke zaken er 
zijn gebeurd bij andere dekkingsplan-
nen. 

Ik verwijs naar het feit dat de heer 
Van Amelsvoort in 1979 bij het dek-
kingsplan - nota bene bij een wijziging 
van de inkomstenbelasting - een nieu-
we regeling in de vennootschapsbe-
lasting heeft ingebracht met betrek-
king tot de termijnen van de verlies-
compensatie. 

Verder verwijs ik ernaar dat hier eer-
der amendementen van mij over het 
huurwaardeforfait aan de orde zijn ge-
weest die in de kabinetsvoorstellen 
niet voorkwamen. Hetzelfde gold voor 
de giftenaftrek verleden jaar en dit 
jaar. Op dit onderwerp krijgen wi j trou-
wens nog een reactie van de Staats-
secretaris. 

Verleden jaar heeft de heer Van 
Rooijen wederom de verliescompensa-
tie via een wijziging van de vennoot-
schapsbelasting, nota bene via de in-
komstenbelasting, aan de orde 
gesteld, die niet in de regeringsvoor-
stellen aan de orde waren. Er is dus 
niets nieuws onder de zon, nu wij met 
amendementen voor de renteaftrek 
zijn gekomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er ligt een 
motie bij u over het werkloosheidsbe-
leid. In het desbetreffende gedeelte 
van mijn betoog ben ik vergeten, u te 
verzoeken deze voor te lezen. Verder 
meen ik dat het antwoord van de 
Staatssecretaris over de termijn waar-
binnen wordt gerapporteerd over de 
spaarbankvrijstelling zo onzeker en 

vaag is, terwij l deze zaak via een motie 
van hem al sinds 1977 aan de gang is, 
dat ik hierover graag een uitspraak van 
de Kamer verneem. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden Kom-
brink, Poppe en Van der Hek wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

bezorgd over de fors oplopende werk-
loosheid, met name die in de bouwnij-
verheid, bepaalde industriële bedrijfs-
takken, in de zwakke gebieden en die 
onder jongeren; 

van oordeel, dat het regeringsbeleid 
onvoldoende afgestemd is op het ne-
men van gerichte maatregelen ter be-
strijding van deze ontwikkeling; 

nodigt de Regering uit, op korte ter-
mijn een aanvullend, breed samenge-
steld pakket gerichte werkgelegen-
heidsmaatregelen te ontwikkelen in de 
orde van grootte van 2 miljard en dit 
pakket aan de Kamer ter nadere beoor-
deling voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 17(16 401). 

Door de leden Kombrink, Engwirda en 
Beckers-de Bruijn wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

herinnerend aan de door de Kamer 
reeds op 1 december 1977 aanvaarde 
motie-Van Amelsvoort-c.s. (14 834, nr. 
7) inzake de mogelijke opheffing van 
de zogenaamde spaarbankvrijstelling; 

overwegende, dat het hoogst onbevre-
digend zou zijn, wanneer in de lopen-
de regeringsperiode geen standpunt-
bepaling van de Regering aan de Ka-
merzou worden medegedeeld; 

overwegende, dat de Kamer daarom-
trent evenwel geheel in het onzekere is 
gelaten; 

nodigt de Regering uit, haar standpunt 
over de spaarbankvrijstelling vóór 1 
april 1981 aan de Kamer mede te de-
len, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 18(16 401). 
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De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Graag dank ik alle betrok-
ken bewindslieden en flankerend scha-
duwbewindsman Van der Doef voor 
hun uitvoerige beantwoording. 

Heeft de Regering geen reële kans 
gemist door niet meer voor te stellen 
dan een matiging van 2,5%? De Minis-
ter van Sociale Zaken taxeert de nade-
len voor de arbeidsverhoudingen bij 
een matiging van 3% a 4%, het percen-
tage waarop de parlementaire meer-
derheid in de algemene beschouwin-
gen uitkwam, zwaarder dan de voor-
delen voor de werkgelegenheid. Dit is 
zijn taxatie, niet de onze. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer De Korte 
een vraag stellen? 

De Voorzitter: Neen, ik sta voorlopig 
geen interrupties toe. 

De heer De Korte (VVD): De Minister 
van Financiën heeft onomwonden toe-
gegeven dat het financieringstekort in 
1981 aanzienlijk hoger uitkomt dan 
was gepland. Het kan hoger of lager 
uitvallen dan 7%. Overigens zeg ik de 
heer Kombrink - dit had ik hem in een 
interruptie wil len toevoegen - dat een 
structureel begrotingsbeleid niet in 
gang is te zetten bij zo'n hoog financie-
ringstekort. Wij moeten namelijk 
speelruimte naar boven en naar bene-
den hebben. 

In ieder geval zijn als oorzaken voor 
het hoger of lager uitvallen van het 
percentage van 7 - het zal vooral ho-
ger zijn — door de Minister genoemd 
tegenvallende belastingen in alle cate-
gorieën, grotere tekorten van de lage-
re overheden en overschrijdingen van 
afzonderlijke begrotingshoofdstukken 
ondanks departementale kasplafonds. 

De twee eerste oorzaken hebben al-
thans gedeeltelijk structurele doorwer-
king, heeft de Minister gezegd. Dit 
geeft te denken voor het volgende 
jaar. De Minister zei ook dat de finan-
ciering niet bevredigend is. Er zal meer 
monetair moeten worden gefinan-
cierd. Is mijn schatting juist dat dit een 
bedrag van f 7 miljard a f 8 miljard 
voor dit jaar is? 

De Minister is van zorg vervuld. Wij 
menen dat er sprake is van een ronduit 
ernstige ontwikkeling. Het kabinet zal 
er naar onze mening toe genoodzaakt 
zijn, concrete maatregelen voor te be-
reiden. De Minister zegt dat er nog 
geen kasplafonds, een soort noodrem, 
voor 1981 worden voorgesteld. Waar-
om wordt.niet nu al hiertoe besloten, 
als de zaken zo ernstig dreigen te wor-
den? 

Minister Van der Stee: Om ieder mis-
verstand met de heer De Korte uit te 
sluiten, merk ik op dat ik heb gezegd 
dat ik van de grootst denkbare zorg 
vervuld ben. 

De heer De Korte (VVD): Dit zal ik als 
zodanig interpreteren. Ik ben er bijzon-
der blij mee. 

Ik vroeg waarom de kasplafonds niet 
reeds nu ook voor 1981 worden inge-
steld. In Engeland bestaat dat. Men 
heeft dit daar zelfs structureel ge-
maakt, met een zeer goed informatie-
systeem. Dit is misschien een gedach-
te voor de Minister van Financiën? 

Wat dan verder? Hier kan toch 
slechts een nieuwe bezuinigingsope-
ratie passen? Het kabinet mag niet 
gods water over gods akker laten lo-
pen en pas een compleet overzicht 
verschaffen bij het verschijnen van de 
Voorjaarsnota, eind maart. Dat lijkt 
ons echt te laat. Wi j vragen nadrukke-
lijk om de voorbereiding van maatre-
gel. Over de invull ing daarvan zullen 
wi j uiteraard later nog horen. 

De argumentatie met betrekking tot 
de inverdieneffecten van de huidige 
oprekking van het financieringstekort 
met f 1 mld. klinkt ons steeds meer als 
een sprookje in de oren, gezien de op-
lopende hoogte van het financierings 
tekort. De Minister en zijn 'meer dan 
gemiddeld intelligente staf' - hij zei 
het ze l f -ge loven daarin vast ook niet 
meer. 

Aan de voorwaarden tot terugkeer 
naar vrije loononderhandelingen moet 
zeer hard worden gewerkt, hebben wi j 
in eerste termijn gezegd. Ik heb daar-
voor drie voorwaarden genoemd. Van 
de Minister van Sociale Zaken heb ik 
daarover niets gehoord. Toch moet dit 
hem zeer ter harte gaan, al was het 
maar uit vriendelijke collegialiteit 
tegenover zijn potentiële opvolger. Wil 
hij daarover alsnog zijn visie geven? 

Ik kom tot het kader en de invull ing 
van de loonmaatregel. De Ministervan 
Sociale Zaken voelt niets voor omzet-
ting van de 2% prijscompensatie en 
0,5% vakantietoeslagkorting in een 
2,5% prijscompensatie. Ik zal niet lan-
ger zeuren. Ik zit echter nog wel met 
een flink probleem: de kwestie van de 
pensioenopbouw als gevolg van de 
korting van 0,5% op de vakantietoe-
slag. 

Graag hoor ik daarover de visie van 
de bewindslieden. Wij voelen niets 
voor het CDA-voorstel van een aftop-
ping van de vakantietoeslag op het la-
gere niveau van 5.000. Daarmee wordt 
geen positief doel gediend, worden al-
leen de inspanningen van de hogere 
en middengroepen verder gedemoti-
veerd. 

Ik stelde reeds dat wij de voorgestel-
de verhoging van de kinderbijslag 
nogal verrassend vonden. 'De bedoe-
ling is goed', heb ik gezegd. Daar blijf 
ik bij. In de gekozen vorm zit een grote 
'overpay', een woord dat nu door zeer 
velen is overgenomen, afkomstig van 
de Minister van Sociale Zaken. 

Staatssecretaris De Graaf: Terecht 
door de Stenografische Dienst ver-
taald met 'overbetaling'. 

De heer De Korte (VVD): Dat zal ik dan 
ook voortaan zeggen. 

Wat is er logischer dan deze maatre-
gel om te zetten in iets gerichts? Daar-
bij heb ik met name het oog gehad op 
de 125.000 gezinnen met kinderen op 
minimum-niveau. Met f 200 in plaats 
van f 72 doen wi j meer voor de kwets-
baarste minima. Daarenboven houdt 
het kabinet f 125 min. over voor iets an-
ders. 

De Staatssecretaris heeft gezegd dat 
mijn stellingname op zich zelf niet on-
juist is. Wel moet die categorie uitvoe-
ringstechnisch kunnen worden be-
reikt, heeft hij gezegd. Hij zou boven-
dien de categorie nog iets breder wi l -
len zien, indien mogelijk. Daartoe dient 
een in gang gezette studie. Daarover 
zullen wij meer horen in begin febru-
ari. 

Mijn dringend verzoek is, de tweeën-
zeventig-gulden-maatregel voor de 
kinderbijslag nog niet voor het eerste 
kwartaal te laten ingaan. Dan houdt de 
Regering de volledige mogelijkheid, 
vanaf het tweede kwartaal op de eigen 
dan wel op onze weg voort te gaan. 

Dit brengt mij dan ook verder op ons 
alternatief voor de accijnsverhoging. 
Onzes inziens heeft het kabinet dit al-
ternatief nog onvolledig op zich laten 
inwerken. Dit bleek ook wel uit de on-
derling niet erg goed geregelde beant-
woording. Het kabinet is van ons niet 
af op dit punt. 

Volgende week, bij de technische 
behandeling, ziet de Regering mijn 
collega Portheine over dit alles zeker 
terug. De detailhandel, wie het aan-
gaat, wordt zwaar gedupeerd. Ook de 
Regering mag niet doof zijn voor de te-
rechte klachten uit deze kring. De door 
ons voorgestelde alternatieven zijn se-
rieus en op haalbaarheid in de praktijk 
doorgerekend. 

Dat kan ik de Minister van Financiën 
verzekeren. Dan mag hij ook niet vol-
staan met te zeggen dat hij niet nega-
tief staat tegenover bij voorbeeld de 
kwestie van de retributies maar dat hij 
dit nog moet onderzoeken. Dit behoeft 
hij echt niet te onderzoeken. 

Een exacte beoordeling willen wi j 
dan ook zeker, maar ik zeg nogmaals 
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De Korte 

dat daar volgende week alle gelegerv 
heid voor is, wanneer collega Porthei-
ne de kwestie van de accijnsverhoging 
zal behandelen. 

De Minister van Economische Zaken 
heeft aangegeven dat hij de teneur van 
mijn berekeningen van het verlies 
voor het bedrijfsleven - bij een arbeids-
inkomensquote van 97,5% (dat is de 
waarde van dit jaar) en een rente van 
10% -onderschreef. Ik kwam uit op 
een verlies van 5 mld. Is dat juist? 
Voorts vraag ik wat de arbeidsinko-
mensquotein 1981 wordt. 

Het bedrijfsleven teert onzes inziens 
in 1981 opnieuw in, en wel zeerfors. 
Van de investeringsbereidheid zal dan 
weinig overblijven. Daarom betreuren 
wij het ook dat een voorstel van de 
CDA-fractie een zware hypotheek gaat 
leggen op de uitbouw van een zeer be-
langrijke industrietak, namelijk van de 
petrochemische industrie, omdat een 
gentlemen's agreement tussen ener-
zijds de Regering en anderzijds Shell 
en Esso met dit voorstel onderuit ge-
haald zou kunnen worden. 

Dit voorstel strekt er toe, een groter 
staatsaandeel te verlangen in de op-
brengsten van de kleine gasveldjes die 
zich in de exploitatie van die maat-
schappijen bevinden, terwij l deze gas-
veldjes nu juist deel uitmaken van het 
deal van de Regering. Het zou een 
slechte zaak zijn, als we gaan morrelen 
aan afspraken op dit punt, want waar 
zouden we dan eigenlijk nog zijn? 

Ten aanzien van de kleinere gasvel-
den die aan andere exploitanten toe-
behoren, zegt de Minister dat die pas 
in latere jaren de revenuen zouden 
brengen bij een groter staatsaandeel. 
Ik kan derhalve alleen maar conclude-
ren dat daarop gebaseerde extra uitga-
ven in 1981, geen ander effect kunnen 
hebben dan het verhogen van het f i -
nancieringstekort. 

De heer Van Hou welingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Korte heeft het over morrelen aan af-
spraken... 

De Voorzitter: Ik heb gezegd dat er nu 
geen interrupties meer zullen plaats-
vinden, mijnheer Van Houwelingen! 

i De heer De Korte (VVD): Dit zou dan 
ook geen goed bestuur zijn en onzes 
inziens kan dit ook niet, want zo jagen 
we de petrochemie het land uit. 

Ik vond het overigens een saillant 
punt dat de opbrengst van een en an-
der onder andere voor de wegenbouw 
en voor de openluchtrecreatie zou zijn 
bedoeld. Dit verbaast mij , want de 
fractiegenoot van de heer Van Houwe-

lingen, de heer Faber, heeft maandag-
avond, 8 december j l . , tijdens de UCV 
een amendement ingediend, waarin 
hij de openluchtrecreatie met 7,5 min. 
wi l verlagen. 

Verder wijs ik op hetgeen zijn colle-
ga Cornelissen met steun van de 
CDA-fractie steeds doet, namelijk het 
zoveel mogelijk tot fietspaden amen-
deren van nieuwgeplande wegen! Een 
merkwaardig geval... 

De heer Van Houwelingen (CDA): Dat 
is enigszins een versimpeling! 

De heer De Korte (VVD): Wat dat be-
treft vinden wi j , dat er ook op dit ter-
rein wel wat vraagpunten naar voren 
zijn te brengen. 

Het is naar mijn mening toch wel ty-
perend, dat wij in deze buitengewoon 
moeilijke financiële omstandigheden 
proberen om nog wat meer ombuigin-
gen voor het kabinet te verkrijgen, ter-
wij l er langs de weg van het voorstel 
van de CDA-fractie risico's worden ge-
nomen ten aanzien van het verkrijgen, 
terwijl er langs de weg van het voor-
stel van de CDA-fractie risico's worden 
genomen ten aanzien van het verho-
gen van de uitgaven. Want ook een uit-
gave gedekt door inkomsten op gasge-
bied is een vergroting van de collectie-
ve lasten. 

Ten aanzien van de 200 min. voor 
gericht beleid hebben wij met vreugde 
geconstateerd dat de bouw hierbij fa-
voriet is bij het kabinet. Behalve een 
directe 100 min. voor de bouw, zal ook 
de 50 min. voor de regionale steun op 
de bouw worden toegespitst. Dit lijkt 
ons juist. Gesteld dat die 50 min. ook 
grotendeels in de bouw wordt gesto-
ken, om hoeveel manjaren boven de 
genoemde 10.000 praten we dan? 

Heb ik het goed begrepen dat de in-
jectie vooral wordt gegeven aan de 
premie-corporatiewoningen, dus aan 
premie-koop-A, en verder aan de pre-
mie-huursector? En hoe ligt daarbij de 
verhouding? Is er verder ook gedacht 
aan premie-koop-B? Dat is immers een 
zeer achterblijvende sector. 

Ik kom toe aan de vorm van de loon-
maatregel. De Ministervan Sociale Za-
ken wil met beperkte maatregelen de 
onderhandelingsmarges nog zo groot 
mogelijk houden en ondertussen, ma-
cro-economisch, op 5% loonsomstij-
ging uitkomen. Ik zie dat de Minister 
knikt: dus dat is zijn doel. 

Onzes inziens is de Min is ter - dat is 
overigens geen slechte eigenschap -
een onverbeterlijke optimist. 

Dat mag van ons, maar er staat ont-
zettend veel op het spel. Als het mis 
gaat, is dat meteen een hypotheek op 
de arbeidsverhoudingen voor de ko-

mende jaren. Mogen wi j die hypo-
theek leggen? De Minister houdt voor-
alsnog stevig aan zijn partiële loonma-
tigingsformule vast. Hij wil van de kos-
tenafdekkende formule die wij voor-
stellen - en daar gaat het ons om - niet 
veel weten. Toch is zo'n kostenafdek-
kende loonmaatregel de enige die ze-
kerheid geeft op de volgende punten. 

1. Het bereiken van het eindresul-
taat van 5% loonsomsti jging. Dat is 
toch het plafond. De Minister heeft zo-
juist al geknikt. 

2. Het verschaffen van vrijheidsgra-
den - dat wil de Minister ook - die niet 
later door een ingreep van de Minister 
kunnen worden teruggedraaid. 

3. Het vermijden van onrechtvaar-
digheden, bij voorbeeld dat de ene 
ca.o. de dans ontspringt en in de an-
dere wordt ingegrepen. 

De Minister kiest voor de partiële 
weg, maar hij zal niet lijdzaam toezien 
als het verkeerd gaat. Welnu met 55% 
van de werknemers zonder een ca.o. 
en 38% met een principe-overeen-
komst zal de Minister heel wat te lijden 
krijgen. Bij te vergaande eisen worden 
betrokkenen allemaal eerst ontboden 
bij het ministerie. Ook nu knikt de Mi-
nister. Hij is dus niet bang voor zo iets. 

Naar ik aanneem, zal dan zielemas-
sage worden toegepast. Ik begrijp dat 
dit reeds gebeurd is met de voedings-
bond FNV en ik vraag mij af hoezeer de 
ziel van Schelling is gemasseerd. Heb-
ben er nog meer gesprekken plaatsge-
vonden - ik denk aan de dienstenbond 
- of zal daar ook binnen afzienbare tijd 
het massageproces beginnen? 

Als betrokkenen hun stelling onder 
invloed van de massage van de Minis-
ter verlaten, is hij een kei, want FNV-
voorzitter Kok en de zijnen is dat niet 
gelukt. 

Minister Albeda: Hebt u vanmorgen 
de heer Drabbe gehoord voor de 
radio? 

De heer De Korte (VVD): Neen. 

Minister Albeda: Hij heeft over de ont-
wikkeling van de dienstenbonden heel 
duidelijke uitspraken gedaan, die mijn 
onverbiddelijk optimisme, zoals u het 
noemt, onderstrepen. En hij is niet een 
van mijn grootste fans, vrees ik. 

De heer De Korte (VVD): Als er rede-
nen zijn om het optimisme van de Mi-
nister te volgen, doe ik dat graag. Dat 
weet hij ook wel. Maar dan wil ik wel 
graag meer dan dit soort informatie-
materiaal. 

De vraag van mijn kant is of de Mi-
nister na de gesprekken wat toesla-
gen, herstructurering en andere voor-
zieningen betreft met een wegingspro-
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ces begint. Wat voor plafonnering is 
daar dan bij? Daarbij kunnen zich heel 
wat problemen voordoen. 

Zo kom ik vanzelf bij het nieuwe de-
legatieartikel, dat tot enig conflict tus-
sen de Minister en de VVD-fractie heeft 
geleid. Die delegatie is volgens de 
Raad van State zeer ruim. Wij zeggen 
dat zij te ruim is, gelet op hetgeen de 
Minister in onze visie werkelijk nodig 
heeft. De FNV zegt het weer wat an-
ders. 

Zij meent dat het voorstel de Minis-
ter volledig de vrije hand geeft om 
naar eigen oordeel de vrijheid van 
ca.o."Onderhandelingen te beperken 
en in reeds afgesloten ca.o. 's in te 
grijpen. Dat commentaar is dus nog 
wat pittiger. De FNV vindt het niet erg 
zorgvuldig als de wetgeving zo tot 
stand komt. Dat is niet mals van de 
kant van de grootste vakcentrale. 

In eerdere fasen van dit debat heb ik 
een vergelijking getrokken met het 
vroegere artikel 8. Uiteraard is die ver-
gelijking maar gedeeltelijk te trekken, 
want een ingreep conform artikel 8 
was puur op een bedrijfstak of ca.o. 
gericht en een ingreep conform het 
nieuwe artikel zal daar weliswaar ook 
op zijn gericht, maar moet getoetst 
worden aan het belang van de nati-
onale economie. 

Opnieuw zie ik de Minister knikken. 
Het voorgaande betekent toetsing aan 
het bereiken van de macroeconomi-
sche loonsomstijging van 5%. Er is, 
zoals de heer Nijhof al bij interruptie 
zei, in beide gevallen sprake van een 
gedifferentieerd ingrijpen. Dat is een 
duidelijke parallel. 

Het wordt echter ook een gedifferen-
tieerd ingrijpen met ongelijke kansen. 
Wij vragen nog eens zeer nadrukkelijk 
de visie van de Minister daarop. Dat in-
grijpen wordt, krachtens de Loonwet, 
getoetst aan het algemeen belang en 
dat kan, ons inziens, tot onrechtvaar-
digheden leiden. Zal de Minister in een 
ca.o. voor tienduizend werknemers in-
grijpen, die uitkomt op een loonsom-
stijging van 10%? Ik denk dat ik het 
antwoord op die vraag al weet. 

Ik denk dat dat antwoord nee is, 
want met zo'n ingreep is in dat geval 
toch geen enkel nationaal belang ge-
diend. Het effect op de macro-econo-
mische norm van 5% is in zo'n. klein 
geval zo gering, want de macro-econo-
mische loonsomstijging komt niet in 
de problemen. 

Minister Albeda: Het gaat niet om het 
kwantitatieve effect. 

De Voorzitter: De Regering heeft meer 
rechten dan de Kamer, maar mag ik de 

Regering vragen, ter bespoediging 
van het debat, ook van haar kant niet 
meer te interrumperen? 

Minister Albeda: Het gaat om de inten-
tie of men de partiële loonmaatregel 
teniet wi l doen. 

De heer De Korte (VVD): Ik stel nu aan 
de Minister echt zakelijke vragen. Mijn 
volgende is: Zal de Minister in een 
ca.o. voor 300 000 werknemers ingrij-
pen als die op 8 1/2% uitkomt? Die 
vraag hoef ik niet eens te stellen. Het 
antwoord zal ja moeten zijn, want dat 
is wel degelijk schadelijk voor de ma-
cro-economische norm. 

Dan kom ik nog met een voorbeeld 
uit de praktijk. De zuivel kent een ca.o. 
van 1 april 1980 tot en met 1 april 1981. 
Inclusief herstructurering en dergelijke 
leidt die ca.o. tot een loonsomstijging 
van 12%. Voor 1980 is dat afgedekt. 
Met de partiële loonmaatregelen krij-
gen die werknemers echter van januari 
tot en met eind maart 12%. 

Een ander geval: de banken hebben 
een tweejarige ca.o., van 1 januari 
1980 tot 1 januari 1982. De loonsom-
mutatie is daar keurig 8%, dus binnen 
het potje. Welnu in de moeilijk zittende 
zuivel moet 12% betaald gaan worden 
en in de veel gemakkelijker zittende 
banken 8%. Is dat juist en rechtvaar-
dig? Dat zijn de zakelijke problemen 
die wij hierbij hebben. 

Den Haag Vandaag van gisteravond, 
waarin de Minister ook zijn optreden 
heeft gehad, sprak over een monster-
verbond tussen PvdA en VVD. De heer 
Postema gaf als reden op: de PvdA wil 
vrijheid voor de vakbeweging, de VVD 
wil gewoon voorkomen dat er in dit 
land inkomenspolitiek kan worden be-
dreven. 

Ik wijs deze reden voor onze nou-
ding volstrekt af, want mijn stellingna-
me komt voort uit de mogelijke on-
rechtvaardigheden, die ik zoeven heb 
genoemd, uit het mogelijk ondermij-
nen van de uiteindelijke 5%, waarop 
wi j ons richten, en uit de vrees voor de 
vertroebeling van de arbeidsverhou-
dingen. Dat zijn de drie overwegingen 
waarop wi j onze stellingname hebben 
gebaseerd. 

De Minister zegt dat als men desal-
niettemin aan hem die zeer ruime be-
voegdheid onthoudt, hij door de ver-
schillen in systemen van prijscompen-
satie dan toch tot een algemene loon-
maatregel moet overgaan. Dat kan 
toch ook met uitvoerige compensatie-
mogelijkheden gebeuren? Daarvan is 
in 1980 toch ook gebruik gemaakt? Dat 
is daarvoortoch een oplossing? 

De Minister zegt voorts dat zonder 
de delegatiebepaling de partiële loon-

maatregel niet partieel gehouden kan 
worden. Daar valt wat voor te zeggen. 
Ik kan de logica daarvan niet ontken-
nen. De Minister brengt zich zelf na-
tuurli jk wel in die positie. Hij gedraagt 
zich een beetje als de brandweerman 
die met blusmateriaal brandjes moet 
blussen die hijzelf, door onvoldoende 
preventie, uitlokt. 

Dan is het toch echt beter aan goede 
brandpreventie te doen en dat is die 
kostenafdekkende loonmaatregel. Ik 
doe nog eens een dringend beroep op 
de Minister om deze zakelijke motive-
ring terdege op zich te laten inwerken. 
Het gaat ons om de kostenafdekkende 
loonmaatregel. 

De Minister wi l de voorbereidingen 
in de Stichting van de Arbeid tot werk-
gelegenheidsoverleg op basis van vrij-
wil l igheid niet afwachten. Hij ziet de 
principewetgeving als een stimulans 
daarvoor. Dat hangt er natuurlijk van 
af hoe je dat ziet. De Raad voor het 
Middelbaar en Hoger Personeel, het 
CNV en de Raad van Overleg voor de 
werkgevers zien dat in ieder geval an-
ders. 

Gisteravond ontvingen wi j nog een 
brief van de werkgevers, waarin zij on-
dubbelzinnig hun intentie laten blijken 
om tot vri jwil l ig werkgelegenheids-
overleg te komen. Dat is werkelijk bij-
zonder positief. In die brief staat onder 
andere: 'Tegen deze achtergrond' -
dus die intentie - ' is een wettelijke 
verplichting niet alleen overbodig 
maar ook uiterst schadelijk voor het 
overleg tussen de sociale partners op 
alle niveaus.'. 

De Minister heeft bevestigd dat hij 
tijdens de derde ronde van het ar-
beidsvoorwaardenoverleg in de Stich-
ting van de Arbeid de loonmaatregel 
en het gewenste werkgelegenheids-
overleg inhoudelijk losvan elkaarwil 
zien. Welnu, dan lijkt ons het achter de 
hand houden van de principewetge-
ving, mochten er geen resultaten uit 
de vri jwil l ige initiatieven van dit mo-
ment komen - en daartoe strekt ons 
amendement en de motie - het meest 
wijze voor een Minister, die gezegd 
heeft niet de intentie te hebben eta-
tistisch te zijn. 

Mij lijkt het het beste, dit alles een 
goede kans te geven. Wij voelen echt 
niets voor de suggestie van de Minis-
ter aan de CDA-fractie inzake het indie-
nen van een motie, die beoogt de wet-
telijke voorziening tot stand te bren-
gen en die pas later van kracht wordt. 
Een gekochte, maar nog nietthuisbe-
zorgde stok achter de deur is natuurlijk 
hetzelfde als een directe stok achter de 
deur. 
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Ik wil ook nog enkele opmerkingen 
maken over het voorstel van de heer 
Van der Doef. Hij heeft zijn initiatief-
voorstel gewijzigd en op onderdelen 
verbeterd. Ik noem een iets evenwich-
tiger regeling van de verhouding van 
het werkgelegenheidsoverleg op on-
dernemingsniveau ten opzichte van de 
werking van de ondernemingsraad; ik 
noem de geheimhoudingsplicht, en 
dergelijke. Van representativiteitsei-
sen bij voorbeeld wil hij echter niets 
weten. Dat is een zeer duidelijk manke-
ment. 

Dat de Raad MHP, het CNV en de 
FNV in onderling verband lieve, sa-
menwerkende broeders zijn, daar ge-
loof ik geen biet van. Luister maar 
eens naar wat mensen als Groenevelt 
en Ester elkaar regelmatig te zeggen 
hebben, of naar wat Schelling tegen 
zijn CNV-collega zegt. 

De heer Van der Doef kan mijns in-
ziens niet ontzenuwen, dat met zijn 
voorstel toekomstig sectorbeleid - en 
dat is juist zo belangrijk, ik kijk naar de 
Minister van Economische Zaken -
voor het werkgelegenheids- en indus-
triebeleid wordt gefrustreerd. 

Zolang de Raad MHP, het CNV en de 
werkgevers - dus driekwart van de so-
ciale partners - zich zo sterk blijven 
verzetten tegen zijn voorstel moet het 
voorstel van de heer Van der Doef 
averechts werken. Het kan toch niet 
anders? Wij hebben toch te maken met 
mensen, die rond de onderhandelings-
tafel moeten zitten? 

Het voorstel van de heer Van der 
Doef is niet in strijd met de positie van 
de ondernemingsraad, zoals wettelijk 
geregeld, is gesteld. Dat erken ik. Ma-
terieel - dit blijkt ook uit de interrupties 
- wordt de ondernemingsraad toch in 
dit voorstel onvermijdelijk in een on-
dergeschikte positie gebracht. 

Ik wi l ook nog wat zeggen over de 
kleinere wetsontwerpen. Wat de her-
structurering betreft van de ambtelijke 
salarissen ben ik blij met de opmer-
king van de Ministervan Binnenlandse 
Zaken dat de opwaartse herziening 
met betrekking tot de lagere ambte-
naren in kleinere gemeenten geen 
doorwerking krijgt in de al goed gere-
gelde grote en middelgrote gemeen-
ten. 

Met betrekking tot de herziening van 
de maximum premie-inkomensgrens 
wordt voor de middengroepen in hun 
nadeel met twee maten gemeten, heb 
ik gezegd, en wel tot een bedrag van 
f 25 mil joen. Ik ben in ieder geval blij 
met de toezegging van de Staatssecre-
taris dat hij deze in onze ogen onrecht-

vaardige situatie wi l betrekken bij de 
studie over de heffingsgrondslagen. 

De vrije beroepers matigen mee met 
de hogere ambtenaren. Begin 1981, 
zegt de Minister van Sociale Zaken, zal 
een adequaat instrumentarium voor 
een verder afbouwbeleid beschikbaar 
zijn. Waarop doelt hij? Betekent dit een 
herziening van de Prijzenwet? Bete-
kent het een noodwetje als gevolg van 
het ingrijpen door de rechter? 

Ik herhaal met aandrang wat ik in 
eerste termijn heb gezegd: kabinet, 
doe het niet zo; u verkrijgt zo niet de 
waarborgen voor zorgvuldigheid; de 
doortastendheid zal de zorgvuldigheid 
schade berokkenen. Ik vond het ove-
rigens een opvallend nieuw motto 
voor het kabinet, het lijkt wel alsof het 
reeds op verkiezingstournee is: door-
tastend en zorgvuldig. 

Voor de medici is de Wet tarieven 
gezondheidszorg bij ontbreken van 
een raamwet voor de inkomensvor-
ming het juiste instrument. Of niet 
soms? Ik heb er niets over gehoord. 

Wij zijn blij met de commissie van 
deskundigen, met haar samenstelling 
en met de afspraak, dat haar advies 
zwaar zal wegen. 

Ik zou nogmaals wil len vragen om 
een globale kwantificering van de vele 
structurele maatregelen uit het proto-
col, dat is afgesloten tussen een dele-
gatie van het kabinet en de landelijke 
specialisten. 

Tot slot van mijn betoog wil ik de Mi-
nister van Economische Zaken vragen, 
wat hij aan de positie van de notaris-
sen gaat doen. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden. De Minister van 
Sociale Zaken heeft in antwoord op 
mijn vraag over de verwachte koop-
krachtontwikkeling in 1981 voork in-
derloze echtparen dan wel alleen-
staanden met een minimuminkomen 
verwezen naar paragraaf 5.2 van het 
verslag naar aanleiding van het wets-
ontwerp voorzieningen in de loonvor-
ming. 

Ik heb dat inmiddels nagekeken, 
maar ben er niet veel wijzer van ge-
worden. In de tabel op bladzijde 33 van 
het verslag staat namelijk vermeld dat 
zowel ongehuwden, gehuwden zonder 
kinderen als gehuwden met twee kin-
deren, die op één minimuminkomen 
zijn aangewezen, als gevolg van de ka-
binetsplannen in 1981 0,5 a 1 % erop 
achteruit gaan. 

Met andere woorden: de verhoging 
van de kinderbijslag zal voor de koop-

krachtontwikkeling van de minima 
geen verschil uitmaken. Ik begrijp daar 
niets meer van. 

Naar mijn mening gaan de onge-
huwden dan wel de gehuwden - maar 
zonder kinderen - met een min imum-
inkomen er het volgende jaar op zijn 
minst 1 % op achteruit. Ik wi l de Minis-
ter dan ook vragen of hij het met die 
schatting eens is. Zo ja, dan vormt dit 
voor mijn fractie een extra argument 
om niet met de voorgestelde uitschuif-
operatie akkoord te gaan. Collega Ny-
pels zal op de andere argumenten nog 
ingaan. 

Zowel de Minister van Sociale Zaken 
als de Minister van Economische Za-
ken zijn ingegaan op het prijsinko-
mensbeleid voor de vrije beroepen. Ik 
óen blij met hun toezegging dat zij wat 
het tempo van 'afbouw' van de positie-
ve restposten betreft in elk geval wi l -
len vasthouden aan de eerdere be-
leidsvoornemens. Dat houdt dus in dat 
aan het einde van 1981 of uiterlijk het 
begin van 1982 de restposten moeten 
zijn afgebouwd. 

Ik heb mij verbaasd over de mede-
deling van de Minister van Economi-
sche Zaken, dat het effect van de prijs-
maatregel van 16 oktober voor de 
medische specialisten over het laatste 
kwartaal van 1980 maar 10.000 gulden 
per specialist bedraagt en dat het ef-
fect van het nu ongewijzigd laten van 
de tarieven 8.000 gulden per specialist 
bedraagt over dezelfde periode. 

Ik kan dat geringe verschil absoluut 
niet begrijpen, vooral niet nu ik in 
persberichten en in de zojuist ontvan-
gen brief van de Minister over het 
prijsbeleid heb gezien dat een gat van 
20 min. in de begroting ontstaat als ge-
volg van het niet doorgaan van deze 
prijsmaatregel. 

Mijn berekening komt trouwens veel 
hoger uit. In de brief wordt gesproken 
over 20 min. met nog enkele tientallen 
miljoenen voor de andere vrije beroe-
pen. Mijn indruk is dat het totaal onge-
veer 125 min. zal zijn. Ik wil mij daarom 
aansluiten bij de vraag van de heer 
Poppe om de door de Minister gehan-
teerde berekeningen om tot 10.000 
gulden matiging per specialist te komen 
aan de Kamer over te leggen, opdat 
wij die eens rustig kunnen bezien. 

De Minister van Economische Zaken 
heeft gezegd dat de Raad van State be-
zwaren had tegen het wetsontwerp tot 
herziening van de Prijzenwet. Daar-
door is helaas inzake het prijsinko-
mensbeleid opnieuw vertraging ont-
staan. 

Ik zou de Minister wil len vragen, wat 
nu precies de bezwaren van de Raad 
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van State zijn. Wanneer verwacht hij 
dat het herziene wetsontwerp bij de 
Kamer zal worden ingediend? Ik erken 
dat de uitspraken van de rechter een 
vertraging in het prijsinkomensbeleid 
voor de vrije beroepen hebben opgele-
verd. 

Ik vind echter dat de Regerig het zo-
wei aan haar zelf als aan de Kamer ver-
plicht is om die vertraging zo klein mo-
gelijk te laten zijn. Mijn fractie zal de 
Regering op dit punt zeer kritisch bli j-
ven volgen. 

Ik kom nu toe aan de windfall profits 
van de oliemaatschappijen. Door 
woordvoerders van de fracties van de 
PvdA en het CDA is dat onderwerp in dit 
debat opnieuw ter sprake gebracht. Ik 
herinner eraan, dat al in maart van dit 
jaar door mij een motie is ingediend, 
waarin werd gevraagd om een verho-
ging van het staatsaandeel in de win-
sten van de oliemaatschappijen deze 
samenhangen met de gaswinning in 
ons land. 

Die motie heeft het toen niet ge-
haald, omdat de fractie van het CDA 
zich destijds nog niet verzette tegen de 
pogingen van de Minister om Shell en 
Esso ertoe te brengen die extra win-
sten om te zetten in extra investerin-
gen in ons land. 

Ik heb van het begin af aan over die 
aanpak de grootst mogelijke twijfels 
gehad. Nu de onderhandelingen zijn 
afgesloten, lijkt de fractie van het CDA 
die twijfels te zijn gaan delen. Die con-
clusie heb ik tenminste getrokken uit 
de woorden van de heer Van Houwe-
lingen. 

Bij interruptie heb ik er al op gewe-
zen, dat het parlement daarover van-
daag hom of kuit moet geven. Nog la-
ter ingrijpen in de resultaten van ge-
voerde onderhandelingen zou naar 
mijn mening getuigen van onbehoor-
lijk bestuur tegenover de oliemaat-
schappijen. Wij zijn nu al aan de late 
kant. Ik verwacht dan ook stellig dat de 
fractie van het CDA vandaag de beide 
moties van de heer Kombrink en mij 
op dit punt zal steunen. 

Ik kom nu toe aan het financierings-
tekort. Ik ben verbaasd over de nogal 
laconieke manier waarop de Minister 
van Financiën mededeling heeft ge-
daan van het zeer hoge financierings-
tekort. Hij wil er na het kerstreces nog 
wel eens met de vaste Commissie 
voor Financiën over spreken. 

Ik vind dat onbegrijpelijk, gezien de 
manier waarop vorig jaar werd gere-
ageerd als het tekort de grens van 6% 
dreigde te overschrijden. Wij zitten 
daar nu aanmerkelijk boven, mis-
schien zelfs wel van de 7%. 

Ik vind dan ook dat de Minister van 
Financiën de Kamer een brief zou 
moeten doen toekomen, waarin de 
oorzaken van de tegenvallende belas-
tingopbrengsten nader worden toege-
licht, de effecten voor de belastingop-
brengsten in 1981 worden uiteengezet 
en voorstellen worden gedaan om het 
tekort zowel voor 1980 als vooral voor 
1981 binnen de perken te houden. An-
ders vrees ik een herhaling van situ-
aties, zoals wij die eerder hebben mee-
gemaakt en die erop neerkomen, dat 
de uitgaven op een voor het parlement 
volstrekt ondoorzichtige manier via kas 
plafonds, onderuitputting enzovoort 
worden teruggedrongen. 

Ik vraag de Minister daarom drin-
gend, of hij bereid is de Kamer een 
dergelijke brief op een termijn van een 
maand toe te zenden. Zo nodig zal ik 
daarover in derde termijn een uit-
spraak van de Kamer vragen. 

Ten slotte kom iktoe aan enkele op-
merkingen die liggen op het belasting-
gebied. Ik heb de Staatssecretaris ge-
vraagd om een spoedige uitvoering 
van de vorig jaar aangenomen motie-
Van Rooijen. In die motie werd ge-
vraagd om een fundamentele studie 
van ons belastingstelsel, met name 
van de inkomstenbelasting. 

De Staatssecretaris heeft daarop ge-
antwoord, dat hij met die studie wilde 
wachten, totdat de contourennota 
over de herstructurering van tarief van 
de inkomstenbelasting zou zijn afge-
rond. Ik vind dat die herstructurering 
van tarief vrijwel niets heeft te maken 
met de fundamentele studie van het 
belastingstelsel, waarom destijds door 
de hele Kamer is gevraagd. Ik vind die 
fundamentele studie van zo'n groot 
belang - ik heb er twee jaar geleden 
voor het eerst om gevraagd —.... 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
vijf jaar geleden. 

De heer Engwirda (D'66): .... dat ik 
daarover de volgende motie indien. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Engwir-
da, Kombrink en Nypels wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat op 5 december 1979 
een gewijzigde motie-Van Rooijen os. 
(15 516, nr. 23) is voorgesteld, die 
daarna door de Kamer is aanvaard, 
waarin de Regering werd gevraagd in-
itiatieven te nemen tot het aanvangen 
van een fundamentele studie over het 

Nederlands belastingstelsel en wel 
met name over de inkomstenbelas-
t ing; 

overwegende, dat in die motie werd 
aanbevolen om, gezien de andere 
werkzaamheden van het departement 
van Financiën, onder andere op het 
gebied van de reparatiewetgeving als-
mede de beschikbare mankracht op 
dat departement, voor het verrichten 
van die studie deskundigen van buiten 
het departement in te schakelen; 

van mening, dat de bedoelde funda-
mentele studie een veel verdergaande 
strekking heeft dan de nu op het de-
partement lopende studie naar de 
structuur van het tarief van de inkonv 
stenbelasting, aangezien in eerstge-
noemde studie bijvoorbeeld een be-
zinning op het inkomensbegrip een 
belangrijke plaats zou kunnen inne-
men; 

verzoekt de Regering, de nodige initi-
atieven te nemen om de motie-Van 
Rooijen c.s. nu met spoed uit te voe-
ren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 19(16 401)^ 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik blijf de voortgang van 
werkzaamheden op belastinggebied 
op het departement onbevredigend 
vinden. Er was voor begin december 
een nota over de aanpak van spaar-
brieven toegezegd, maar er komt pas 
eind december een interim-nota over 
dat onderwerp. De reparatiewetgeving 
vordert moeizaam, zo valt uit het ant-
woord van de Staatssecretaris op te 
maken. Bovendien durf ik er wat om te 
verwedden dat het wetsontwerp over 
de rente-aftrek niet vóór de komende 
verkiezingen tot wet zal zijn verheven 
en aan mijn fractie zal dat absoluut 
niet liggen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Aangenomen. 

De heer Engwirda (D'66): Ik begrijp dat 
de weddenschap is aangenomen; wij 
zullen er straks over spreken. Mis-
schien dat een deel van de opbrengst 
van de spaarbrieven als inzet kan wor-
den gebruikt. Ik moet dan nog zien, 
wat ik daartegenover zet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ge-
sproken over de ongelijke fiscale be-
handeling van ambtenaren en niet-
ambtenaren in geval van verhuizing. 
De Staatssecretaris heeft ontkend, dat 
daarvan sprake zou zijn. Ik wil hem dan 
wijzen op een arrest van de Hoge Raad 
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PM8 1979, nr. 7, waarin de Hoge Raad 
heeft uitgesproken dat geen overeen-
komstige maximum forfaitaire aftrek 
voor niet-ambtenaren in geval van ver 
huizing kan worden toegekend op 
grond van de regels zoals die voor 
ambtenaren gelden. 

Ik zie hierin een duidelijk bewijs dat 
er van een verschillende behandeling 
van ambtenaren en niet-ambtenaren 
wel degelijk sprake is. Ik vind dat be-
vordering van de mobiliteit ook voor 
niet-ambtenaren van zo groot belang 
is, dat ik hierover graag een uitspraak 
van de Kamer wil vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Engwir-
da en Nypels wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening dat het fiscale beleid zo-
veel mogelijk afgestemd dient te zijn 
op andere belangrijke beleidsdoelstel-
lingen waaronder het bevorderen 
van mobiliteit op de arbeidsmarkt; 

overwegende, dat het verplaatsings-
kostenbesluit regelingen bevat, die 
van groot belang zijn voor de bevorde-
ring van de mobiliteit van ambte-
naren; 

voorts overwegende, dat dergelijke 
gunstige fiscale regelingen niet, of in 
ieder geval in mindere mate bestaan 
voor werknemers in het particuliere 
bedrijfsleven en andere niet-ambtena-
ren; 

van mening, dat een ongelijke fiscale 
behandeling van ambtenaren en niet-
ambtenaten ongewenst is; 

verzoekt de Regering, nadere regels te 
stellen, waardoor voor niet-ambtena-
ren in geval van verhuizing in verband 
met het aanvaarden van een andere 
betrekking vergelijkbare fiscale facili-
teiten tot stand worden gebracht als 
thans voor ambtenaren reeds bestaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 20(16 401). 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de Kamer ten slotte 
nog een uitspraak vragen over de 
kwestie van het belasten van de rente-
bestanddelen in kapitaalpolissen. Ik 
vind dat er zeker wel een onderscheid 
kan worden gemaakt tussen het risi-

co-aspect en het spaaraspect van die 
kapitaalpolissen. Ik heb dat in mijn 
motie verwoord, door in geval van 
voorti jdig overlijden van degene die 
de polis afsluit geen belasting te laten 
heffen, maar in andere gevallen wel . 
Een kapitaalpolis die 20 jaar loopt, 
kan mijns inziens best worden vergele-
ken met het zo'n 20 jaar lang sparen op 
een spaarbankboekje. Iemand die dat 
laatste doet, moet daar ook belasting 
over betalen en ik zie niet in, waarom 
dat bij kapitaalpolissen niet zou moe-
ten. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Engwir-
da, Kombrink en Nypels wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat over het rentebe-
standdeel in kapitaalpolissen, waar-
voor langer dan 12 jaar een gelijkmati-
ge premie is gestort, volgens de huidi-
ge regelingen geen belasting verschul-
digd is; 

overwegende, dat, voor zover degene 
die dergelijke kapitaalpolissen afsluit 
niet voortijdig overlijdt, aan dergelijke 
polissen een spaarkarakter moet wor-
den toegekend; 

van mening, dat een ongelijke fiscale 
behandeling van verschillende spaar-
vormen ongewenst is; 

verzoekt de Regering, maatregelen 
voor te bereiden om het rentebestand-
deel in dergelijke kapitaalpolissen, 
voor zover daaraan een spaarkarakter 
kan worden toegekend, in de heffing 
van de inkomstenbelasting te betrek-
ken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 21 (16 401). 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Een belangrijk deel van dit 
debat is gewijd aan de wijziging van 
artikel 10 van de Wet op de loonvor-
ming, aan het voorstel van de Rege-
ring om de mogelijkheid te openen om 
te komen tot loondifferentiatie bij een 
eventuele loonmaatregel. Daarbij is 
door verschillende sprekers de vrees 
uitgesproken dat door het introduce-
ren van de door de Regering gevraag-
de mogelijkheid artikel 8 van de Loon-
wet in z'n oude vorm weer zou worden 
hersteld. 

Ik heb de indruk, dat de Minister vrij 
duidelijk heeft aangegeven dat daar in 
feite geen sprake van is. De wetstekst 
zelve misschien zou een dergelijke 
mogelijkheid niet volledig uit kunnen 
sluiten, maar in zulke gevallen geldt ui-
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teraard ook altijd de toelichting die op 
een wetstekst wordt gegeven. 

Die toelichting was natuurlijk al be-
kend door de memorie van toelichting, 
later ook de nota naar aanleiding van 
het verslag, maar bovenal is nu ook 
door de Regering in eerste termijn dui-
delijk aangegeven waarom het rege-
ringsvoorstel wordt gedaan. Het ligt 
niet in de bedoeling om per bedrijfstak 
in te grijpen. 

Als er sprake is van een differentiatie 
in de ingreep, dan gaat het om het toe-
passen van algemeen landelijke nor-
men. Dat zou onzes inziens - ik geloof 
dat de toelichting van de Regering dit 
uitdrukkelijk open laat - kunnen bete-
kenen dat de mogelijkheid wordt ge-
schapen om te komen tot een verbete-
ring van de loonstructuur. 

Dat betekent dat dit instrument ge-
hanteerd kan worden om op inkomens-
politieke argumenten tot een diffe-
rentiatie te komen, met name ook om 
toe te passen ideeën die in de kringen 
der linkerzijde van de Kamer nog wel 
eens naar voren worden gebracht, nl. 
aftopping van prijscompensatie of va-
kantietoeslag. 

Dat echter niet alleen; de Minister 
heeft ook terecht gewezen op techni-
sche argumenten om de gevraagde 
bevoegdheid te verkrijgen, technische 
argumenten op grond van het feit dat 
de systematiek van verschillende ar-
beidsovereenkomsten het nodig 
maakt om tot een differentiatie te ko-
men. 

De Regering heeft daarbij gewezen 
op het voorbeeld - op dit moment -
van de prijscompensatie die in de par-
tiële loonmaatregel is opgenomen. 
Om te voorkomen, dat een loonmaat-
regel een onbillijke uitwerking heeft 
voor bepaalde groepen van werkne-
mers, is deze bevoegdheid om een dif-
ferentiatie aan te brengen noodzake-
lijk. 

De Regering heeft, wat dat betreft, 
sterke argumenten naar voren ge-
bracht. Die argumenten spreken niet 
alleen onze fractie aan, zij behoren in 
onze ogen ook de fractie van de Partij 
van de Arbeid sterk aan te spreken. 

Ik kom nu tot een ander onderwerp, 
waarin ik helaas de Regering niet kan 
volgen. Het gaat om de uitschuifopera-
tie van een gedeelte van de indexatie 
ten opzichte van de minimumlonen en 
de sociale minima in de uitkeringen. 
Het probleem dat zich daarbij voor-
doet, is door de Regering terecht en 
juist aangegeven. 

Wanneer de indexatie helemaal on-
gewijzigd wordt toegepast, kan in be-
paalde jaren een verstoring optreden 
in de loonontwikkeling doordat de in-

dexatie in feite een aanpassing ople-
vert aan een loonontwikkeling in een 
voorafgaand jaar. 

Wanneer in een nieuw jaar een ge-
heel andere algemene loonontwikke-
ling optreedt, kan dat door een aan-
passing op het min imumloon op 
grond van ontwikkelingen uit het ver-
leden tot een verstoring leiden. Het 
kan - zoals de Regering dat noemt -
bijdragen aan een ongewenst uitstra-
lingseffect in de lonen. Dit probleem is 
er; dat moeten wi j niet proberen weg 
te poetsen. De Regering heeft nog een 
ander bezwaar naar voren gebracht. 

Wanneer wi j de wettelijke bepalin-
gen ten aanzien van de indexatie bij de 
sociale minima volgen, betekent dat 
voor dit jaar dat de afstand tussen de 
minima en met name het modaal inko-
men wordt verkleind. 

Die afstand is de laatste jaren al 
sterk verkleind, zodat hiertegen uit in-
komenspolitieke overwegingen be-
zwaren tegen bestaan. Dit argument 
en deze weergave van de feiten als zo-
danig betwisten wi j niet. Het argument 
is sterk. 

Helaas is daarmee nog niet het laat-
ste woord gezegd. Wij gaan ervan uit 
dat nog een uiterste poging gedaan 
moet worden om ook in 1981 te komen 
tot een instandhouding van de koop-
kracht van het minimumloon en de mi-
nimumuitkeringen van de sociale ver-
zekeringen. Een uiterste poging dus. 
Wij hebben daarvoor het effect van 
het niet door laten gaan van de uit-
schuifoperatie - de Regering raamt dit 
in de nota naar aanleiding van het ver-
slag op 0,5 a 0,6 % - voor de koop-
kracht van de sociale minima nodig 
om een tegenwicht te bieden aan de 
verliezen in koopkracht die de Rege-
ring voor het min imumloon raamt op 
0,75% en voor de minimumuitkerin-
gen zelfs op 1 % in 1981. Er is onzes in-
ziens nog een belangrijk argument om 
het regeringsvoorstel - zoals dat nu op 
tafel ligt - af te wijzen. 

De Regering heeft in het antwoord 
erop gewezen, dat al twee keer eerder 
een uitschuifoperatie heeft plaatsge-
vonden. Wij zijn vandaag dus bezig 
met de derde afwijking van het wette-
lijk indexeringsmechanisme op dit ter-
rein. 

De eerste keer dat dit gebeurde - bij 
het vorige kabinet - heeft de fractie 
van D'66 uiteindelijk na zeer grote aar-
zelingen het voorstel van hettoenmali-
ge kabinet gesteund, eraan toevoe-
gende dat wi j uitgingen van de veron-
derstelling dat een studie gemaakt zou 
moeten worden om te komen tot een 
beter indexeringssysteem waarin deze 
naijlingseffecten niet zouden zijn op-
genomen. 

Tevens gingen wi j van de veronder-
stelling uit, dat zo'n studie snel tot re-
sultaten zou kunnen leiden, alsmede 
tot een bijstelling van het wettelijk in-
dexeringsmechanisme. Toen bij de 
tweede toepassing van een uitschuif-
operatie bij dit kabinet de resultaten van 
die studie nog niet ter beschikking 
stonden, was dit voor ons dan ook een 
reden deze niet te accepteren. 

Nu staan wij voor de derde uitschuif-
operatie, de derde afwijking van het 
wettelijk indexeringsmechanisme. Nu 
wordt wel medegedeeld dat de studie-
resultaten bijna gereed zijn, maar ze 
zijn er nog niet, zodat wij die nog niet 
kunnen meewegen. Ons bezwaar is, 
dat er een grote kans bestaat dat juist 
van de minima een dubbele vorm van 
matiging wordt gevraagd. Ik zal dit uit-
leggen. 

Allereerst wordt van de minima ge-
vraagd de algemene matiging te vol-
gen die tot stand komt door de mati-
ging in de loonontwikkeling in het al-
gemeen, mede door de maatregelen 
van de Regering. Die gelden in princi-
pe dus voor alle looninkomens en, als 
het goed is, ook voor inkomensgroe-
pen daarbuiten. Maar wat betekent in 
feite deze uitschuifoperatie? 

De Minister en de Staatssecretaris 
hebben erop gewezen dat er uiteinde-
lijk weer een structurele inhaal plaats-
vindt, zodat alsdan de minima, zo zeg-
gen zij tenminste, geen nadeel van de-
ze uitschuifoperatie ondervinden. Wat 
zij nu niet per 1 januari krijgen, wordt 
doorgeschoven naar 1 juli. 

Structureel blijft de positie van de 
betrokken groepen dus onaangetast. 
Dit wil echter niet zeggen dat geen na-
deel voor die groepen ontstaat. In feite 
betekent dit immers dat zij een deel 
van de compensatie, waarop zij recht 
hebben krachtens de wet, een half jaar 
later verkrijgen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat wordt 
door ons ook niet ontkend. 

De heer Nypels (D'66): Dat is uitste-
kend. 

Staatssecretaris De Graaf: U vergeet 
de mogelijkheden van vóórindexering. 

De heer Nypels (D'66): Ja. Ik ken uw 
betoog uitstekend. Ik kom hierop nu 
ook terug. Het gaat erom dat de Rege-
ring, zo men wil de gemeenschap, van 
de minima een halfjaar lang een stuk 
van de compensatie, waarop men via 
de wet recht heeft, 'leent'. De Staats-
secretaris schudt ontkennend met zijn 
hoofd, maar dit is wèl zo. Het is alleen 
de vraag of zij dit later ooit wel eens te-
rug zullen krijgen. 

Ik herinner mij de interruptie van de 
Staatssecretaris, waarin hij erop wees, 
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dat in bepaalde gevallen ook een vóór-
indexering plaatsvindt. Ik ben het met 
hem eens, dat wij hiermee rekening 
moeten houden. 

Het essentiële is echter, dat wi j niet 
de garantie hebben dat de nadelen van 
deze uitschuifoperatie op enigerlei wi j -
ze ooit worden vergoed jegens de be-
trokkenen. Er is immers niet vastge-
legd, dat later compensatie plaatsvindt 
in de vorm van een vóórindexering. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is ook 
de logische consequentie van ons 
systeem. Bij vóórindexering geven wij 
de mensen meer dan uit het wettelijke 
systeem zou voortvloeien. Dat meer-
dere wordt nimmer teruggevraagd. 
Dat krijgt men een halfjaar eerder 
maar het wordt niet verrekend. 

De heer Nypels (D'66): Daar bestaat 
meestal een duidelijke reden voor. 

Staatssecretaris De Graaf: Als u conse-
quent was, zou u zeggen dat, wanneer 
verrekening alsnog met terugwerken-
de kracht zou moeten plaatsvinden, dit 
ook moet gelden voor vóórindexering. 

De heer Nypels (D'66): Die discussie 
hebben wij al eens gehad en toen heb 
ik u hierin gelijk gegeven. Daarmee 
moet zeker rekening worden gehou-
den. Het gaat er echter nu om dat niet 
de garantie bestaat dat de uitschuif-
operatie, die nu plaatsvindt en al ver-
schillende keren eerder is toegepast, 
zal worden gecompenseerd door een 
vóórindexering in een latere periode. 

Men vraagt als het ware van de be-
trokken groepen een lening, zonder de 
garantie van terugbetaling op een later 
moment. Dit zou eigenlijk wèl moeten 
plaatsvinden. Wij moeten komen tot 
een nieuwe afspraak over een wettelijk 
indexeringsmechanisme, dat mis-
schien het karakter heeft van de trend-
aanpassingen bij de salarissen van 
het overheidspersoneel. 

Daardoor krijgt men allereerst te 
maken met een trendvoorschot. Aan 
het einde van een periode van een jaar 
zal daarna een naberekening plaats-
vinden. Wanneer dat gebeurt, dan 
hebben wij de garantie dat een ver-
schuiving later wordt gecompenseerd 
in de aanpassingsmechanismen. 

Deze op zich zelf logische afspraak is 
op dit moment echter niet gemaakt, 
zodat wij blijven zitten met de moge-
lijkheid - zeker theoretisch en mis-
schien ook praktisch - dat eenzijdig de 
nadelen van het sysieem dat wij op het 
ogenblik kennen, worden afgewenteld 
op de minima in de samenleving. Om 
die reden blijf ik daar bezwaar tegen 
houden. 

Ik kom tot het werkgelegenheids-
overleg en tot de vraag of wi j daarvoor 
in de wet regels moeten stellen. De Mi-
nister van Sociale Zaken heeft bena-
drukt dat de regeling die door hem 
wordt voorgesteld, beoogt een stimu-
lering van dat werkgelegenheidsover-
leg te zijn. Het betekent volgens hem 
niets anders dan een ondersteuning 
van de bereidheid die op dit moment 
bij de sociale partners schijnt te be-
staan. 

Een doorkruising van dat overleg is 
uiteraard niet de bedoeling. De Minis-
ter vraagt zich ook af, of die in werke-
lijkheid zal plaatsvinden wanneer de 
bereidheid bij de sociale partners wer-
kelijk aanwezig is. Hij wijst in het bij-
zonder op de bestaande en bekende 
bereidheid van het NCW en het CNV. Ik 
neem aan dat hij daarbij ook de vak-
centrale MHP niet zal vergeten. 

De Minister zei dat hij in het verle-
den al zes brieven over dit onderwerp 
aan de sociale partners heeft geschre-
ven, maar dat dit nauwelijks enig re-
sultaat had. Dat was voor hem mede 
aanleiding, te komen tot de gedane 
voorstellen. De Minister noemde zijn 
wetsvoorstel op dit terrein een decla-
ratieve wetgeving. 

Ik heb grote waardering voor de 
kwaliteit van het initiatief-wetsont-
werp van de heer Van der Doef. De 
heer Van der Doef verklaarde in aan-
vull ing op de argumenten van de Mi-
nister - dus niet in strijd met die argu-
menten - dat het hem in het bijzonder 
erom gaat, de positie van de vakbewe-
ging te versterken. 

Hij is van mening dat daartoe alle 
aanleiding is, in het bijzonder omdat 
de positie van de vakbeweging in het 
algemeen slechts een geringe wettelij-
ke grondslag heeft. Dat zijn overigens 
argumenten die ik volledig onder-
schrijf. 

De heer Van der Doef wees erop dat 
in zijn ogen het werkgelegenheids-
overleg altijd al noodzakelijk is in het ka-
der van het regelmatig terugkerend 
overleg in ons land. Hij noemde met 
name de loonmatiging in 1981, een 
aanleiding om tot zijn voorstellen te 
komen. Het gaat er dus vooral om, een 
relatie te leggen tussen loonmatiging 
en werkgelegenheid. 

Ook de heer Van der Doef gaat ervan 
uit dat een werkelijke bereidheid bij de 
sociale partners tot overleg niet plot-
seling zal verdwijnen wanneer er een 
wettelijke regeling tot stand wordt ge-
bracht. Hij beschouwt het voorstel ook 
als een ondersteuning van de bereid-
heid tot overleg. Hij spreekt daarbij 
van een principewetgeving. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het begrip 'princi-
pewetgeving' is door mij juist gehan-
teerd als een karakteristiek van het 
wetsontwerp van de Regering, onder-
scheidenlijk het inhoudelijke wets-
ontwerp dat ik heb ingediend. 

De heer Nypels (D'66): Dat is voor mij 
een nuttige toevoeging. Daarmee zul-
len overigens onze conclusies ten op-
zichte van het wetsontwerp van de 
heer Van der Doef niet veranderen. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de tot-
standkoming van vrijwil l ig overleg in 
het algemeen. Die voorkeur blijft be-
staan. 

Ik merk hierbij echter op dat wi j niet 
ongevoelig zijn voor zowel de argu-
menten van de Minister van Sociale 
Zaken als die van de heer Van der 
Doef. 

Ik heb in eerste termijn erop gewe-
zen en onderstreep nu dat mij het ar-
gument van de FNV van betekenis lijkt 
dat in het verleden vooral bij de werk-
gevers de bereidheid, tot werkgele-
genheidsoverleg in allerlei vormen te 
komen, zeer beperkt aanwezig was en 
in bepaalde gevallen zelfs duidelijk af-
wezig. 

Indringende verzoeken van de vak-
beweging zijn in het verleden ver-
scheidene keren terzijde gelegd. De 
heer Van der Doef heeft terecht erop 
gewezen dat de fractie van D'66 zeer 
grote betekenis hecht aan de positie 
van de vakbeweging, die door het wei-
geren van dit soort overleg ernstig is 
ondergraven. Ik zeg niet dat deze posi-
tie kan worden ondergraven, omdat 
dit in mijn ogen in het verleden werke-
lijk is gebeurd. 

De koppeling van loonmatiging en 
werkgelegenheidsoverleg beschouw 
ik als een halszaak voor de vakbewe-
ging en het behoud van haar positie. 
Daarom zijn wi j niet tegen een wetteli j-
ke ondersteuning, via het regerings-
voorstel of het initiatiefvoorstel, van 
het overleg ter bescherming van de 
positie van de vakbeweging. 

Hierbij laat ik in het midden of wij 
het principe- of declaratieve wetgeving 
noemen. Ondersteuning met het werk-
gelegenheidsoverleg kunnen wi j dus 
billi jken, ondanks het feit dat in be-
paalde ca.o.'s een regeling hiervoor is 
opgenomen. Het gaat nu om de geval-
len waarin deze niet effectief blijkt te 
zijn. 

Het is duidelijk dat wij op die gron-
den geen bezwaren hebben tegen het 
initiatiefvoorstel van de heer Van der 
Doef. Het heeft in onze ogen het voor-
deel dat hierin ook het overleg op on-
dernemingsniveau wordt geregeld. 
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Met de initiatiefnemer ben ik van 
mening dat dit een essentieel onder-
deel behoort te zijn van de afspraken 
en regelingen voor werkgelegenheids-
overleg. Ik betreur het dat de Rege-
ring in dezen geen voorstel heeft ge-
daan. Men heeft kunnen vaststellen 
dat wij trachten, dit via een amende-
ment aan te vullen. 

Een principieel verschil scheidt de 
fractie van D'66 van de indiener Van 
der Doef. Dit verschil ligt op het terrein 
van de positie van de ondernemings-
raad. Ik betreur dit, omdat ik vrees dat 
dit verschil zo groot is dat het onze 
steun aan het ontwerp kan blokkeren, 
tenzij het door ons ook op dit terrein 
ingediende amendement wordt aan-
vaard. 

De heer Van der Doef heeft duidelijk 
gezegd dat hij niet beoogt, de positie 
van de ondernemingsraad te onder-
graven. Dit neem ik direct van hem 
aan. Hij zegt verder dat hij hierbij niet 
uitsluitend voor de vakbeweging heeft 
gekozen, maar dat hij wil trachten, uit 
te gaan van de eigen, gescheiden ver-
antwoordeli jkheden en taken van vak-
beweging en ondernemingsraad op 
dit terrein. 

Deze intentie begrijp ik, maar ik 
vrees dat de voorgestelde regeling de-
ze intentie niet waar maakt. De heer 
Van der Doef heeft namelijk verklaard 
dat in zijn ogen slechts de vakbewe-
ging partij kan zijn in de afspraken 
over werkgelegenheid, ook op onder-
nemingsniveau. Dit zou uitsluitend be-
horen tot de competentie van de vak-
beweging. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Deze zaak luistert 
vrij nauwkeurg. Daarom interrumpeer 
ik nu. 

Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat de 
ondernemingsraad geen partij kan zijn 
in enige overeenkomst ter zake van de 
werkgelegenheid. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan heb ik u in ieder geval 
goed begrepen. Ik ga ervan uit dat het 
onderscheid in verantwoordeli jkheid, 
vooral de afbakening daarvan, door de 
heer Van der Doef een theoretisch on-
derscheid is, dat in de praktijk helaas 
niet zal kunnen werken. Ik meen dat dit 
in feite wel zal leiden tot de door hem 
niet bedoelde ondergraving van de po-
sitie van de ondernemingsraad. 

Hij beoogt niet de ondernemings-
raad te ondergraven op het terrein van 
het instemmingsrecht en verwijst 
daarbij naar de regeling die artikel 27 
van de Wet op de Ondernemingsraden 
geeft. Hij wi l de bevoegdheden, met na-
me op sociaal terrein, op het terrein van 

het personeelsbeleid, wat het instem-
mingsrecht betreft niet aantasten. 

Wij moeten echter vaststellen dat de 
werkgelegenheidsplannen die de heer 
Van der Doef - evenals wi j - op het 
oog heeft waarschijnlijk meer onder-
werpen betreffen dan hetgeen in arti-
kel 27 van de Wet op de Onderne-
mingsraden aan het instemmingsrecht 
van de ondernemingsraad wordt on-
derworpen. 

Hierdoor zal het probleem ontstaan 
dat de ondernemingsraad in een aan-
tal gevallen geen mogelijkheid heeft, 
via een instemmingsrecht tot weging 
van de afspraken te komen. Dat is ech-
ter niet het belangrijkste bezwaar. Dat 
is dat het in de regeling van de heer 
Van der Doef in feite mogelijk wordt 
dat twee soorten werknemersverte-
genwoordigers, zij het met een andere 
verantwoordeli jkheid, bindende af-
spraken met eenzelfde ondernemer 
gaan maken op dezelfde of elkaar 
overlappende terreinen. 

Dat moet tot botsingen en strijdighe-
den leiden, maar ook tot het tegen el-
kaar uitspelen van die twee verschil-
lende vormen van vertegenwoordi-
ging van werknemers, namelijk de on-
dernemingsraad en de vakbeweging. 
Ik verwacht hierdoor zeer grote proble-
men, waarbij het gevaar uiteindelijk 
groot is, dat in vele gevallen de onder-
nemingsraad aan het kortste eind zal 
trekken. 

Vandaar dat wij ervan uitgaan dat in 
de praktijk, onbedoeld, het voorstel 
van de indiener zal leiden tot een on-
dergraving van de positie van de on-
dernemingsraad. Dat kan alleen wor-
den voorkomen door vast te stellen 
dat het overleg en het maken van bin-
dende afspraken allereerst plaatsvin-
den door overleg vanuit de onderne-
mingsraad met de ondernemer, dat 
dus de eerste verantwoordeli jkheid 
daar komt te liggen, en dat ook het 
goedkeuringsrecht aan de onderne-
mingsraad wordt gegeven. 

Ik betreur het dat de indiener dit een 
bijna destructief voorstel van ons heeft 
genoemd. Wij hebben het uit construc-
tieve overwegingen geformuleerd. Wij 
zijn er daarbij van uitgegaan dat het 
wetsontwerp van de indiener werkge-
legenheidsoverleg tracht te regelen 
tussen werknemers en ondernemers 
enerzijds en vertegenwoordigers van 
de werknemers anderzijds. 

Wij hebben getracht, deze gedachte 
gestalte te geven, zij het op een andere 
wijze, door de regeling die de indiener 
voorstelt op bedrijfstaksniveau, al of 
niet in c.a.o.-verband te accepteren, 
onverlet te laten, maar op onderne-
mingsniveau een andere uitwerking te 
kiezen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Wat de voor-
zieningen inzake de loonvorming be-
treft, stelt het amendement van de 
heer De Korte ons voor een di lemma. 
Wordt het wetsontwerp tegen onze wi l 
aangenomen, dan kan het amende-
ment de Minister dwingen tot een al-
gemene, niet partiële loonmaatregel. 

Worden wij voor de keuze gesteld, 
dan hebben wi j liever een loonmaatre-
gel voor één bedrijfstak of één bedrijf 
dan een algemene. Aan de andere kant 
heeft de Minister gezegd dat hij een al-
gemene loonmaatregel niet w i l . Hij 
heeft sterk de nadruk gelegd op over-
leg, op de verantwoordelijke opstel-
ling van de vakbeweging en op het 
vertrouwen dat hij daarin heeft. 

Daaruit zou je misschien kunnen 
concluderen, dat dit nieuwe instru-
ment nu toch ook weer niet zo onmis-
baar is voor de Minister. Wij wi l len 
echter heel duidelijk het punt laten 
meewegen dat als een dergelijk instru-
ment eenmaal in de wetgeving is bin-
nengekomen, het gevaar groot is dat 
het bij andere gelegenheden terug-
komt en dan minderzorgvuldig kan 
worden gehanteerd. Mijn fractie is 
daarom geneigd op dit moment, de 
Regering dit instrument niette geven 
en ' ja' te zeggen tegen het amende-
ment van de heer De Korte. 

Ten aanzien van het overleg over de 
werkgelegenheid heb ik in eerste ter-
mijn de suggestie gedaan van margi-
nale of directe loonkostensubsidies. Ik 
beoog hiermee een andere toepassing 
van loonkostensubsidies dan thans 
het geval is: zij zijn nu zeer beperkt, zo-
wel qua schaal, als qua tijdsduur. Ik 
heb de Regering om een notitie ge-
vraagd inzake de implicaties van dit in-
strument dat de werkloosheid recht-
streeks kan verminderen. 

De huidige beperkte regelingen zou-
den kunnen worden ingepast. Een en 
ander moet mijns inziens ook worden 
ingepast in het overleg op bedrijfstak-
niveau, tussen werkgevers- en werk-
nemersorganisaties. Ik heb u op dit 
punt een motie overhandigd, mijnheer 
de Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door mevrouw Bec-
kers-de Bruijn wordt de volgende mo-
tie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat er een verband be-
staat tussen directe loonkostensubsi-
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Voorzitter 

dies en de omvang van de werkgele-
genheid in deondernemingen; 

van oordeel, dat het toekennen van 
loonkostensubsidies voor het in stand 
houden dan wel tot stand brengen van 
arbeidsplaatsen een rol kan spelen bij 
onderhandelingen tussen werkgevers 
en werknemers over de werkgelegen-
heid; 

van oordeel, dat rijksbijdragen aan de 
sociale verzekeringsfondsen daarvoor 
kunnen worden aangewend; 

nodigt de Regering uit, ten spoedigste 
een voorstel te doen voor het toeken-
nen op ruime schaal van loonskosten-
subsidies gebonden aan de arbeids-
plaats, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 22(16 401). 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is niet de 
bedoeling met het voorstel waarvan in 
deze motie sprake is, het overleg te 
doorkruisen. De bedoeling is, dat de Re-
gering daarin het kader zal aangeven, 
waarbinnen zij een en ander mogelijk 
acht. 

Mijn fractie wil graag haar instem-
ming betuigen met het initiatief van de 
heer Van der Doef. Na ampele overwe-
ging zijn wi j tot de conclusie gekomen 
dat hij de verantwoordelijkheden en 
de taken van ondernemingsraad en 
vakbeweging duidelijk heeft geschei-
den en dat zijn voorstel - dat een steun 
in de rug voor de vakbeweging bete-
kent - geen afbreuk doet aan hetgeen 
wi j nu en in de toekomst als taken van 
de ondernemingsraad zien. 

Deze is er niet om overeenkomsten 
inzake werkgelegenheid te sluiten. Wij 
zijn het derhalve niet eens met de 
amendementen van de heer Nypels en 
zullen het voorstel-Van der Doef van 
harte steunen. 

De uitschuifoperatie levert voor ons 
nog steeds grote problemen op. In de 
argumenten van de Staatssecretaris 
hebben wij nog geen reden gevonden, 
ons oordeel in eerste instantie te her-
zien. Het gaat er, denk ik, niet om dat 
de cijfers ten slotte op hetzelfde uitko-
men, maar het gaat om de vraag wat 
de feitelijke nadelen voor de mensen 
zelf zijn van de aanpassing achteraf, 
waarvan dan ook nog een deel wordt 
uitgeschoven. Deze feitelijke nadelen 
zijn er. 

Er is nu geen sprake van voorin-
dexering, vorig jaar trouwens even-
min ; mijn motie op dat punt is verwor-

pen. Bovendien wordt de eerste uit-
schuifoperatie als argument gebruikt 
voor de tweede: zo kunnen we nog 
wel enige jaren doorgaan! 

Ook ten aanzien van de verdeling 
van de premies voor de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, tussen werk-
gevers en werknemers, is de Staats-
secretaris voor ons niet duidelijk ge-
noeg geweest. Als er geen gevolgen 
zijn voor de premielast van de werkne-
mer en als het de bedoeling is dat de 
status quo - hetgeen letterlijk bete-
kent: de stand van zaken nu - wordt 
gehandhaafd, waarom is dan dit wets-
ontwerp nodig? Waarom kunnen we 
dan niet gewoonweg wachten op het 
resultaat van de lopende studies? Of 
doelt de Staatssecretaris met dit hand-
haven van de status quo opnieuw op 
de gemiddelde cijfers, en niet op de 
feitelijke financiële gevolgen voor de 
werknemers? Dan zou hij echter toch 
nog een poging moeten doen om de 
vraag - onder anderen gesteld door de 
heer Poppe - te beantwoorden, wat dit 
in feite voor de werknemer betekent. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn vraag 
in eerste termijn, namelijk waarom de 
Regering een sterkere matiging van de 
inkomens rond viermaal modaal onge-
wenst vindt, heeft de Minister zijde-
lings beantwoord. Ik dacht dat het een 
antwoord aan de heer Weijers was. 

Hij zei dat er nog een reeks van jaren 
volgt met een grote druk op de hogere 
inkomens en dat wi j dus voorzichtig 
moeten zijn. Dat waren ongeveer zijn 
woorden. Ik begrijp dat toch niet, want 
dat geldt natuurlijk evenzeer - zo ken 
ik de Minister ook wel - voor de mini-
muminkomens; nu min driekwart pro-
cent - slechts min driekwart procent, 
suggereert de Regering —, maar kijk 
eens naar wat de heer De Korte zegt. 

Hij wil meer loonmatiging; hij wi l 
ook dat het verschil tussen netto mini-
mum en netto modaal niet kleiner 
wordt. De oplossing ligt dan voor de 
hand - het CDA komt ook al op die lijn 
—: de minimuminkomens kunnen ook 
best flink matigen, alleen met de ge-
zinnen moeten wi j een beetje voor-
zichtig zijn. 

Ik mis zowel bij de Regering als bij 
de regeringspartijen volstrekt het be-
sef van wat het van dag tot dag voor 
mensen betekent om rond te moeten 
komen van een min imuminkomen; 
het besef dat elke tegenvaller dan telt 
en dat elke gulden drie keer moet wor-
den omgedraaid. De psychische belas-
ting van veel mensen in ons land 
wordt groter en groter. 

De werkloosheid neemt toe en zelfs 
ziek worden komt straks onder grote 
druk te staan. Ik denk toch dat wij zo 

niet kunnen doorgaan en dat wat wi j 
nu doen niet alleen erg onrechtvaar-
dig, maar ook erg gevaarlijk is. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord in eerste termijn. 
Het debat over het arbeidsvoorwaar-
denbeleid en de te nemen loonmaatre-
gel vorig jaar en dit jaar verschilt in zo-
verre, dat het verleden jaar ging om de 
vraag naar een algehele en nu om een 
partiële maatregel. 

Het debat stemt overeen voor zover 
er toen en nu om de mogelijkheid van 
gedifferentieerd ingrijpen wordt ge-
vraagd. Toch is deze laatste vraag dit 
jaar klemmender. Een partiële loon-
maatregel zonder de mogelijkheid van 
gedifferentieerd ingrijpen heeft nau-
welijks zin. 

Reeds nu is gebleken dat enkele 
bonden - de voedingsbond, de ver-
voersbond - meer aan initieel vragen 
dan de Tweede Kamer als wenselijk 
heeft uitgesproken. Zonder de moge-
lijkheid van gedifferentieerd ingrijpen 
is de loonmaatregel zo lek als een ver-
giet, tenzij de Minister alsnog bereid 
zou zijn de tweede trap van zijn raket, 
een algehele maatregel, af te schieten. 

Vrijwill ige matiging over de gehele 
linie is dit jaar niet gelukt, evenmin als 
vorig jaar. Onduidelijk blijft waarom 
dan toch voor een partiële maatregel 
is gekozen. Als het VVD-amendement 
inzake het onmogelijk maken van ge-
differentieerd ingrijpen wordt aange-
nomen, lijkt daarmee de facto tevens 
op termijn besloten te worden tot een 
algehele loonmaatregel. 

Ik zie overigens geen materieel ver-
schil tussen het vroegere artikel 8 en 
het nieuwe artikel 10, zij het dat ik wel 
het verschil in principiële benadering 
onderken. Wat is het oordeel van de 
Minister van Sociale Zaken over de ef-
fectiviteit van de partiële loonmaatre-
gel indien het VVD-amendement inza-
ke het ontnemen van de mogelijkheid 
tot gedifferentieerd ingrijpen wordt 
aangenomen? Van een kostenafdek-
kende maatregel ten principale is dan 
immers, hoewel bepleit, geen sprake 
meer. 

De Minister van Sociale Zaken is erg 
summier geweest over de oorzaken 
van het mislukken van het arbeids-
voorwaardenoverleg in de Stichting 
van de Arbeid. Ik zal mijn analyse uit 
de eerste termijn niet herhalen, maar 
ik heb daarin ten aanzien van elk der 
drie betrokken partijen specifieke rede-
nen genoemd. Is de Minister bereid 
alsnog op deze specifieke punten in te 
gaan? 
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Nijhof 
Ik moge de Minister van Sociale Za-

ken herinneren aan zijn toezegging, in 
tweede termijn terug te komen op de 
vraag hoe het precies zit met de sanc-
ties op overtreding van de loonmaat-
regel, met name dat op eerste overtre-
ding geen sanctie bestaat, doch eerst 
nadat een voorlopige maatregel, die bij 
een overtreding wordt opgelegd, ook 
wordt overtreden. 

Sympathie heb ik voor de voorne-
mens tot het ook wettelijk ondersteu-
nen van werkgelegenheidsoverleg in 
de kwantitatieve zowel als kwalitatieve 
aspecten. Anderzijds weegt het gege-
ven mee dat CNV, MHP en werkgevers 
zich afstandelijk opstellen als het erom 
gaat, een en ander op dit moment wet-
teljk vast te leggen. 

Hier komt bij dat het ontwerp van 
Minister Albeda geen sancties bevat 
bij overtreding - het is meer een 
wens-wetsontwerp - en het overleg op 
een vrij abstract niveau legt. Het wets-
ontwerp-Van der Doef is concreter, 
doch ik zit daar met het probleem van 
de toch wel gedetailleerde informatie-
plicht in relatie tot de noodzaak van 
vertrouwelijkheid van informatie, bij 
voorbeeld gelet op concurrentieover-
wegingen. 

De heer Van der Doef heeft gezegd 
dat zijn wetsontwerp niet gezien mag 
worden als een ruilobject ten opzichte 
van de loonmatiging. Anderzijds kop-
pelt hij uitvoering wel erg sterk aan de 
datum van 1 januari aanstaande. Het 
lijkt mij dat op dit punt een tegenstrij-
dig element in zijn zienswijze aanwe-
zig is. 

Een duidelijke regeling van de posi-
tie van de ondernemingsraad acht ik 
gewenst. Zijn wetsontwerp bevat in dit 
opzicht bij nota van wijzigingen een 
aantal verbeteringen. Het gaat bij het 
werkgelegenheidsoverleg om een 
menggebied waarin verschillende as-
pecten van belang zijn: arbeidsvoor-
waarden, investeringsbeleid, perso-
neelsbeleid enzovoort. 

Op die terreinen liggen op dit mo-
ment de bevoegdheden verschillend 
gespreid. Waar ligt voor elk van de ge-
noemde aspecten de uiteindelijke be-
sluitvorming? Er bestaat natuurlijk 
toch wel enige concurrentie tussen on-
dernemingsraad en vakbeweging. Het 
is mijn indruk dat het amendement-
Nypels op dit punt wellicht verduidelij-
kend kan werken. 

De Minister van Sociale Zaken is niet 
ingegaan op mijn vraag of de leden 
van de Tweede Kamer niet, bij wijze 
van spreken, de loonmaatregel ontdui-
ken als zij slechts over de lijn van de 
prijscompensatie matigen, terwijl 

werknemers in de particuliere sector 
en ambtenaren over twee lijnen moe-
ten matigen, over prijscompensatie en 
over vakantietoelage. 

Dat is een verschil in matiging van 
meer dan een half procent op het ni-
veau van 2 Vi modaal. Ik acht dit niet 
billijk, daar gesteld kan worden dat in 
de schadeloosstelling van kamerleden 
aspecten als vakantietoelagen inpliciet 
inbegrepen zijn. Het komt mij zinvol 
voor dat de Kamer zich hierover uit-
spreekt. Daarom heb ik de eer de Ka-
mer terzake een motie voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de heer Nijhof 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging: 

overwegende, dat het kabinet besloten 
heeft tot een partiële loonmaatregel in 
de vorm van een korting van 2% op de 
prijscompensatie en van 1/2% op de 
vakantietoelage alsmede aftopping 
van de vakantietoelage op het niveau 
van 7'/2% van het loonniveau dat gelijk 
is aan 2V2 x modaal; 

overwegende, dat werknemers in de 
particuliere sector alsmede ambte-
naren en trendvolgers langs twee lij-
nen matigen en leden van deze Kamer 
slechts langs één lijn matigen aange-
zien zij geen vakantietoelage ontvan-
gen; 

overwegende, dat het volstrekt billijk 
is dat leden van deze Kamer wat be-
treft de som der matiging over prijs-
compensatie èn vakantietoelage ge-
lijk op matigen met inkomens op ver-
gelijkbaar niveau elders in het bijzon-
der ambtenaren aan wie hun schade-
loosstelling gekoppeld is; 

nodigt het kabinet uit, dusdanige 
maatregelen te nemen dat bevorderd 
wordt dat de schadeloosstelling van 
leden van deze Kamer met een gelijk 
percentage verminderd wordt als het 
inkomen van qua inkomensniveau ver-
gelijkbare ambtenaren treft door de 
som van de korting op prijscompensa-
tie èn vakantietoelage, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 23(16 401) 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De Ministervan Financiën 
heeft, zij het summier, nadere informa-
tie verschaft over de toegenomen om-

vang van het financieringstekort door 
de tegenvaller in de belastingop-
brengst. Als hieruit één conclusie kan 
worden getrokken dan is het wel dat 
het Bestek-beleid versterkt dient te 
worden voortgezet. 

Wanneer worden additionele maat-
regelen aan de Kamer voorgelegd, 
teneinde op deze nieuwe ontwikkeling 
te kunnen inspelen? Meer ombuigen 
lijkt mij de enige begaanbare weg. 
Blijkt uit deze ontwikkeling ook niet dat 
wi j ons in voorgaande jaren ten on-
rechte rijk hebben gerekend aan on-
deruitputting, versnelde belastingin-
ning en wat dies meer zij? Op welke 
wijze zal worden bevorderd dat ook de 
lagere overheden de tering naar de ne-
ring gaan zetten? 

Ik heb met voldoening kennis geno-
men van het feit dat Staatssecretaris 
Van Amelsvoort meent een begaanba-
re weg te hebben gevonden inzake de 
zo gewenste herstructurering van de 
inkomstenbelasting, een aangelegen-
heid die de hoogste prioriteit verdient. 
Een fundamenteel voorstel op dit punt 
van zijn kant biedt hem de mogelijk-
heid zijn naam blijvend te vestigen in 
de fiscale geschiedenis van Neder-
land. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Even een correctie. Het is niet 'meent 
te hebben gevonden', maar 'verwacht 
te zullen vinden'. 

De heer Nijhof (DS'70): Een lichte nu-
ancering. x 

De inkomenspositie van zelfstandi- * 
gen is zorgelijk, zeker wat de ontwikke-
ling over meerdere jaren betreft, on-
danks het pluspunt van dit jaar. Mijn 
pleidooi tot het permanent maken van 
de zelfstandigenaftrek handhaaf ik 
daarom. 

Graag zeg ik toe bij de behandeling 
van de nota 'Op weg' op punten als de 
fiscale posit ievan ongehuwden bene-
den de 35 en samenlevingsvormen an-
ders dan in gezinsverband terug te zul-
len komen. Ik onderken het dilemma 
om tot een zuivere en rechtvaardige 
afweging te komen tussen het indivi-
dualiseringsprincipe en het draag-
krachtprincipe. Dat laatste zal uiter-
aard meer accent moeten krijgen naar-
mate er minder te verdelen valt. 

Rest mij over de opmerkingen inza-
ke de vermogensbelasting nog dit te 
zeggen: Onvermogen tot bilokatie 
maakt het mij niet altijd mogelijk aan 
ieder onderwerp dat hier behandeld 
wordt die aandacht te besteden die ik 
daaraan zou wil len besteden. 

De heer Van Dijk heeft mi j , naar aan-
leiding van mijn pleidooi voor een vast 
aftrekpercentage, ongeacht de hoogte 
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Nijhof 

van het inkomen, bij de renteaftrek 
over een hypotheek, gevraagd of dan 
niet een analoge maatregel toegepast 
dient te worden bij de component 
huurwaardeforfait bij de vaststelling 
van de inkomstenbelasting. Ik meen 
dat deze vraag bevestigend moet wor-
den beantwoord. Het een staat tegen-
over het ander. Dat is een kwestie van 
consistentie en consequentie. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: En 
dat is nou tegen het synthetische ka-
rakter van onze inkomstenbelasting! 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! In tweede termijn wi l ik 
de aandacht vragen voor enkele pun-
ten, die voor onze fractie van belang 
zijn. Wij wil len op die punten duidelijk-
heid krijgen met het oog op ons eind-
oordeel. Ik vraag dit overigens nadat 
ik de sprekers van achter de regerings-
tafel dank heb gebracht voor hun ant-
woorden. 

Wat de Regering betreft, vind ik het 
jammer dat ook na haar antwoorden 
het zicht op het borduurwerk, waar-
over ik aan het slot van mijn bijdrage 
in eerste termijn sprak, niet erg veel 
verbeterd is. Ik zou wil len weten of dit 
komt omdat dit borduurwerk zelf zoda-
nige onregelmatigheden - misschien 
is het beter te spreken over ongerech-
tigheden - vertoont, dat er niet zoveel 
eer mee is te behalen. 

Ik wijs alleen maar op de desastreu-
ze ontwikkeling van hetfinancierings-
tekort met alle gevolgen van dien, 
waarvan de Minister van Financiën 
ons in kennis heeft gesteld. Wij - het is 
duidelijk dat dit de alertheid en het 're-
gering regeer toch' van het kabinet 
dubbel onderstreept - vragen dan ook 
het opstellen van nadere maatregelen 
onverwij ld ter hand te nemen, ter wille 
ook van het uiteindelijke behoud van 
de werkgelegenheid. 

Het eerste punt waarop mijn fractie 
een duidelijke bevestiging wi l hebben, 
betreft de noodzaak van de differenti-
atiebevoegdheid. Zien wij het goed dat 
deze bevoegdheid in feite de functie 
van algemene loonmaatregel gaat in-
nemen, indien de bij c.a.o.-onderhande 
lingen betrokken partijen komen tot af-
spraken die het algemene loonmati-
gingsbeleid in de omvang als door Re-
gering en parlement minimaal noodza-
kelijk wordt geacht, doorkruisen. 

Zo ja, dan is die bevoegdheid eigen-
lijk een correctie op de kennelijk niet 
voldoende bereidheid tot algemene 
loonmatiging. Als dit de enige bedoe-
ling is, vinden wij het aanvaardbaar 

dat de Minister die bevoegdheid ook 
krijgt, omdat daardoor kan worden 
voorkomen dat er een algemene maat-
regel komt die ook de goedwillenden 
zal betuttelen. 

Minister Albeda: U begrijpt kennelijk 
dit deel van het borduurwerk zeer 
goed. 

De heer Van Dis (SGP): Dit deel, ja. 
Mijnheer de Voorzitter! Het tweede 

punt - dit verwijst naar mijn opmer-
king over de onvolkomenheden van 
het borduurwerk - heeft te maken met 
het resultaat van de loonmatiging en 
vooral wat ermee gebeurt. 

In het interruptiedebatje met Minis-
ter Van der Stee heb ik er al op gewe-
zen dat de zwakke stee van het mati-
gingsbeleid juist ligt in de vrees dat 
mede via de aandrang van vele kanten 
tot werkgelegenheidsoverleg de ruim-
te, verkregen door de matiging, als 
sneeuw voor de zon zal verdwijnen, 
omdat die ruimte opgaat aan extra 
kosten van de loonfactor. Wat berei-
ken wij dan? Wij bereiken dan geen da-
ling van de AIQ, geen bijdrage tot het 
onmisbare herstel van de rendemen-
ten van het bedrijfsleven. 

Het viel ons op dat de Minister van 
Sociale Zaken dit punt uit mijn betoog 
niet heeft beantwoord. Moet ik daaruit 
afleiden dat hij eigenlijk de prioriteit 
van de werkgelegenheid hoger stelt 
dan die van rendementsherstel? Men 
moet mij goed begrijpen. 

Ook de werkgelegenheid is voor ons 
een aangelegen zaak, maar wij vinden 
dat het korte-termijnbeleid alleen zin 
heeft als daarmee metterdaad op lan-
gere termijn reëel perspectief kan wor-
den geboden. Wij menen dat dit as-
pect wat op de achtergrond dreigt te 
geraken. Niet voor niets hebben wi j 
gepleit voor een meer radicale aanpak. 

Als alles verloopt volgens het ver-
wachtingsplaatje van de Minister van 
Sociale Zaken, maar dan moeten wel 
min of meer altruïstische eigenschap-
pen aan de sociale partners worden 
toegedicht, zal een matiging kunnen 
worden bereikt van 2%. Immers, er is 
nu al toegezegd dat voor bepaalde as-
pecten ruimte is tot ongeveer een half 
procent. 

Wat is er dan terechtgekomen van 
de 3 a 4%, die het parlement noodza-
kelijk achtte? Voorts wi l ik de Minister 
van Financiën nog zeggen dat zijn be-
toog over de inverdieneffecten - naar 
mijn smaak was dit wat rooskleurig 
getint - alleen opgaat als wordt geab-
straheerd van alle mogelijke wijzigin-
gen in de factoren die van invloed zijn. 
Iedereen weet dat niets zo veranderlijk 
is als juist die factoren. Is de Minister 
niet te optimistisch? 

Ik heb met aandacht geluisterd naar 
de uiteenzettingen met betrekking tot 
het werkgelegenheidsoverleg. Met 
verve en niet onverdienstelijk heeft de 
heer Van der Doef zijn initiatief verde-
digd. Hij is daarmee wel als kampioen 
van de vakbeweging opgetreden. On-
ze fractie vraagt zich echter af of de 
door ons in eerste termijn gemaakte 
meerfundamentele opmerkingen 
geen reactie kregen omdat zij in de 
roos zouden hebben geschoten en de 
op de achtergrond vermoede bedoe-
lingen aan het licht zouden hebben ge-
bracht. 

Is dat niet het geval, dan verlang ik 
dat op deze zaken wordt ingegaan. Het 
is in ieder geval duidelijk dat door het 
versterken van de positie van de vak-
beweging - dat ligt in het initiatief op-
gesloten - in wezen wordt gemorreld 
aan de positie van de ondernemings-
raad. 

Het argument over de scheve 
machtsverhoudingen stamt naar mijn 
mening uit het verre verleden en doet 
het vandaag niet meer. Is de vakbewe-
ging nog werkelijk de zwakste partij? 

De realiteit is naar mijn mening an-
ders, getuige het feit dat de werkgever 
in onze ti jd in de meeste gevallen juist 
in de hoek zit waar de slagen vallen. 
Contractuele verplichtingen tegenover 
de klanten en de voortdurende con-
frontatie met de vakbeweging leiden 
ons tot de conclusie dat de onderne-
mer echt niet de machtspositie in-
neemt die ook nu weer uit het betoog 
van de heer Van der Doef naar voren 
kwam. 

In dat verband moet ook worden ge-
wezen op het feit dat de taak die de 
vakbeweging meer en meer vervult, al 
lang niet meer beperkt is tot het zui-
vere arbeidsvoorwaardenoverleg in 
engere zin. Ziet men alle beleidsnota's 
van de vakbonden, dan doen die meer 
denken aan programma's van politie-
ke parti jen! Van hieruit moet toch de 
conclusie worden ondersteund dat de 
taak van de ondernemingsraad wordt 
uitgehold. Of niet soms? 

Het betoog van de heer Van der Doef 
heeft onze fractie er niet van overtuigd 
dat hij met zijn regeling op de goede 
weg is. 

In het regeringsvoorstel gaat het 
over een principeoverlegverplichting. 
In dezen wil len wi j aanhaken bij het-
geen in eerste termijn is gezegd over 
de verantwoordeli jkheid van de soci-
ale partners. In het voorstel is in ieder 
geval het evenwicht betracht. 

Verantwoordelijke werkgevers- en 
werknemersorganisaties zullen met in-
achtneming van de gestelde gezags-
verhoudingen en mèt de daaraan ver-
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bonden verantwoordelijkheden inder-
daad op vri jwil l ige basis behoren te 
komen tot overleg, dat de continuïteit 
en de daarbij behorende flexibiliteit 
van het samenwerkingsverband ten 
doel heeft. 

Mocht de feitelijke bedoeling van 
hoofdstuk II van het wetsontwerp uit-
sluitend betrekking hebben op codifi-
catie van een in gang gezette situatie, 
dan krijgen wi j ongeveer dezelfde situ-
atie als bij het algemeen verbindend of 
onverbindend verklaren van overeen-
komsten. Daarin ligt opgesloten dat 
een overeenkomst, die door een grote 
meerderheid tot stand is gekomen, 
aan alle bedrijfsgenoten wordt opge-
legd, zulks ter voorkoming van oneer-
lijke concurrentie. 

Als de Regering een vergelijkbare si-
tuatie wil creëren, zou dat kunnen pas-
sen in de door ons voorgestane corri-
gerende taak van de overheid. Wij zou-
den hieromtrent nog een verduidelij-
king wil len hebben. Zou het in dat ge-
val geen overweging verdienen hoofd-
stuk II pas in werking te laten treden 
nadat de partners op centraal niveau 
tot een consensus zijn gekomen? Dat 
zou mogelijk zijn door dit deel van het 
wetsontwerp op een nader te bepalen 
tijdstip in werking te laten treden. 

In het begin van zijn betoog heeft de 
Minister van Sociale Zaken gezegd dat 
hij bij het ingaan op de betogen van de 
diverse sprekers zal terugkomen op 
hun opmerkingen inzake de parlemen-
taire behandeling van het pakket. 

Dat is er niet van gekomen; ik heb 
het tenminste niet gehoord. Wij vra-
gen in ieder geval om een zodanige 
vervroeging van het overleg dat op re-
delijke termijn meer verantwoord kan 
worden gereageerd in overleg met de 
volksvertegenwoordiging. 

Ik heb goed begrepen dat het kabi-
net ter zake van het inkomensbeleid 
voor de vrije beroepen is afgestapt van 
de onzes inziens onjuiste weg van wi j-
ziging van de Prijzenwet, doch voor 
een zelfstandige wetgeving heeft ge-
kozen. 

Er zouden nog veel opmerkingen en 
kanttekeningen geplaatst kunnen wor-
den bij de vele problemen die de be-
windslieden hebben aangesneden. Wij 
hebben in eerste termijn aandacht ge-
vraagd voor het gemis aan die brede 
maatschappelijke consensus en voor 
het gemis aan wederzijds vertrouwen. 

Ook na het antwoord blijft het onbe-
vredigende gevoel dat juist aan de fun-
damentele oorzaken van dat gemiste 
weinig aandacht wordt besteed. Het 
geheim van alle zegen ligt in het on-
derhouden van Gods woord, Zijn wet 
en Zijn dienst. 

Zolang deze meest radicale zaken 
worden genegeerd - ik vind geen en-
kele aanwijzing dat men zelfs maar ziet 
dat het moet gebeuren, eerder het te-
gendeel! -zu l len de moeili jkheden 
niet tot een werkelijk begin van oplos-
sing kunnen worden gebracht. 

Moeten de tegenslagen nog groter 
worden om de ogen ervoorte openen? 
Wij hebben ons volk te lief dan dat wij 
dat graag zouden zien gebeuren; van-
daar onze nadruk op deze essentiële 
zaken voor het welzijn van land en 
volk. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
en de heer Van der Doef voor de moei-
te die zij hebben genomen om te ant-
woorden in deze marathonzittingen 
van vele arbeidsuren. De algemene 
voorkeur voor overleg die de Minister 
van Sociale Zaken nog eens uitvoerig 
beklemtoonde, wordt door mijn fractie 
gedeeld. 

Na het overleg moeten echter beslis-
singen worden genomen als de Rege-
ring ten minste de bevoegdheid heeft 
om te beslissen. Het is en bepaald niet 
alleen voor mijn fractie een teleurstel-
ling geweest, dat de Regering niet 
vóór indiening van de Miljoenennota 
in september zoveel overleg had ge-
voerd, dat zij een beslissing had geno-
men ter zake van haar loon beleid 1981 
en de resultaten van die beslissing, zo-
als die zich eind augustus lieten aan-
zien, in de Miljoenennota had vast ge-
legd. 

Als daarna economische of andere 
ontwikkelingen zouden hebben plaats-
gevonden die een bijstelling van de cij-
fers uit de Miljoenennota noodzakelijk 
zouden hebben gemaakt, dan zou dat 
toch verkieslijker zijn geweest dan de 
tamelijk slepende overlegsituatie met 
de Stichting van de Arbeid die wi j na 
Prinsjesdag hebben gezien. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
besteedde terecht veel aandacht aan 
de kritiek op zijn wens om gedifferen-
tieerd naar bedrijfstak op de lonen te 
kunnen inwerken. Die kritiek heeft bij 
verschillende leden van deze Kamer 
ook verschillende achtergronden. Ik 
wil niet spreken over een monsterver-
bond, maar wel over de achtergrond 
die voor mijn fractie zwaar weegt. 

Een belangrijk beginsel van onze sa-
menleving is nl. de gelijkheid van ieder 
voor de wet. In verschillende formule-
ringen vindt men dit zowel in huidige 
als in onze straks gewijzigde Grondwet 
terug. Hoe meer gedifferentieerd de 
Minister gaat ingrijpen, hoe meer het 
beginsel van de gelijkheid van allen 
voor de wet wordt doorkruist. 

Dat maakt dat men eens extra goed 
gaat uitkijken als de overheid geen 
voor alle mensen geldende maatrege-
len gaat uitvaardigen, maar vrijheid 
vraagt om maatregelen te nemen al-
leen voor hen die zich in een specifieke 
positie bevinden, ook al wordt zo'n 
maatregel getoetst. 

Om soortgelijke redenen bestond er 
destijds bij velen grote moeite met de 
PBO . Daarbij kregen bedrijfstakorga-
nen verordenende bevoegdheden. 
Ook artikel 8 van de Wet op de loon-
vorming was geen favoriet artikel, ook 
al was de zaak waarom het ging met 
nogal wat waarborgen omkleed. Ik 
denk ook hieraan. 

Het is voor de Regering geen vreem-
de zaak om belastingmaatregelen te 
nemen die de loonsituatie moeten 
compenseren. Niettemin zal de Minis-
ter het met mij eens zijn dat hij er niet 
aan denken kan om bij voorbeeld af-
wijkingen die een onderneming op 
loongebied zou vertonen op te heffen 
door een belastingmaatregel, speciaal 
voor het personeel van die onderne-
ming. 

Er zou een conflict komen met artikel 
189 van de Grondwet over de belas-
tingprivileges. Hier zijn alleen algeme-
ne maatregelen van overheid moge-
lijk. 

Tegen deze achtergrond geef i k -
evenals de heer De Korte - verre de 
voorkeur aan maatregelen van alge-
mene aard boven maatregelen die 
sterk gedifferentieerd zijn. Het is geen 
ramp als er een algemene loonmaatre-
gel moet worden genomen. 

Hij komt wel neer op een 'noodwet-
geving' maar de eigenlijke ramp is niet 
die wetgeving maar de zeer ernstig ge-
worden situatie waaraan het hoofd 
moet worden geboden. Ik teken hierbij 
wel aan, dat ik zo'n algemene loon-
maatregel alleen billijk vindt als hij sa-
mengaat met afdoende maatregelen 
vooral le inkomens. 

Zeker, wanneer er jarenlang een ge-
leide loonpolitiek nodig zou zijn, kan 
bij een nauwkeurige wet worden be-
paald in welke gevallen de overheid 
mag ingrijpen, hoever zij mag ingrij-
pen enzovoorts. Dan kan differentiatie 
wenselijk zijn. Nu gaat het echter om 
een wet voor één jaar. 

Het krijgt iets willekeurigs als er een 
wettekst wordt gezocht die past bij een 
maatregel die men wil treffen, in 
plaats dat men een maatregel treft die 
past bij de bestaande wettekst. Wil 
men voor korte t i jd, op korte termijn 
een maatregel treffen, dan prefereer ik 
daarvan een algemene maatregel. 

Ik stel het op prijs dat de Minister 
een studie aankondigt over de auto-
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matische prijscompensatie. Wil de Mi-
nister in verband hiermee zijn mening 
zeggen over een prealabele vraag? Ge-
looft hij namelijk niet, dat de mensen 
het minder erg vinden als de inflatie de 
koopkracht aantast, dan wanneer de 
inflatie de koopkrachtverhoudingen 
tussen de burgers negatief aantast? 

De Minister van Financiën is wel be-
zorgd, maar niet dodelijk bezorgd, 
over het toegenomen f inancieringste-
kort, want er zit een conjuncturele 
component bij die nog niet structureel 
is. Hebben wij wel de kracht - nu wij er 
structureel zo slecht voorstaan - om 
de conjuncturele 'downs' te overwin-
nen? 

De Miljoenennota geeft de rijksin-
komsten over 1981 bij een loonsom-
stijging van 8%. Dat wordt nu 5,5 %. 
Dat betekent minder loon- en inkom-
stenbelasting dan in de Miljoenennota 
staat. Dat draagt uiteraard niet bij tot 
het teruglopen van het financieringste-
kort. Nu is de Minister een aangename 
optimist; hij zal wel zeggen, dat bij la-
gere lonen meer vennootschapsbelas-
ting binnenkomt. 

Met alle inverdieneffecten erbij, 
kwam hij tot de uitspraak: 1 miljard nu 
betalen, straks 2 miljard ontvangen. 
Dat doet mij denken aan de reclame-
slagzin: twee halen, een betalen. Aange-
zien er nogal wat tijdverschil bestaat 
tussen het betalen en het halen zag de 
Minister toch zelf zoveel risico, zodat 
hij het ene miljard alvast gereduceerd 
heeft tot 855 miljoen. 

Daarom vroeg ik hem, of hij vaste 
grond heeft om aan te nemen dat het 
financieringstekort van 7% - of x% -
in een volgend jaar nog kan worden te-
ruggebracht. Of werkt hetfinancierings-
tekort structureel toch eigenlijk als 
een palrad, dat maar één kant op kan 
namelijk die van een verdere toena-
me? 

De Staatssecretaris van Financiën 
zei, dat ik mij denigrerend had uitgela-
ten over zijn aankondiging van de ren-
teaftrek. Wat is er nu voor denigre-
rends aan de constatering dat de mo-
dale man nog een heel jaarloon con-
sumptief krediet kan nemen tegen vol-
Ie aftrek van belasting? Is het denigre-
rend dat ik constateerde dat het tegen-
beeld van de gelijke onbelastbaarheid 
van de verkregen rente ontbreekt? 

De heer Van der Doef e n i k - e n o o k 
anderen — zijn het over eens, dat wij 
aan de zogenaamde principewetge-
ving niet veel hebben. Dat hij het over-
leg wat meer wil concretiseren door 
informatieplicht, lijkt mij juist. 

Ik vind het jammer, dat de heer Van 
der Doef wel een pleit voerde voor de 
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steun aan wat hij de vakbeweging 
noemt, maar dat hij het probleem niet 
noemt - dat probleem moet hij toch 
goed overwegen - van werknemers in 
een onderneming die principieel geor-
ganiseerd zijn en daarvoor hun contri-
butie betalen, maar waarvan de orga-
nisatie in die onderneming toch geen 
mogelijkheid heeft, mede een ca.o. af 
te sluiten. 

Het zijn mensen die ook behoren tot 
de vakbeweging, maar toch niet mo-
gen mee-inspreken. In de onderne-
mingsraad hebben zij groter kans hun 
stem te laten horen. Ik ben daarom ze-
ker voor maatregelen die het werkge-
legenheidsoverleg van de onderne-
mingsraad kunnen vergemakkelijken, 
omdat dit een maatregel zou zijn waar-
aan iedereen wat heeft. 

Tegen de strekking van het initi-
atief-ontwerp zoals het thans voor ons 
ligt, heb ik echter bezwaar omdat het 
georganiseerde werknemers zonder 
noodzaak buitensluit. Het amende-
ment-Nypels op stuk nr. 10 spreekt mij 
echter zeer toe. 

De Minister heeft zijn wens voor een 
wettelijke bepaling die het werkgele-
genheidsoverleg moet stimuleren, niet 
met veel nieuwe argumenten ge-
staafd.Mijn desinteresse voor deze 
zaak is dan ook niet verminderd. 

D 
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Uw voorstel tot matiging 
volgend, zal ik kort zijn. Het antwoord 
van de bewindslieden was goed. Op 
twee punten kom ik volgende week te-
rug. Dit betreft in de eerste plaats de 
belastingontvangsten, met name be-
paalde accijnzen. Ik hoop terug te ko-
men op de heroverweging door de Re-
gering van de suggesties van de heer 
De Korte en van de VVD-fractie in het 
voorlopig verslag inzake de accijnsver-
hoging en alternatieven hiervoor. 

Er is veel gesproken over de nood-
zaak tot indiening van wetsontwerpen 
en het uitbrengen van memories van 
antwoord. Ik zou hier nog eens wil len 
zeggen dat onze prioriteit ligt bij de 
aangekondigde wetsontwerpen inzake 
de voorraadvorming, de bijzondere 
winstaftrek en de verbeteringen inzake 
de voorziening met risicodragend ka-
pitaal van met name kleinere onderne-
mingen. 

In verband met het feit dat het meer 
tijd vraagt gaat onze prioriteit (hoewel 
in feite nr. 1) in de tweede plaats uit 
naar de grote contouren van de grote 
verlagingen en de herbezinning op de 
aftrekposten. Ik heb met genoegen van 
de Minister van Financiën vernomen 
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dat het wetsontwerp dat wij vandaag 
behandelen zulks in het geheel niet in 
de weg staat. 

Ik moet overigens wel zeggen dat hij 
de honderden miljoenen die hij in ver-
band met dit wetsontwerp noemde, 
niet te veel moet bagatelliseren. Men 
kan wel spreken over enige miljarden, 
maar in dit kader zijn die honderden 
miljoenen toch niet helemaal onbe-
langrijk. Ik ben wat dit betreft in elk ge-
val zeer gerustgesteld. 

Ten slotte wil ik nog een opmerking 
maken over motie nr. 19 van de heer 
Engwirda. Die herhaalt eigenlijk de 
motie over een fundamentele studie 
van de heer Van Rooijen en onder meer 
ondergetekende die verleden is inge-
diend en aangenomen. 

Ik zou hier heel duidelijk wil len zeg-
gen, dat deze motie geen rekening 
houdt met wat ik zojuist zei, namelijk 
over de fundamentele contouren van 
de verlaging en van de aftrekposten. 
Als men daarnaast een fundamentele 
herbezinning op het geheel van de in-
komstenbelasting ook nog eens aan 
de orde wil stellen, zou dit in het ge-
drang komen. 

Er zullen overigens heus wel aspec-
ten van die fundamentele herbezin-
ning worden meegenomen. Voor ons 
is het onmogelijk, waar wij die zaak zo 
serieus nemen, de motie Engwirda te 
steunen. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt ongeveer zo te 
gaan uitpakken dat, wat er dan ook on-
zeker moge zijn in dit debat, vanaf de 
aftrek van hypotheekrente tot aan het 
staatsaandeel in de kleine olievelden, 
in ieder geval de loonmaatregel er 
moet komen. De strijd gaat eigenlijk al-
leen nog over het al dan niet gediffe-
rentieerde ingrijpen. Op zich zelf kan 
ons dat nog heel wat uurtjes kosten, 
heb ik begrepen. 

De loonmaatregel moet er dus ko-
men. Ik heb in eerste termijn tegen de 
Minister van Sociale Zaken gezegd dat 
hij daarbij een anti-democratisch uit-
gangspunt hanteerde. De Minister 
heeft zich daarover verbaasd zoal niet 
verbolgen gevoeld. 

Hij vroeg zich af hoe ik dat kon zeg-
gen, omdat hij zijn besluiten voorlegde 
ter parlementaire controle. Dat bete-
kent dat de Minister niet goed heeft 
begrepen waar het eigenlijk om gaat. 

Een loonmaatregel is altijd gericht 
tegen de vakbeweging. Je hebt op dit 
terrein twee partijen. De ene partij 
wordt gevormd door de eigenaren van 
de bedrijven en de andere door hen 
die door die eigenaren in dienst wor-
den genomen. 
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Het verschil tussen die twee is dat de 
een de ander op straat kan schoppen 
en de ander de een niet. Zo eenvoudig 
ligt dat! Een loonmaatregel kiest voor 
diegenen die het schopwerk kunnen 
doen. Wanneer de Regering daarin 
een standpunt inneemt door middel 
van een maatregel, dan doet zij dat 
niet als een onafhankelijke scheids-
rechter, maar dan doet zij dat als een 
thuisfluiter. 

Daar komt nog iets zeer fundamen-
teels bij. Het recht van onderhandelen 
over lonen en andere arbeidsvoor-
waarden is een fundamenteel en in 
heel lange strijd verworven recht van 
arbeidersorganisaties. Het is een zeer 
wezenlijk element geweest in de afge-
lopen eeuw in het hele proces van de-
mocratische machtsvorming van de 
arbeidersklasse. 

Het loopt parallel met het verwerven 
van het recht op vrijheid van organisa-
tie, het recht op het vrije woord en het 
politieke kiesrecht. Een loonmaatregel 
is een ingreep in een van deze funda-
mentele en met veel strijd verworven 
rechten. Het tast de rechtspositie in 
haar wezen aan, want het gebeurt in 
de verdeelde maatschappij waarover 
ik zojuist heb gesproken. 

De Minister van Sociale Zaken 
neemt geen winstmaatregel. Hij heeft 
dat nooit gedaan. 

Minister Albeda: Dat hoeft ook niet, 
want de winsten zijn al bijna verdwe-
nen. 

De heer Bakker (CPN): Bij sommigen 
wel, maar over de banken en de aard-
gasmaatschappijen praat de Minister 
niet. 

Minister Aibeda: U heeft ze allemaal 
genoemd. 

De heer Bakker (CPN): Daar zijn de 
winsten niet verdwenen, want een 
groot deel van de inkomens die bij be-
drijven binnenkomen, gaat weer naar 
de banken toe. Wanneer men bij voor-
beeld naar de arbeidsinkomensquote 
kijkt - waarover de heer De Korte zich 
altijd noga ld rukmaak t -danz ie t men 
dat het arbeidsaandeel in de totale be-
dragen niet of nauwelijks toeneemt, 
maar dat een groot deel van wat de be-
drijven binnenkrijgen, in de vorm van 
rente teruggaat naar de banken. Daar-
door hebben de banken en andere f i-
nancieringsorganisaties op het ogen-
blik zo'n florissant bestaan. Dat is de 
realiteit! Hetzelfde geldt voor het aard-
gas. 

De Minister grijpt in in de lonen. 
Daar draait het nu om. Daarbij is de 
prijscompensatie in het geding, en 

met de prijscompensatie de koop-
kracht. Men heeft mij - onder andere 
van achter de regeringstafel - aange-
vallen op onze verdediging van de 
koopkracht en de prijscompensatie. 

Het was een verdediging waardoor 
ik hier in de Kamer in zekere zin een 
uitzonderingspositie bekleedde. Dat 
kan evenwel bepaald niet ten opzichte 
van de verhoudingen in ons goede va-
derland worden gezegd. Waarom hiel-
den wij die verdediging? Ik zal dat nog 
eens uiteenzetten. 

Wij doen dat, omdat de Regering in 
de jaren dat zij hier zit, zich verant-
woordeli jk heeft gemaakt voor een 
voortdurende teruggang in de econo-
mie en een voortdurende groei van de 
werkloosheid. 

Niet alles is van buiten af gekomen. 
De Regering kan niet met schone han-
den hiertegenover staan; in belangrij-
ke mate is dit alles het gevolg van haar 
politiek. Wij verdedigen een politiek 
die de mensen in het land zo goed mo-
gelijk beschermt tegen de verschijnse-
len van crisis. Deze zijn er. Wij kunnen 
de crisis niet opheffen, zolang het kapi-
talisme bestaat. 

In die bescherming bestaan voor 
ons enkele essentiële elementen. Eén 
hiervan, dat van beslissende betekenis 
is, is handhaving van de koopkracht 
van lage en middeninkomens. Dit ele-
ment is niet het enige; het hangt sa-
men met een reeks andere. Ik 
noem het verleggen van zeer belang-
rijke geldstromen, die nu voor een 
deel in verkeerde richting gaan. 

Hierbij denk ik aan globale steun 
voor bedrijven, defensie-uitgaven, ka-
pitaalexportmanipulaties en grote 
winstmakers. Ik pleit dus voor een 
loonmaatregel voor de Shell onder an-
dere. 

Een element dat hierbij behoort, is 
de democratie in bedrijven en de con-
trole op bedrijven. Als laatste element 
noem ik een urgent plan voor werkge-
legenheid. Dit complex van maatrege-
len kan leiden tot een zondertwij fel 
bescheiden groei van het nationale in-
komen. Dit is iets anders dan wat wi j 
nu kunnen verwachten, namelijk een 
verdere daling van deze groei. 

De Regering zegt hier neen tegen, 
want als puntje bij paaltje komt kent zij 
slechts één middel: de lonen van 
werknemers. De heer Albeda zegt dit 
met een heleboel poespas. De heer 
Van der Stee zegt dit, zoals hij nu een-
maal is, op zijn bekende 'rechtop-en-
neerse' manier. 

Hij zegt dat eerst voor de rendemen-
ten moet worden gezorgd en dat dit 
hopelijk later tot werkgelegenheid 
leidt, maar dat wij hiervan voorlopig 
geen verwachtingen moeten hebben. 

Dit is duidelijk; het heeft met alle cij-
fertjes uit Bestek '81 niets meer te ma-
ken. De heer Van der Stee kijkt hierbij 
onbevangen naar de grote, die het 
kunnen overleven. Het zal hem een 
zorg zijn dat de kleine ondertussen er-
onderdoor gaan. 

Met zijn redenering wordt de onver-
geeflijke truc verricht dat alles over één 
kam wordt geschoren. Er zijn nu een-
maal verschillende bedrijven, grote en 
kleine, zwakke en sterke. Op het mo-
ment dat men zorgt voor de rende-
menten, eventueel ten koste van de 
koopkracht, brengt men een aantal 
van de kleinste en zwakste bedrijven 
om hals. Zo is het systeem nu een-
maal: de een zijn dood is de ander zijn 
brood. 

De heer Van der Stee heeft ter be-
strijding van mijn argumentatie de ex-
port als enige argument naar voren 
gehaald. Hij is in dit verband niet na-
der ingegaan op de verminderde be-
lastingontvangsten, want hij weet 
drommels goed dat deze met het door 
mij geschetste proces te maken heb-
ben. Export is voor een land zoals Ne-
derland van groot belang; hierover is 
geen discussie. Steun aan export kan 
zelfs zeer legitiem zijn. Deze kwestie 
kan echter niet aan de lonen worden 
opgehangen. 

Laten wij precies de cijfers bekijken 
waarnaar de heer Van der Stee met het 
losse handje heeft verwezen. Hij zei 
dat ons uitvoerpercentage in de laatste 
tien jaar niet zo sterk is gestegen als 
het wereldhandelspercentage. 

Dit is naar mijn mening een lichtelijk 
vertekende vergelijking. Ik meen dat 
bij voorbeeld de arbeidskosten per 
eenheid produkt in Nederland moeten 
worden vergeleken met die van con-
currerende landen voor vergelijkbare 
pakketten. 

Dan ziet men dat de ontwikkeling 
van de arbeidskosten per eenheid 
produkt al zes jaar lang, met een heel 
kleine uitzondering van één of twee 
puntjes, lager is dan die in de concur-
rerende landen. Dat is de realiteit. 
Hiervan uitgaande, zou men kunnen 
zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht 
is. Maar juist nu dat zes jaar lang het 
geval is, komt de Minister met zijn 
loonmaatregel. 

Daarom klopt deze hele manier van 
redeneren niet. Want wat hebben de 
bedrijven dan in het verleden gedaan, 
toen zij er zo veel gunstiger voor ston-
den? Laten wi j nu wel wezen. Zij heb-
ben niet de bedrijven gerenoveerd; zij 
hebben niet de exportpositie versterkt. 
Zij hebben kapitaal geëxporteerd. 

Denk eens aan een bedrijf als DSM. 
Wat heeft DSM gedaan in de ti jd dat 
het zo goed ging? Grote fabrieken 
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neergezet in de Verenigde Staten, die 
daar hun eigen winst weer absorbe-
ren. 

Denk eens aan Philips. Wat heeft Phi-
lips gedaan in tijden dat de winsten bij-
zonder hoog waren? Kapitaal geëxpor-
teerd en fabrieken in Amerika neerge-
zet. Dan kan de Minister wel zeggen dat 
wij moeten offeren voor de export. Der-
gelijke grote bedrijven gaan vervolgens 
met de centen ergens zitten waar de 
dollar lekker laag staat, waardoor zij 
weer extra verdienen. 

Op die manier kan men in Nederland 
almaar blijven offeren, offeren en nog 
eens offeren, met als gevolg dat deze 
bedrijven straks overal in de wereld 
gunstiger zitten terwijl Nederland 
geen industrie meer heeft. Dat 
systeem kan eenvoudigweg niet wor-
den geaccepteerd. 

Bovendien heeft de heer Albeda het 
zelf gezegd: de moeilijkheid van onze 
exportpositie is het grote aandeel van 
bulkprodukten en een zeer energie-in-
tensieve export. Dat is allemaal waar. 
Dat heeft natuurlijk met de lonen, 
vooral voor degenen wie het hier gaat, 
niets te maken. 

Ik noem een voorbeeld, waar de 
heer Van Aardenne alles van weet. Wij 
hebben het met de scheepsbouw mee-
gemaakt. Japanners gingen jarenlang 
altijd 30% lager zitten dan het Neder-
landse aanbod. Moet men dan almaar 
met de lonen omlaag gaan, net zo lang 
totdat wij op het houtje bijten waar-
mee zij eten? Zo kan dat nooit werken. 

De Regering is in belangrijke mate 
zelf schuldig. Ik noem nog een heel re-
cent voorbeeld: de Avebe. Daar was 
werkgelegenheid in een belangrijk ex-
portbedrijf. Wat gebeurt er? De Rege-
ring haalt een kanjer van een Ameri-
kaans bedrijf binnen, met subsidies en 
al, dat de hele Avebe naar de bliksem 
concurreert. Zo is het toch gegaan? Ga 
nu niet zeggen dat dit in de lonen van 
de arbeiders in Nederland zit! 

Ik waarschuw de Regering ernstig. 
Door op deze lijn te gaan zitten, bereikt 
zij het omgekeerde van datgene wat zij 
zegt te willen bereiken. De verarming 
die zij wil doen intreden bij grote aan-
tallen mensen, de achteruitgang in in-
komen, zal alleen maar leiden tot een 
verdere verzwakking van de Neder-
landse handel en nijverheid, en zal de 
importen uit goedkope landen alleen 
maar sterker stimuleren; zoals dit op 
dit ogenblik al een funest gevolg heeft 
- wi j weten het toch! - voor de bouw. 

Daar is het toch direct aanwijsbaar: 
het effect van een vermindering van 
koopkracht op de bouw, maar ook op 
alles wat met de bouw samenhangt. 

Waardoor ontslaan meubelfabrieken, 
fabrieken van gordijnen, vloerkleden 
enz. op het ogenblik grote aantallen 
mensen? Omdat diezelfde bouw in-
zakt, doordat de koopkracht wordt 
aangetast. De beelden liggen toch vlak 
vóór onze neus! 

Daarom zijn wi j zo sterk tegen af-
braak van de prijscompensatie. 

De Minister heeft gezegd dat de 
prijscompensatie als zodanig zal wor-
den opgevangen door een belasting-
verlaging. Die redenering is onjuist. De 
prijscompensatie als zodanig is essen-
tieel. Wat de Minister heeft gezegd, is 
bovendien domweg nietwaar. 

Als de Minister de goedheid wil heb-
ben om , even in zijn eigen stukken te 
kijken, dan zal hij zien dat het belas-
tingvoordeel dat voortvloeit uit de 
maatregel inzake de inkomstenbelas-
t ing, voor de modale werknemer - de 
bekende huisvader met zijn twee kin-
deren - uitkomt op f 134. 

Door de tijdelijke verzwaring gaat 
daar nog f 44 vanaf, zodat het totale 
belastingvoordeel uit deze operatie 
over één heel jaar voor de modale 
man neerkomt op f 90. Daar tegenover 
voert de Minister een vermindering 
van de prijscompensatie door van 
2,5% - 2% prijscompensatie en 0,5% 
vakantietoeslag - die, omgerekend 
naar het schone inkomen van de mo-
dale werknemer van ongeveer 
f 20.000, een verlaging inhoudt van 
f500. 

De Minister moet derhalve niet aan-
komen met het praatje dat het tegen 
elkaar wordt uitgeruild - een ver-
mindering van de prijscompensatie 
tegenover een belastingverlichting - , 
want hij ruilt f 500 tegen f 90 en sinds 
wanneer is dat hetzelfde?! 

Ik sta dan nog heel vriendelijk te pra-
ten, want wat ik er niet bij reken, is het-
geen er via accijnsverhogingen nog al-
lemaal van die f 90 zal afgaan. Het wi l 
zeggen dat de mensen op dit punt de 
zakken worden gerold en we moeten 
dan niet proberen diezelfde mensen 
knollen voor citroenen te verkopen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
wie deze wind zaait, zonder twijfel in 
de naastbijliggende tijd storm zal oog-
sten. Deze politiek wordt door een 
steeds groter aantal mensen en met 
steeds meer kracht afgewezen. Het is 
niet zo toevallig wat de Dienstbonden 
op hun congres hebben gedaan; dat is 
niet uit de lucht komen vallen. 

Zij zitten er met hun neus op, hoe-
veel er wordt verdiend door hun ba-
zen. En zo zullen er meer zijn; zo zullen 
meer mensen hun volstrekt legitieme 
rechten verdedigen. 

Ten aanzien van het voorstel van 
wet van de heer Van der Doef heb ik in-
houdelijk niet veel meer te zeggen, 
mijnheer de Voorzitter. Kijkende naar 
de inhoud van dit wetsvoorstel, beoor-
delen wi j die als positief. Wat de heer 
Van der Doef er allemaal omheen ver-
telt en de wijze waarop hij het los- en 
vastknoopt aan de matiging, be-
schouw ik maar als sportbeoefening 
door de heer Van der Doef. 

D 
De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Graag wil ik de 
Regering bedanken voor het uitvoeri-
ge antwoord. 

In dit debat is, althans door de CDA-
fractie, de werkgelegenheidsproble-
matiek - naast uiteraard de beoorde-
ling van de concrete maatregelen tot 
beheersing van de loonkostenontwik-
keling - centraal gesteld. 

Ten slotte wordt de loonmatiging 
immers verdedigd en ook noodzakelijk 
geacht - ook door onze fractie - juist 
omdat de werkloosheid zo snel stijgt. 
Met de argumenten van de Regering 
dat loonmatiging en andere lastenver-
lichtende maatregelen nu noodzakelijk 
zijn, juist ter wille van de bestrijding 
van de werkloosheid, zijn wi j het eens. 

Wij achten het echter niet juist dat 
hiermee volstaan kan worden. De Re-
gering vindt dit trouwens ook niet. De 
ontwikkelingen in Engeland - er zijn 
hier meer voorbeelden aangedragen -
zijn daartoe een duidelijk voorbeeld. 
Te hoge arbeidskosten zullen leiden 
tot toename van de werkloosheid, om-
dat daarmee de exportmogelijkheden 
worden verminderd en er geen uitbrei-
dingsinvesteringen zullen plaatsvin-
den; het zou een verzwakking van de 
economische structuur betekenen. 

Men zal ook niet kunnen komen tot 
vervangingsinvesteringen. Je kunt 
hier ook niet zeggen dat het omgekeer-
de wèl waar zou zijn. Verlaging van de 
arbeidskosten behoeft nog niet te be-
tekenen dat automatisch nieuwe ar-
beidsplaatsen ontstaan. Daarvoor is 
aanvullend beleid nodig. 

Ik ben het eens met de analyses van 
de Ministers van Sociale Zaken en van 
Financiën, dat erthans ook sprake is 
van een belangrijke conjuncturele fac-
tor in onze economische ontwikkeling. 
Maar moeten wi j dan juist daarom ook 
geen specifieke maatregelen nemen, 
gericht op deze conjuncturele factor? 
Lopen wij anders niet het risico dat 
ook het conjuncturele deel in de werk-
loosheid automatisch structureel 
wordt? 

Dan zal het probleem ook steeds 
moeilijker op te lossen zijn. Vandaar 
dat ik er in eerste termijn voor heb ge-
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pleit, extra maatregelen voor 1981 te 
nemen. Wij hebben daartoe concrete 
voorstellen gedaan, specifiek gericht op 
de bouwnijverheid. De Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning heeft met zijn bijdrage ons stand-
punt eigenlijk nog versterkt. Deze maat-
regelen kunnen op korte termijn een 
zeer belangrijke bijdrage leveren om 
echt een halt toe te roepen aan de huidi-
ge onaanvaardbare ontwikkeling, speci-
fiek ook in de bouw en zeker ook in de 
zwakke regio's. 

Ik wijs op de betekenis van extra in-
spanningen in de bouw met betrek-
king tot de toeleveringsbedrijven. Mis-
schien kan daardoor ook het wel zeer 
grote aantal arbeidsplaatsen worden 
verklaard. 

Ik denk dat een extra aanvullend be-
leid niet alleen een conjuncturele uit-
werking behoeft te hebben, maar dat 
het zodanig kan worden gericht dat het 
ook van belang is voor een meer struc-
turele aanpak. Dat is ook de reden 
waarom wij in onze opzet de extra 
middelen willen richten op onder meer 
uti l i teitsbouw, knelpunten in het open-
baar vervoer, knelpunten in de wegen-
bouw en verbetering van woningwet-
woningen. 

Toen ik het had over onderhouds-
werk in de sector van het natuurbe-
houd - dit aan het adres van de heer 
De Korte - , ging het mij met name 
daarom. En dan is het niet strijdig met 
uitspraken van de heer Faber. 

Ik heb ook gepleit voor extra maatre-
gelen in de sector van de energiebe-
sparing, met name toegespitst op pro-
jecten in de industrie. Die projecten 
zijn er. Als je die op korte termijn op 
gang brengt, hebben zij een conjunc-
tureel effect - ze creëren in directe zin 
werkgelegenheid - èn een effect op 
langere termijn. Zij werken dus ook 
structureel. 

Kennelijk is ook de Minister van Eco-
nomische Zaken de opvatting toege-
daan dat er nu extra beleid nodig is 
voor de zwakke regio's die ik met na-
me heb genoemd. In dat verband heb 
ik in eerste termijn een vraag gesteld 
over de vaste oeververbinding over de 
Westerschelde. Dat iszo'n concreet 
project. Ik heb begrepen dat daar de 
afgelopen dagen over gesproken is. 
Het is van groot belang voor de werk-
gelegenheid. Zou de Minister in dit de-
bat kunnen zeggen, of dit project door-
gaat? 

Ik kom nog tot een enkele opmer-
king over de meer structurele aanpak. 
Ik heb gepleit voor een versnelling en 
intensivering van het beleid. Daar heb 
ik verschillende argumenten voor aan-

gevoerd. De Minister van Economi-
sche Zaken heeft ons tegengeworpen 
dat er geen sprake zou zijn van onder-
uitputting en dat de procedures juist 
zijn. 

Ik ben het met hem eens dat ook bij 
dit beleid zorgvuldigheid betracht 
moet worden. Het gaat om overheids-
geld. Toch zou ik hem wil len vragen of 
een onderzoek kan worden ingesteld 
naar hetfunctioneren van dit beleids-
onderdeel. 

De klachten zijn zo talrijk, dat wi j van 
mening blijven dat goed naar deze 
sector gekeken moet worden. Ik ben 
wel bereid de Minister in kennis te stel-
len van een aantal concrete voorbeel-
den daarvan. Graag verneem ik zijn re-
actie. 

Het laatste punt waarop ik wi l terug-
komen is de kwestie van het staatsaan-
deel in, met name, de kleinere aard-
gasvelden. Voor ons is dit een essen-
tieel onderdeel, juist omdat deze mid-
delen nu nodig zijn voor de bestrijding 
van de werkloosheid. Dat is voor ons 
geen gelegenheidsargument, omdat 
wij geld nodig hebben. Ik wi l het nog 
eens toelichten. 

Een belangrijke oorzaak van onze 
ernstige problemen is de sterke stij-
ging van de energieprijzen. De hogere 
energieprijzen veroorzaken tegelijker-
tijd èn een sterke toename van de 
werkloosheid èn extra middelen, niet 
alleen voor de Staat, maar ook voor de 
oliemaatschappijen. Is het dan niet lo-
gisch juist deze extra middelen in te 
zetten voor de bestrijding van de werk-
loosheid, omdat die werkloosheid ook 
mede door die hogere prijzen werd 
veroorzaakt. 

Belangrijk blijft de vraag wanneer 
gesproken kan worden van een rede-
lijk deel voor de oliemaatschappijen. 
Wij blijven van oordeel dat thans een 
te groot deel ter beschikking komt van 
deze oliemaatschappijen. Ik wil daar-
voor een aantal argumenten noemen. 

Ik stel voorop dat het er ons niet om 
gaat het bedrijfsleven, de oliemaat-
schappijen, extra te pakken, te probe-
ren, waar mogelijk, het bedrijfsleven 
extra te belasten. Wel dienen wi j te 
waken voor een onevenredig voordeel 
veroorzaakt, of in ieder geval in belang-
rijke mate beïnvloed, door de over-
heid zelf. Is het redelijk en verantwoord 
dat slechts enkele ondernemingen 
profiteren van overheidsbeleid? 

Ik noem als voorbeeld in dit geval de 
activiteiten van de heer Spierenburg. 
Die hebben een aanzienlijke extra 
winst opgeleverd, niet alleen voor de 
Staat, maar ook voor de oliemaat-
schappijen. Hierbij is, naar mijn ge-
voel, in het geheel geen sprake van on-

dernemingsbeleid of extra inspannin-
gen door de ondernemingen. 

In zo'n situatie is, naar ons gevoel, 
een te passief optreden van de over-
heid niet alleen strijdig met het alge-
meen belang, maar ook discrimine-
rend en in ieder geval voor ons niet te 
aanvaarden. 

De Minister beroept zich op de af-
spraken met de oliemaatschappijen 
over investeringen. Wij wil len hieraan 
niet lichtvaardig voorbij gaan. Zou in 
zo'n situatie het parlement de uitkomst 
niet mogen beoordelen? Zou het par-
lement werkelijk geen stem kunnen 
hebben als het gaat over de bestem-
ming van vier miljard gulden? Dat is 
dan alleen nog maar een deel van de 
winst. 

Wij vinden dat het parlement de uit-
komsten van de onderhandelingen 
moet kunnen beoordelen. De aardgas-
voorraden zijn immers in principe ei-
gendom van de Staat. Naar ons gevoel 
is er thans ook ruimte om hierover een 
oordeel te geven. Er is immers geen 
sprake van een formele overeenkomst. 

Ik citeer uit het verslag van het mon-
deling overleg: 'De Minister verklaar-
de voorts dat er geen formele overeen-
komst is gesloten met de beide maat-
schappijen over de besteding van de 
extra winsten. In die omstandigheden 
hebben Shell en Esso dan ook niet 
rechtsgeldig kunnen bedingen dat de 
winstdelingsregeling in de periode 
1980-1984 niet ter discussie zal wor-
den gesteld.'. 

Dit citaat maakt voldoende duidelijk 
dat er geen sprake is van een formele 
overeenkomst. Trouwens ook de olie-
maatschappijen zelf hebben nadrukke-
lijk afstand genomen van termen als 
'overeenkomst' 'vaste afspraken' en-
zovoort. Daarover heeft ook de heer 
Kombrink reeds gesproken. 

Ik wijs de Minister van Economische 
Zaken erop dat de CDA-fractie nooit 
heeft ingestemd met het resultaat. Wij 
hebben van het begin af aan twee lij-
nen wil len aangeven. 

De eerste lijn heeft betrekking op het 
voeren van gesprekken over afspraken 
inzake investeringen. De tweede lijn is 
de beoordeling van de verhoging van 
het staatsaandeel. Een definitieve keu-
ze tussen die twee is door onze fractie 
niet gemaakt. 

De motie-Kombrink ter zake hebben 
wij gesteund, nadat het overleg was 
gevoerd en de Kamer was geïnfor-
meerd over het resultaat van dat over-
leg. Ik denk dat dit er een extra bewijs 
van is, dat mijn fractie niet heeft inge-
stemd met de afspraken die de Minis-
ter van Economische Zaken zou heb-
ben gemaakt. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
iets zeggen over de vraag: waarom 
juist de kleinere velden. De heer Kom-
brink heeft hierover onder andere een 
paar vragen gesteld. Ik heb er drie ar-
gumenten voor. In de eerste plaats is 
het belang van de kleinere velden juist 
de laatste jaren heel sterk toegeno-
men. Ik sluit mij aan bij vragen van de 
heer Kombrink om daarover de Kamer 
cijfermatige informatie te verstrekken. 

In de tweede plaats merk ik op dat 
nog steeds voor de kleinere velden 
een schijvensysteem functioneert, 
waarbij 30% gaat naar de oliemaat-
schappijen en 70% naar de staat. De 
vaststelling van dat schijvensysteem 
was gebaseerd op aanzienlijk lagere 
prijzen dan nu gelden. 

Is het dan zo onredelijk, gezien de 
enorme prijsstijging van olie en dus 
ook van aardgas, om, zoals wij ook ge-
daan hebben ten aanzien van het Gro-
ningse veld, het schijvensysteem te 
wijzigen? 

In de derde plaats zijn naar ons ge-
voel maatregelen op korte en niet op 
lange termijn nodig, omdat het beleid 
er immers op is gericht juist de kleine-
re velden versneld te exploiteren. In 
zo'n situatie is het niet gewenst dat 
men er jaren over onderhandelt. Naar 
ons gevoel is het nodig nu snel tot af-
spraken te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij aanvaar-
den het belang van de afspraken over 
investeringen. Dat lijkt mij ook een 
heel positief resultaat van de gesprek-
ken, die de Minister van Economische 
Zaken heeft gevoerd. Door mijn plei-
dooi over vergroting van het staats-
aandeel behoeven die afspraken niet 
te worden doorkruist, naar mijn over-
tuiging. Ook daarnaast bevinden de 
oliemaatschappijen zich nog steeds in 
een uiterst confortabele positie. 

Trouwens, ook deze maatschappijen 
profiteren van het globale beleid, dat 
door de Regering is gepresenteerd. 
Als het gaat om investeringen spelen 
ook de normale stimuleringsinstru-
menten een rol. Bovendien profiteren 
ook deze maatschappijen van de las-
tenverlichtende maatregelen, die zijn 
voorgesteld inzake arbeidskostenmati-
ging, innovatiestimulering, e tc . 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit af 
met enkele conclusies. Wij achten ver-
groting van het staatsaandeel in de 
aardgaswinsten redelijk, mogelijk en 
ook noodzakelijk. Een bedrag van ten 
minste f 500 miljoen - dus wellicht 
meer - op jaarbasis is naar ons gevoel 
alleszins redelijk. 

Een belangrijk deel van dit bedrag 
zal reeds geëffectueerd dienen te wor-

den in 1981 en zal naar onze overtui-
ging ingezet dienen te worden ten be-
hoeve van stimulering van extra aan-
vullend beleid ter bestrijding van de 
werkloosheid. 

Dat heeft voor mijn fractie een hoge 
prioriteit, zo'n hoge prioriteit dat wi j de 
bewindslieden graag wil len oproepen 
om met voortvarendheid te onderhan-
delen, ook over vergroting van het 
staatsaandeel met betrekking tot de 
kleinere aardgasvelden. Ik wi l met het 
oog hierop een motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van Hou-
welingen, Van Dijk, Weijers en Gerritse 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat mede door de re-
cente energieprijsontwikkeling de eco-
nomische situatie is verslechterd; 

overwegende, dat ook hierdoor de 
werkloosheid in verschillende secto-
ren met name in de bouw onrustba-
rend is gestegen; 

overwegende, dat een verdere verho-
ging van het financieringstekort onge-
wenst is; 

overwegende, dat mede door deze 
energieprijsontwikkeling het noodza-
kelijk is de door de Kamer aanvaarde 
motie-Kombrink-Engwirda (16 400, 
(VIiIj. Nota, nr. 32) te komen tot herzie-
ning van het staatsaandeel van de klei-
nere aardgasvelden, versneld ui t te 
voeren; 

overwegende, dat de ter beschikking 
komende middelen reeds in 1981 inge-
zet dienen te worden voor extra aan-
vullende maatregelen tot bestrijding 
van de werkloosheid; 

verzoekt de Regering, haar onderhan-
delingen hierop af te stemmen en de 
Kamer hierover direct na het kerstreces 
te rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 24(16 401). 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de diverse bewinds-
lieden voor hun antwoorden, maar ik 
heb geen dank voor het verwijt van de 
Minister van Sociale Zaken, dat de Ka-
mer haar huiswerk niet goed had gele-
zen. Ik pong de bal terug door te zeg-
gen dat de Minister ook niet goed 

heeft geluisterd naar de Kamer; van-
daar dat ik alsnog het woord moet 
voeren. Daarbij dreigen dan altijd her-
halingsoefeningen. Ik zal mij proberen 
te matigen in de hoeveelheid woor-
den. 

De door de Minister van Sociale Za-
ken gevraagde machtiging om fi jnma-
zig in het c.a.o.-overleg in te grijpen, on-
dervindt onze steun. In Nederland 
worden nu eenmaal c.a.o.-onderhan-
delingen met plus gevoerd: zij hebben 
gevolgen voor de gehele collectieve 
sector. In tijden van schraalte is een in-
greep vanuit een algemeen belang 
niet anders dan noodzakelijk. Wij ken-
nen allemaal de geschiedenis van de 
loonvorming in Nederland, met name 
de gebonden loonpolitiek in de peri-
ode na de Tweede Wereldoorlog, de 
minder gebonden loonpolitiek en de 
vrijere loonvorming, waarbij telken-
male dit vraagstuk een rol heeft ge-
speeld. Welnu, in een tijd van schrale 
economie zal ook dit facet sterker 
moeten worden belicht. Daarbij gaat 
het erom, de verantwoordelijkheid van 
de partners zoveel mogelijk in stand te 
houden. 

Het beeld van een monsterverbond 
tussen de VVD en de PvdA door de 
heer Nypels geschetst, vond ik best 
aardig. Zij komen langs een geheel an-
dere weg tot dezelfde conclusie. 

De PvdA zou over hetzelfde instru-
mentarium moeten beschikken als zij 
haar beleid zou uitvoeren. Naar mijn 
mening mag een dergelijke maatregel 
alleen maar worden uitgevoerd als er-
op staat geschreven: 'Made by J.M. 
den Uyl'. 

De heer Poppe (PvdA): Neen! Als er 
nog meer gebeurt! 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De VVD zet in mijn ogen 
een te zwaar geschut in werking, want 
een kleine ondernemings-c.a.o. in 
Boerenkoolstronkeradeel zou leiden 
tot een loonmaatregel die geheel Ne-
derland zou treffen, als zij moest wor-
den gecorrigeerd. Ik heb dat gisteren 
al gezegd. Ik wi l de Minister van Soci-
ale Zaken op dit punt dus geheel steu-
nen. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
mijns inziens geen bevredigend ant-
woord gegeven op de vragen met be-
trekking tot de aftopping van de vakan-
tietoeslag. Wij hebben als fractie een-
en andermaal gezegd dat het inko-
mensplaatje zeker wat de bovenkant 
betreft, niet geheel tot onze bevredi-
ging werkt. Mijn fractieleider heeft al 
bij de algemene politieke beschouwin-
gen het cijfer van aftopping genoemd. 
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Weijers 

Het antwoord van de Minister heeft 
onze mening alleen maar bevestigd, 
dat daardoor het koopkrachtgegeven 
bovenin wat zwaarder aantikt. Wij wi l -
len de lijn doortrekken; niet van harte, 
maar in deze tijden is het nodig. Ik bied 
u, mijnheer de Voorzitter, daartoe een 
motie aan. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Weijers, 
Van Houwelingen, Van Dijk, Gerritse 
en B. de Vries wordt de volgende mo-
tie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in een periode van 
inkomensmatiging van de hogere in-
komensgroepen extra offers mogen 
worden gevraagd; 

overwegende, dat dit aspect in het in-
komensbeleid van de Regering iets 
zwaarder zou kunnen worden aange-
zet; 

overwegende, dat aftopping van de 
vakantietoeslag bijdraagt aan het op 
gespreide wijze doen geschieden van 
deze matiging; 

verzoekt de Regering, de vakantietoe-
slag af te toppen op f 5000 in plaats 
van op f 6000. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 25 (16 401). 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is enig misverstand tus-
sen de Minister en mij . Ik heb gisteren 
bij de gedachte van de aftopping van 
de vakantietoeslag een suggestie ge-
daan en geen voorstel. 

Ik heb namelijk vastgesteld dat de 
sociale partners in de Stichting van de 
Arbeid overleg plegen over de werkge-
legenheidsvraagstukken. Daarbij 
speelt ook het vraagstuk van een fonds 
een rol. Ik heb de suggestie gedaan, 
een beetje over de schouder van de 
Minister heen, in de richting van de so-
ciale partners dat een aftopping mis-
schien een bron van financiering voor 
dat fonds zou kunnen zijn. Daarbij heb 
ik gewezen op het feit, dat wij daarmee 
bij de ambtenaren destijds zulke ze-
genrijke resultaten hebben bereikt. 
Meer heb ik niet gedaan. De Minister 
moet dan niet mijn voorstel afwijzen, 
want ik heb geen voorstel gedaan. 

Het antwoord van de Minister van 
Binnenlandse Zaken in verband met 
de ambtenaren is niet helemaal duide-
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lijk. Natuurlijk moeten wij niet op het 
Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken vooruitlopen, maar 
enige duidelijkheid is geboden. Als ik 
de Bestek-korting buiten beschouwing 
laat, dan is de vraag, wat er resulteert 
aan de zogeheten netto-parallellie. 
Wordt die netto-parallellie helemaal 
verklaard door de premie-solidariteit 
of zit daar meer in? 

Wat de topsalarissen betreft, heb ik 
de Regering uitgenodigd een wijzi-
gingsvoorstel in te dienen in de rich-
ting van een snellere afbouwperiode 
dan die welke is voorgesteld, niet van-
wege de geweldig grote financiële be-
langen die daarmee zijn gemoeid, 
maar omdat er naar mijn overtuiging 
meer dan genoeg - jarenlang - is ge-
praat over deze zaak. Dat mag men de 
Minister niet verwijten, maar anderen. 

Deze regeling heeft enigermate een 
trendsettend karakter, zodat ik in dit 
stadium van de beraadslaging mijn 
verzoek herhaal, waarbij ik de Minister 
van Binnenlandse Zaken ten overloede 
wijs op een door collega Van den An-
ker ingediend amendement. Ik zou 
graag zijn technisch oordeel over dit 
amendement willen vernemen. Mij 
zou nog meer welkom zijn, als de Mi-
nister zelf met een klein wijzigings-
voorstel op zijn wetsontwerp zou ko-
men. 

Wij hebben een- en andermaal ge-
pleit voor het bereiken van echte mini-
muminkomens. De toezegging van de 
Regering om in februari met een 
voortgangsrapportage te komen, is 
voor ons te schraal en ik vraag aan de 
Minister van Sociale Zaken dringend 
om een toezegging, dat er in februari 
een eindrapportage komt, zodat wi j 
mede in samenhang van de huurquote 
en de minima daarover een goed de-
bat met elkaar kunnen hebben, waar-
door wij van de hoed en de rand sa-
men weten. 

Minister Albeda: Als ik nu zeg dat ik 
mij tot het uiterste inspan om dat te re-
aliseren.... 

De heer Weijers (CDA): Ja, ik denk dat 
de Minister het nog iets krachtiger zou 
moeten zeggen; dan komen wij een 
heel eind. Ik word in dit huis gevoelig 
voor nuances. De Minister moet maar 
eens met zijn ambtenaren overleggen 
in verband met de vraag, wat er moet 
worden gedaan om dat in februari 
rond te hebben. 

Wij hebben met waardering kennis 
genomen van het voornemen om het 
beleid ter zake van de vrije beroepen 
voort te zetten zoals het is ingezet. Het 
gebruik van de Prijzenwet is kennelijk 
schaatsen op dun ijs geweest. Dat de 
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Regering daarbij overleg tracht te nou-
den met de betrokken groepen, is in 
mijn ogen wijs. 

Hoe gaat het nu verder? De Regering 
komt met een wetsontwerp naar de 
Kamer. Dat zal een goede gelegenheid 
geven om over het verder te voeren 
beleid met elkaar te spreken, zodat de 
gestelde doelen alsnog kunnen wor-
den bereikt. Ik wi l hierbij twee dingen 
opmerken. Ik zou het op prijs stellen 
om enig tijdpad van de Regering te 
krijgen om te zien hoe zij zich dat voor-
stelt. Wellicht heeft zij het een en an-
der in voorbereiding, zodat, als er 
geen overeenstemmend overleg ont-
staat, er vrij snel met maatregelen kan 
worden gekomen. 

Ik herhaal dat mijn fractie in beginsel 
voor werkoverleg is, niet alleen van-
wege de nu ingezette matiging, maar 
gewoon ook omdat het voor de toe-
komst van ons allen van groot gewicht 
is. 

Minister Albeda: De heer Weijers be-
doelt werkgelegenheidsoverleg! 

De heer Weijers (CDA): Wat is het ver-
schil eigenlijk tussen werkoverleg en 
werkgelegenheidsoverleg? 

Minister Albeda: Werkoverleg - dat is 
toch bekend - is overleg binnen de on-
derneming, binnen de afdeling! 

De heer Weijers (CDA): Akkoord! Er zit 
een dubbele logica in om over deze 
kwestie te praten. Ons staat voor ogen, 
dat overleg over werkgelegenheid op 
diverse niveaus tussen werkgevers en 
werknemers zal dienen plaats te vin-
den. Ik teken hierbij aan, dat wi j niet 
moeten veronderstellen, dat elke ver-
plichting altijd tot de grootste resulta-
ten zal leiden. 

De Minister zei dat hij zes brieven 
heeft geschreven en dat hij er nu aan 
toe is, het maar bij wetsduiding te 
doen. Ik kan die redenering wel vol-
gen, maar blijf toch met twee redenen 
zitten die daartegen pleiten, nl. het ver-
zoek van de sociale partners - dat zou 
men in zijn oordeel kunnen meewegen 
- maar ook de vraag of de wetgeving 
voldoende sluitend moet worden ge-
acht. Om die reden, met handhaving 
van ons beginsel van overleg over 
werkgelegenheid, hebben wi j voorge-
steld, datgene wat thans aan wetge-
ving voorligt na het kerstreces in een 
wat rustiger vaarwater met elkaar te 
bespreken. 

De Minister deed een beroep op ons 
om dat niette doen en de initiatief ne-
mer Van der Doef zei 'als het maar 
geen vernieuwde poging tot vlucht be-
tekent'. Deze laatste, weinig sympa-
thieke opmerking geeft weinig ruimte. 
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Weijers 

De heer Van der Doef hecht sterk aan 
januari, evenals de Minister. Mijn ver-
zoek is kennelijk dus op wat rotsige bo-
dem gevallen. 

Ik wil nu eerst wat opmerkingen ma-
ken over het voorstel van de Minister. 
Zijn wet is een duiding met daarbij - ik 
denk dat wij dit goed in het oog moe-
ten houden - het vragen van een SER-
advies over dat hele werkgelegenheids 
overleg. De wet van de Minister, zijn 
voorstel, heeft een kortere duur, nl. 
één jaar, en dat houdt verband met dat 
SER-advies. De wat organisatorische 
moeilijkheid zit voor mij nog steeds in 
de wat nauwe koppeling met de wer-
kingssfeer van de ca.o. 

Als de Minister mij duidelijk wil ma-
ken, dat niettemin vele overlegbloe-
men kunnen bloeien, dan zijn wi j be-
reid, zijn voorstel te steunen. Ik kan mij 
echter ook voorstellen, dat de Minister 
wi l dat de wet aanvaard wordt en dat 
de feitelijke invoering ervan nog wat 
later in de tijd kan liggen, zodat sociale 
partners de gelegenheid hebben om 
zich ook met de wetgever dienaan-
gaande te verstaan. Dan blijft als Ka-
mer en Regering het principe van 
overleg over werkgelegenheid met 
wettelijke ondersteuning als juist bo-
ven de markt hangen. 

Het wetsontwerp van Van der Doef 
is met betrekking tot de mogelijke los-
koppeling van ca.o."Werkingssferen 
wat beter dan dat van de Minister, 
maar ook dat voorstel roept enkele 
vragen op. Wij hebben nu eenmaal te 
maken met ca.o. 's op ondernemings-
niveau, met ca.o. 's op bedrijfstakni-
veau en bovendien regelen bepaalde 
ca.o. 's maar een deel van het aantal 
werknemers, vaak omvatten zij niet al-
le categorieën. Die nauwe koppelingen 
zouden dus met zich brengen dat over-
eenkomsten of afspraken zich dan ook 
alleen maar tot die categorieën zouden 
kunnen beperken en dat zou ik jammer 
vinden. 

Vandaar dat ik blijf stellen, dat de 
ondernemingsraden, zeker waar spra-
ke is van bedrijfstakken en bedrijfstak-
ca.o.'s, een duidelijker verantwoorde-
lijkheid zouden moeten dragen. In to-
taliteit staat ons voor ogen een overleg 
op verschillende niveaus, zowel nati-
onaal, als sectoraal, als regionaal, als 
ondernemingsgewijs over werkgele-
genheid in de ruime zin van het woord. 
Voor zo'n overlegmodel zouden wi j ei-
genlijk met elkaar een goede onder-
steunende wetgeving moeten ontwik-
kelen. 

Op het ondernemingsniveau - ik 
praat nu uitsluitend over een onderne-
ming binnen een bedrijfstak - dient 

het primaat van dat overleg naar ons 
oordeel bij de ondernemingsraad te 
liggen. Dat moet echter niet altijd zo 
zijn, want er zijn ondernemingen die 
op zichzelf eigenlijk een sector vor-
men. Daarbij moet de vakbeweging 
duidelijk meer in beeld komen. Daar-
naast zijn er ondernemingen van klei-
ne omvang die een eigen ca.o. heb-
ben. 

Daar ligt de kaart weer anders. De 
rolvermenging van ondernemings-
raad en vakbeweging is mij uit het ant-
woord van de initiatiefnemer niet dui-
delijk. Ik begrijp dat wel, omdat het 
een complex geheel is. Ik kan hem ook 
niet volgen als hij zegt, dat alleen een 
vakbeweging in staat is, een overeen-
komst te sluiten. Ik denk dat dit juist is, 
maar ik denk dat hij iets anders be-
doelt namelijk, dat het alleen de vakbe-
weging is die een vuist kan maken als 
het nodig is. Daarin heeft hij gelijk. In 
bepaalde omstandigheden zal het no-
dig zijn, dat de vakbeweging een vuist 
kan maken, maar dan als ondersteu-
nend gegeven voor het feitelijke func-
tioneren van de ondernemingsraden. 

Met de wijzigingen die de heer Van 
der Doef heeft ingediend, komen wi j er 
naar ons oordeel niet helemaal uit. Uit 
de interruptie heb ik ook het gevoel ge-
kregen, dat wi j een slag verschillend 
denken over rol en positie van de on-
dernemingsraad. De intentie van het 
amendement-Nypels kan ik volgen. 
Toch zie ik hierbij allerlei problemen 
ontstaan. Ik heb al gewezen op de on-
dememings-ca.o. 's en de bedrijfstak-
ca.o. 's, waarbij problemen kunnen rij-
zen. 
Bij een goede, sluitende wetgeving 
over deze zaak is een informatiever-
plichting in beginsel logisch bij een 
werkgelegenheidsoverleg. Maar dat is 
ook op bedrijstakniveau ten opzichte 
van de vakbeweging en op onderne-
mingsniveau ten opzichte van de on-
dernemingsraad verschillend van ka-
rakter, met alle mogelijke varianten 
daartussen. 

De heer Poppe heeft vragen gesteld 
over de sancties. In dit stadium van 
wetgeving moet men niet met sancties 
opereren. Dan moet er een meer vol-
dragen wetgeving zijn, zodat iedereen 
vanuit de wet kan zien wat wel en wat 
niet noodzakelijk is. 

Mijn vraag, hoe de wetgeving die 
door de Minister en door de initiatief-
nemer is voorgesteld functioneert in 
de quartaire sector is door hen in de 
schriftelijk stukken niet beantwoord. 

Kortom, het wetsvoorstel van de 
heer Van der Doef is voor ons nog te 
onduidelijk en te onzeker om er vol-
mondig ' ja' tegen te kunnen zeggen. Ik 

herhaal mijn suggestie, dat de behan-
deling van het gehele werkgelegen-
heidsoverleg ons op een ander mo-
ment beter zou lijken. 

D 
De heer Van Dijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Regering zeer 
voor haar uitvoerige antwoord op mijn 
vragen. In het bijzonder de Staats-
secretaris van Financiën schroomde 
niet zeer diep in te gaan op de zaken 
die door mijn collega's en mij aan de 
orde zijn gesteld. Daarvoor mijn dank. 

Ik wil eerst een antwoord geven op 
een door de Minister van Financiën ge-
stelde vraag. Ja, het was inderdaad 
mijn bedoeling, voor te stellen, het 
overleg omtrent de monetaire situatie 
begin volgend jaar te doen plaatsvin-
den in de vaste Commissie voor Finan-
ciën. 

Ik hoop dat hij het met mij eens is 
dat voor dit overleg niet alleen de 
meest recente gegevens omtrent over-
heidsontvangsten en uitgaven en het 
daaruit resulterende tekort nodig zijn, 
maar ook informatie omtrent de ont-
wikkeling op de geld- en kapitaalmarkt 
en op de lopende rekening van de be-
talingsbalans. 

Voor zover de tegenvallende belas-
tingontvangsten een aardige weer-
spiegeling zijn van de economische 
toestand van ons land, zou enige ana-
lytische bewerking van het cijfermate-
riaal, bij voorbeeld een uitsplitsing 
naar soort belastingen naar bedrijfstak 
en regio, zeer nuttig zijn. Ik vraag ove-
rigens niet om een studie, maar om 
een zo zinvolle en informatief mogeli j-
ke presentatie van het dan beschikbare 
materiaal. 

Ik wi l nog een vraag stellen aan de 
Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening die ons enige ge-
gevens heeft verstrekt omtrent de in-
vull ing van de extra fondsen voor de 
volkshuisvesting. Hij heeft iets gezegd 
over het aantal manjaren in de bouw 
en de toeleveringsbedrijven. 

Hij heeft laten doorschemeren dat 
een deel van de 100 min. die extra be-
schikbaar zouden zijn, zouden worden 
ingezet in de premiehuursector, waar-
schijnlijk de premiecorporatiesector. 
Hij heeft echter geen duidelijk ant-
woord gegeven op mijn vraag of deze 
bijstelling nu neerkomt op een ti jdelij-
ke verhoging van het bouwprogram-
ma voor 1981 en, zo ja, met welke aan-
tallen en in welke categorieën. Graag 
wil ik op deze vraag nog een wat dui-
delijker antwoord. 

Ook de Minister van Economische 
Zaken zou ik nog een aanvullende 
vraag willen stellen. Hij heeft ons in 
antwoord op een vraag naar het be-

Tweede Kamer 
11 december 1980 Sociaal-economisch en fiscaal besluit 1981 2093 



Van Dijk 

drag van de aanvullende exportbevor-
derende maatregelen, te financieren 
uit de eerste tranche van de Spieren-
burg-pot, geantwoord (ik citeer nu 
even uit mijn aantekeningen): een re-
delijk bedrag, niet zo hoog als de f 150 
min. waarvan ik sprak en ook niet zo 
hoog dat de voorziene percentages 
voor de bijzondere winstaftrek en de 
bijzondere vooraftrek zouden moeten 
worden gereduceerd. 

Met het laatste ben ik het wel eens, 
maar ik zou graag wil len weten in wel-
ke orde van grootte wij dan uitkomen. 
Het gaat mij niet om het precieze be-
drag maar toch om enig inzicht in de 
omvang. 

Ik ben de heer Kombrink een ant-
woord schuldig op zijn reeds eerder 
gestelde vraag hoe wij het financiële 
gat (beter: het financiële gaatje) den-
ken te dichten dat wi j in oktober heb-
ben geslagen door een aantal van on-
ze amendementen op de wijziging van 
de Successiewet. 

Ik waardeer zijn bezorgdheid over de 
ontbrekende financiële dekkingsmid-
delen op de rijksbegroting, hoe klein 
ook. Wij moeten elkaar wederzijds 
maar stevig vasthouden en stevig blij-
ven herinneren, de heer Kombrink ons 
en wi j de heer Kombrink, aan het emi-
nente belang van een solide, verant-
woord financieel beleid, waarin geen 
plaats is voor financiële avonturen. 

Die aandrang tot soliditeit, zowel uit 
de grootste oppositiepartij als uit de 
grootste regeringspartij kan de staat 
van de overheidsfinanciën alleen maar 
ten goede komen. Nu een antwoord 
op zijn vraag naar de vereiste dekking 
op dit specifieke punt. Twee van de ze-
ven CDA-amendementen op het wets-
ontwerp Wijziging van de successie-
rechten leiden tot aanzienlijke ver-
mindering van de belastingopbreng-
sten. 

Die vermindering werd aanvankelijk 
geraamd op 35 a 40 min., maar door 
wijzigingen in de amendementen die 
wij later hebben aangebracht, is die 
schade aanzienlijk beperkt en kan zij 
nu worden geraamd op ruim 20 min. 
Hoe denken wi j die verminderde op-
brengst te compenseren? 

Wel, wij zullen erop toezien dat het 
zoveel besproken wetsontwerp tot be-
perking van de fiscale rente-aftrek met 
bekwame spoed zal worden behan-
deld en met ingang van 1 januari 1981 
in werking zal treden. Structureel is de 
opbrengst van die ingreep volgens het 
regeringsvoorstel 75 min. 

Volgens ons voorstel is het iets 
meer, maar door overgangsregelingen 
zal de opbrengst in het eerste jaar aan-

zienlijk minder zijn, maartoch altijd 
nog een bedrag in de orde van grootte 
van 20 min., en dus zeker voldoende 
om het geslagen gat te dichten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mijn 
inbreng in eerste termijn begonnen en 
geëindigd met een aantal kritische op-
merkingen over de indiening, voorbe-
reiding en behandeling van de belas-
t ingwetsontwerpen in het kader van het 
dekkingsplan voor 1981. De indruk zou 
licht kunnen ontstaan dat mijn kritiek 
was gericht op de gehele wetgevende 
arbeid van de Staatssecretaris van Fi-
nanciën. 

Ik wens die indrukte corrigeren, 
want dit was stellig de bedoeling van 
mi jn woorden niet. Er bestaat bij ons 
geen twijfel aan de toewijding en 
voortvarendheid van de huidige 
Staatssecretaris, noch van zijn voor-
ganger. Maar daar ging het ons niet 
om. Het moest ons van het hart dat de 
voorbereiding van de fiscale wetsont-
werpen die deze week in het kader van 
het dekkingsplan 1981 zouden moeten 
worden behandeld, zo slecht was als 
zij is geweest. 

Dat daaraan oorzaken ten grondslag 
liggen waarover de Staatssecretaris 
onvoldoende controle heeft, zal zeker 
waar zijn, maar dit doet niets af aan 
het onbevredigende van de gang van 
zaken in de afgelopen weken. 

Ik moet hierover nog iets meer op-
merken. Wij hebben weliswaar geen 
twijfel aan de voortvarendheid en toe-
wijding waarmee de Staatssecretaris 
van Financiën te werk gaat, maar wi j 
hebben wel zorgen over de tijdige vol-
tooiing van dat deel van zijn wetge-
vend programma dat nog in deze kabi-
netsperiode voltooid dient te worden. 

Twee dingen staan vast, namelijk in 
de eerste plaats dat de nog resterende 
ti jd zeer beperkt is. Wij hebben nog 
slechts enkele maanden, wanneer wi j 
rekening houden met het verkiezings-
reces. In de tweede plaats is het perso-
neel van de Staatssecretaris zwaar be-
last, niet in het minst door allerlei stu-
die-opdrachten waarom door de Ka-
mer is gevraagd. 

Deze situatie vraagt om het stellen 
van duidelijke prioriteiten; wat het 
zwaarste is, zal het zwaarste moeten 
wegen. De Staatssecretaris en zijn me-
dewerkers zullen hun tijd moeten be-
steden aan de meest urgente zaken. 
Hoeveel sympathie ik ook heb voor de 
motie-Engwirda waarin wordt ge-
vraagd om met de meeste spoed nu 
uitvoering te geven de fundamentele 
studie naar het belastingstelsel - iets 
waarom wij zelf hebben gevraagd - ik 
vraag mij toch af, of dit nu op 11 de-
cember 1980 tot de hoogste prioriteit 
behoort. 

Onze voorkeur gaat uit naar het zo 
spoedig mogelijk in het Staatsblad 
brengen van 'hangende' wetsontwer-
pen op het terrein van de reparatiewet-
geving, fraudebestrijding en de post-
Hofstra-voorstellen, zowel in de winst-
als in de privésfeer. 

Om die reden stel ik aan de Staats-
secretaris de volgende vragen. Van 
welke fiscale wetsontwerpen zal vol-
gens de Regering nog vóór de aan-
staande verkiezingen de parlementaire 
behandeling kunnen worden voltooid? 
Op welk ti jdstip dienen die ontwerpen 
naar de mening van de Staatssecre-
taris uiterlijk bij de Kamer te worden 
ingediend? Welke wetsontwerpen, no-
ta's, studies en dergelijke zullen nog 
voor de aanstaande verkiezingen wor-
den ingediend? 

Ik ben van oordeel dat de Staats-
secretaris alle zeilen zal moeten bijzet-
ten en ik wens hem daarbij het meeste 
succes. 

De vergadering wordt van 17.32 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik maak een opmerking 
van orde vooraf. 

De Kamer heeft grote spoed bevor-
derd bij de behandeling van deze on-
derwerpen, eerst in commissies, zoals 
de voorzitter van de vaste Commissie 
voor Financiën aan het begin van het 
debat dinsdag jongsleden heeft gere-
leveerd, en vervolgens heb ook ik ge-
probeerd deze spoed te bevorderen. Ik 
heb gisteravond enkele uren en he-
denmiddag geen interrupties toege-
staan. Ik heb naar mijn mening tot ver-
velens toe op kortheid aangedrongen 
bij de Regering en bij de leden, soms 
met enig en soms met minder succes. 
Ik heb absolute prioriteit aan het on-
derhavige onderwerp gegeven, waar-
door bij voorbeeld de behandeling van 
het ontwerp van wet twee-fasenstruc-
tuur wetenschappelijk onderwijs het 
slachtoffer is geworden. 

Ook vanavond zal ik geen interrup-
ties toestaan. Als het desondanks niet 
lukt, vanavond klaar te komen, is van 
mij geen voorstel te verwachten, na 
23.00 uur te vergaderen. Ik neem dus 
de beslissing, vanavond geen inter-
rupties toe te staan en verder doe ik 
geen voorstel. Ik stel slechts in het 
vooruitzicht dat ik geen voorstel zal 
doen. Als de Kamer hierover anders 
denkt, hoor ik het om 23.00 uur wel. Ik 
verzoek iedereen, nu spoed te betrach-
ten en geen ordedebat te houden. De 
heer Kombrink doet dit niettemin. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik doe dit 
inderdaad, omdat vanwege de beslis-
sing van de Kamer het tijdstip van 
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23.00 uur in acht te nemen en vanwe-
ge datgene wat is te voorzien in het 
verdere verloop van het debat, uw 
voorstel mij niet geslaagd lijkt. 

De Voorzitter: Ik heb geen voorstel ge-
daan, maar in het vooruitzicht gesteld 
dat van mij niet het voorstel is te ver-
wachten, na 23.00 uur doorte gaan. Ik 
heb slechts open kaart willen spelen 
met de Kamer. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat waar-
deer ik, mijnheer de Voorzitter. In het-
zelfde kader wil ik een opmerking na-
mens onze fractie maken. 

U staat geen interrupties toe. Krach-
tens het Reglement van Orde komt u 
deze bevoegdheid toe. Hieraan is dus 
niet veel te doen; hooguit kunnen wij u 
om enige soepelheid verzoeken. Gege-
ven de door u aangekondigde beleids-
lijn, mag ik niet op voorhand uitsluiten 
dat wij om een derde termijn moeten 
vragen, onder handhaving van de 
wenselijkheid vanavond of vannacht 
tot stemmingen te komen. Dit lijkt mij 
noodzakelijk met het oog op verdere 
besluitvorming over het pakket voor-
stellen. Als het niet nodig is, zullen wij 
geen derde termijn vragen, maar het 
lijkt mij goed, u vertrouwd te maken 
met deze mogelijkheid. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben er zeer ongelukkig 
mee dat er in dit stadium van het debat 
geen interrupties mogen plaatsvinden. 
Ik heb mij in het vorige stadium zeer 
beperkt. Dit lokt uit tot het houden van 
een derde, vierde of vijfde termijn. Ik 
vraag u, met enige soepelheid inter-
rupties toe te staan en desnoods na 
23.00 uur door te gaan. 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter: Ik steun uw beroep op so-
berheid, opdat wi j niet al te lang na 
23.00 uur behoeven door te gaan. Hier-
mee heb ik impliciet een aankondiging 
gedaan van de mogelijkheid die ons 
bedreigt. 

DeheerWoIff (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is volstrekt correct dat 
u zegt dat u niet voornemens bent, een 
voorstel te doen om na 23.00 uur door 
te gaan. Dit is zeer reëel. Er is lang ge-
sproken en de argumenten liggen op 
tafel. Ik heb zelden in de Kamer erva-
ren dat de zaken door een interruptie-
debat werden verhelderd of ver-
nieuwd. Misschien hebben andere af-
gevaardigden een andere ervaring. Ik 
breng het gevoelen van mijn fractie tot 
uitdrukking dat wi j het bijzonder op 
prijs stellen als de vergadering niet na 
23.00 uur doorgaat en wij de zaak rus-

tig afhandelen. Dit kan zonder de weel-
derige interrupties die hier over het al-
gemeen op een bepaald uur tot bloei 
komen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag u, als 
het debat vanavond om 23.00 uur niet 
is afgerond, hiermee volgende week 
door te gaan. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter: Wij zullen het antwoord 
van de Regering afwachten. Het is zeer 
wel mogelijk dat daaruit de behoefte 
voortvloeit aan een derde, eventueel 
vierde termijn of aan een schorsing. 
Dat ligt voor de hand: er moet worden 
gestemd. Mocht zich die aanleidimg 
voordoen, dan zullen wij overwegen, 
het voorstel te doen na elven door te 
gaan. 

De Voorzitter: Ik heb aangekondigd 
dat van mij een dergelijk voorstel niet 
is te verwachten, hetgeen impliceert 
dat ik dan zal voorstellen, het debat 
volgende week af te ronden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Daarover kan 
de Kamer zich dan uitspreken. Zo doen 
wi j dat altijd. 

De Voorzitter: Ja, zo is dat. Dit is alles 
wat ik erover wil zeggen. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik meen dat ik u op uw wenken kan 
bedienen door niet zo lang te spreken. 
De heer Van Dis heeft in tweede ter-
mijn opnieuw gesproken over de be-
stemming van de matiging. Hij is ei-
genlijk bang dat die matiging niet zal 
werken wanneer zij wordt vertaald in 

werkgelegenheid. Ik meen dat dat een 
te snel lopende redenering is. 

Ik kan mij gevallen voorstellen waar-
in men domweg de ruimte gebruikt 
om arbeidsplaatsen te scheppen die 
tijdelijk zijn, geld opmaken maar geen 
structurele betekenis hebben. Het gaat 
erom dat investeringen plaatsvinden 
die op langere termijn werkgelegen-
heid scheppen en versterken. 

De heer Van Dis heeft verder de 
kwestie van de vervroeging van het 
overleg nog eens aan de orde gesteld. 
In eerste termijn ben ik tamelijk uitvoe-
rig op dit vraagstuk ingegaan. Ik erken 
het probleem. Ik ben het ermee eens 
dat wi j ons moeten bezinnen op nieu-
we procedures, uiteraard in samen-
spraak met de overlegpartners. Daar-
om zal ik het oordeel van de SER daar-
over nog eens vragen. 

De heer Nijhof vroeg mij, in deze ter-
mijn nog eens in te gaan op de stand-
punten van de sociale partners en van 
het kabinet tijdens het overleg. Ik ben 
daarover bewust heel kort geweest 
omdat ik in mijn brieven aan de Kamer 
steeds verslag heb gedaan van de ver-
schillende gesprekken met de sociale 
partners en dus over de verschillende 
standpunten. Om het debat niet onno-
dig te verlengen, wil ik het daarbij, ook 
in deze tweede termijn, laten. 

De heer De Korte heeft, sprekend 
over de voorstellen tot een partiële 
loonmaatregel, gezegd dat ik een on-
verbeterlijke optimist ben. Dat is 
nieuws. Ik zou eerder zeggen dat ik 
niet zo'n sombere kijk heb op de ont-
wikkeling als hij. 

Ik heb al meermalen gezegd dat ik 
ervan overtuigd ben dat de sociale 

De PvdA-kamerleden Kombrink (staand), Den Uyl (I), Poppe lm) en Meijer (r) 
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partners zodanig doordrongen zijn van 
de ernst van de situatie waarin onze 
economie verkeert dat zij bij de onder-
handelingen zullen streven - of ge-
dwongen zullen worden, te streven -
naar een substantiële matiging. 

Er zijn nog geen echte tekenen die 
erop wijzen dat die verwachting op 
niets stoelt. Daarom wil ik blijven vast-
houden aan mijn opstelling dat de on-
derhandelingsvrijheid van de sociale 
partners zo veel mogelijk onaangetast 
moet blijven. Ik meen dat het verbie-
den van alles wat in de loonsfeer mo-
gelijk is niet altijd de juiste weg is om 
tot loonmatiging te komen. 

Daarbij zegt de heer De Korte dat hij 
vrijheden wil verschaffen die niet later 
kunnen worden teruggedraaid. Ik be-
grijp dat punt niet zo goed. Met een 
beperkte loonmaatregel wi l ik de soci-
ale partners vrijheid van onderhande-
lingen laten tot de door ons gestelde 
grens, die vastligt. 

Men weet waaraan men toe is. Het is 
toch duidelijk geworden in het debat 
dat de Kamer vrijwel unaniem grenzen 
aan de bevoegdheden tot vrije onder-
handelingen wi l stellen. Zo lang men 
binnen die grenzen blijft, is er geen 
sprake van een terugdraaien van be-
voegdheden. Overschrijdt men deze 
grenzen, dan volgen meer algemene 
maatregelen, die gegeven vrijheden, 
ook formeel, plafonneren. 

De vrijheid die wij met een partiële 
loonmaatregel aan de sociale partners 
laten, is naar mijn mening verre te ver-
kiezen boven een totale inperking van 
de onderhandelingsvrijheid. De heer 
Van Dis stelde dan ook terecht dat wij 
met een meer algemene maatregel per 
bedrijfstak in feite alleen ingrijpen 
wanneer duidelijk blijkt dat de bereid-
heid tot matiging in die bedrijfstak bij 
beide partners afwezig is. 

Het derde punt van de heer De Korte 
weegt ook zwaar. Men moet voorko-
men dat er onrechtvaardigheden ont-
staan. Ik meen echter dat wi j daarvoor 
met het instrumentarium dat ons ten 
dienste staat kunnen waken. Mijn be-
leidsintenties op dat punt zijn duide-
lijk. Het maakt voor mij geen verschil 
uit of het om grote dan wel om kleine 
bedrijfstakken gaat als er sprake is van 
ontvluchting van de loonmaatregel. 

In beide gevallen kan het belang 
van onze economie in het geding zijn. 
Daarnaast spelen ook overwegingen 
van maatschappelijke aard een rol. 
Ook moet precedentwerking worden 
voorkomen. Zouden wi j in een kleine 
bedrijfstak een loonstijging toestaan 
van 15% en in een grote bedrijfstak bij 
een loonstijging die minder is dan de 

helft daarvan al ingrijpen, dan verlie-
zen wij uiteraard de geloofwaardig-
heid van ons beleid. 

De heer De Korte deed mij een beet-
je denken aan Abraham, pleitend voor 
Sodom en Gomorra, door voortdu-
rend kleinere voorbeelden te geven. 

De heer De Korte heeft gewezen op 
een loonstijging in de zuivel. Die loon-
stijging wordt met name veroorzaakt 
door herstructurerering van de belo-
ning, met name in verband met vuil en 
onaangenaam werk. In 1980 is op dit 
punt een vrijstelling verleend. Voor 
een deel treden de effecten pas in 1981 
in werking. 

Ik zie geen reden om in deze, reeds 
geruime ti jd lopende collectieve 
arbeidsovereenkomst, in te grijpen. 
Als wi j daarmee beginnen, dreigt het 
gevaar dat de Regering van jaar tot 
jaar regelend moet gaan optreden bij 
de loonvorming. Het lijkt mi j , dat ook 
de heer De Korte dit niet zou wensen. 

In zijn pleidooi voor een kostenaf-
dekkende loonmaatregel heeft de heer 
De Korte een drietal kernpunten naar 
voren gebracht. In de eerste plaats wil 
hij zekerheid dat het met deze maatre-
gel beoogde resultaat van een autono-
me matiging van lonen wordt bereikt. 
Uiteraard wil ik dit resultaat ook berei-
ken. Ik geloof dat dit ook best kan. 

Via de weg van een beperkte maat-
regel, met een actief beleid en een 
goed overleg, valt veel te bereiken. Wij 
moeten het belang van onze econo-
mie, zoals dit wordt afgewogen, niet 
zo eng interpreteren dat alleen loon-
stijgingen die een duidelijke en grote 
invloed op de totale loonsomstijging 
hebben, tot een meer algemene maat-
regel kunnen leiden. 

Ook de heer Verbrugh heeft gisteren 
gewezen op het gelijkheidsbeginsel. 
Uit zijn betoog krijg ik toch de indruk 
dat de argumenten die ik gisteren naar 
voren heb gebracht, hem niet hebben 
aangesproken. Ik vind dit erg jammer, 
vooral omdat hij in een eerder stadium 
mijn uitspraak over Dooyeweerds op-
vattingen over de collectieve arbeids-
overeenkomst, heel terecht in verband 
bracht met de problematiek van het 
werkgelegenheidsoverleg. 

Misschien kan ik het hem nog eens 
aldus duidelijk proberen te maken. 
Met een ongelijkheid die het gevolg is 
van vrije onderhandelingen, is binnen 
bepaalde grenzen te leven - dat is on-
ze opvatting over vrij overleg in be-
drijfstakken - , maar met ongelijkheid 
die het gevolg is van regeringsbeleid, 
is niette leven. 

In die zin is de ongelijkheid die zou 
kunnen ontstaan door een zekere mate 
van vrijheid van onderhandelen naast 

de partiële loonmaatregel, een vorm 
van ongelijkheid die naar mijn gevoel 
acceptabel zou kunnen zijn. Maar on-
gelijkheid die het gevolg is van rege-
ringsbeleid, van een loonmaatregel, is 
niet acceptabel. Daarom moet een 
loonmaatregel altijd zijn - zoals ik dit 
heb genoemd - een wat platte en botte 
maatregel. 

Artikel 10 van de Wet op de loonvor-
ming laat alleen ruimte voor een voor 
alle werknemers geldende regel. De 
aanvullende bevoegdheid maakt het 
alleen mogelijk, binnen die voor alle 
werknemers geldende regeling te dif-
ferentiëren naar categorieën van werk-
nemers. Dat kan bij voorbeeld nodig 
zijn in verband met verschillende sy-
stemen van prijscompensatie. 

Ik ben blij dat heer Nypels onze be-
weegredenen tot de voorgestelde be-
voegdheid en het te maken gebruik 
daarvan, kan onderschrijven. Ook zijn 
argumentatie daarbij onderschrijf ik. 

Overigens wil ik in het kader van de 
gelijkheid wijzen op het feit dat ook bij 
een algemene loonmaatregel elemen-
ten van ongelijkheid blijven bestaan. 
Er is immers te allen tijde de mogelijk-
heid van dispensatie. 

Waar de heer De Korte pleit voor een 
algemene loonmaatregel met een zeer 
ruime dispensatiebevoegdheid, stuurt 
hij aan op een naar mijn gevoel groter 
gevaar van ongelijkheid, een ongelijk-
heid die ook duidelijker het gevolg is 
van het ingrijpen van de Regering. 

Als ik al deze punten en de weder-
zijdse argumenten overzie, dan geloof 
ik toch dat ik moet vasthouden aan 
mijn beleidslijn. Eigenlijk zou ik ook 
nog tegen de heer De Korte kunnen 
zeggen dat, als zijn veronderstelling 
uitkomt en inderdaad die 'armada van 
vakverenigingen' komt die alle een po-
ging doen om onder de partiële loon-
maatregel uit te komen, er natuurlijk 
toch het moment komt waarop de 
loonmaatregel onvermijdelijk is. 

In die zin kan er een punt komen 
waarop, als zijn pessimistische visie 
wordt bewaarheid, ook zijn genees-
middel wordt geaccepteerd. Ik zeg 
echter nogmaals: ik denk niet dat dit 
het geval zal zijn. 

Mevrouw Beckers heeft gezegd dat 
zij in beginsel geen tegenstandster is 
van de voorgestelde nieuwe bevoegd-
heid, mede omdat deze slechts voor 
één jaar zou gelden. Zij wi l echter toch 
niet voor het ontwerp stemmen, om-
dat zij een precedentwerking vreest. 
Dat spijt mij erg, omdat haar betoogt 
er ondersteuning van die bevoegdheid 
mij aansprak. 

Zakelijk zijn wi j het eigenlijk eens; al-
leen de vrees voor een precedentwer-
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king houdt haar van feitelijke onder-
steuning af. Het is misschien geen 
goede vergelijking, maar als mevrouw 
Beckers tegenover elkaar stelt het ge-
vaar van precedentwerking en de mo-
gelijkheid van een algemene loon-
maatregel, gaat haar voorkeur naar 
mijn gevoel uit naar het zoveel mogelijk 
voorkomen van die algemene loon-
maatregel. 

Met andere woorden, wi l zij dan niet 
liever vasthouden aan haar eigen zake-
lijke argumenten? Het gevaar van pre-
cedentwerking is toch niet zo groot, 
gegeven de unieke situatie van dit jaar, 
dat dit nu al een beslissende factor zou 
kunnen zijn. 

Tegen de heer Bakker zou ik nog het 
volgende willen zeggen. Ik weet niet of 
het helpt, want ik vind dat zijn visie op 
de economie en de tegenstelling tus-
sen eigenaars en werknemers een 
mooie visie is uit de negentiende 
eeuw, maar ook niet veel later. 

De heer Bakker (CPN): Vertel ze dat 
maar in de fabrieken! 

Minister Albeda: Nogmaals zou ik tot 
de heer Bakker wil len zeggen dat loon-
matiging niet alleen een belang van 
het rijk, de besturen van de ondeme-
mingen en oliemaatschappijen is. 
Neen, loonmatiging is een algemeen 
belang, ook voor de werknemers. Zon-
der loonmatiging zou onze economie 
in een nog ernstiger situatie dan waar-
in zij nu verkeert geraken, en dat zou 
een nog snellere stijging van de werk-
loosheid ten gevolge hebben. 

Ook bij de voorstellen van de heer 
Poppe zou een partiële loonmaatregel 
onvermijdelijk zijn. Als ik het goed be-
grijp, zou ook hij niet ontkomen aan 
aanvullende maatregelen om het ont-
wijken van die maatregel te ontgaan. 
Ik vraag mij af of ook in die visie het 
kleinere middel niet beter zou moeten 
zijn dan het grotere. 

De heer Nijhof heeft mij nog ge-
vraagd terug te komen op de sanctie-
mogelijheden bij de huidige loonmaat-
regel. Het antwoord kan ik kort als 
volgt samenvatten. Overtreding van 
de loonmaatregel is op zich zelf straf-
baar. 

Ondernemingen die in strijd met de 
loonmaatregel hebben gehandeld en 
dit weigeren te redresseren, worden 
door de loontechnische dienst aange-
meld bij de officier van justitie, belast 
met de behandeling van economische 
strafzaken. Het vervolgingsbeleid valt 
onder de verantwoordelijkheid van de 
Minister van Justitie. 

In voorkomende gevallen zal door 
een officier van justitie worden over-
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gegaan tot het opleggen van een voor-
lopige maatregel als bedoeld in artikel 
28 van de Wet op de economische de-
licten. Vooruitlopend op de terechtzit-
t ing, kan een voorlopige maatregel 
worden opgelegd indien tegen een 
verdachte ernstige bezwaren zijn gere-
zen en tevens de belangen die door 
het overtreden voorschrift worden be-
schermd een onmiddelli jk ingrijpen 
vereisen. Het negeren van zo'n voorlo-
pige maatregel is tevens een misdrijf. 

De heer Poppe stelt dat deze loon-
maatregel het systeem van prijscom-
pensatie ondermijnt. Ik ben een beetje 
bang dat wij nu komen aan een herha-
ling van zetten. Wat wij beogen met 
onze beperkte maatregel is geen prin-
cipiële ingreep in het systeem van 
prijscompensatie. 

De korting is eenmalig en laat de 
prijscompensatiebepalingen in de 
ca.o. onaangetast. Dat wil niet zeggen 
dat herbezinning op het systeem van 
prijscompensatie niet een belangrijke 
zaak zou zijn. 

De heer Weijers stelt in een motie 
voor de vakantietoeslag reeds bij 
f 5000 af te toppen. Wij realiseren met 
ons pakket van maatregelen een inko-
mensverdeling van min 0,75% bij de 
minimumloner tot min 3,5 a 4%. Wij 
vinden dit plaatje op een goede ma-
nier beantwoorden aan de noodzaak 
de offers op een aanvaardbare wijze 
over de verschillende categorieën te 
verdelen. 

Natuurlijk zit hier een subjectieve 
waardering achter, maar wij wil len wel 
vasthouden aan de door ons nage-
streefde verdeling. Ik heb al gesproken 
over de reserve van nivelleringsmoge-
lijkheden voor de komende jaren tach-
t ig. In die zin heb ik toch de neiging 
aanvaarding van deze motie te ontra-
den. 

De heer Poppe heeft een vraag 
gesteld met betrekking tot de medi-
sche specialisten. In het protocol is op-
genomen dat de bewindslieden voor 1 
april 1981 het restinkomen zullen vast-
stellen. Bij deze vaststelling zal het ad-
vies van de commissie van deskundi-
gen zwaar worden gewogen. 

De commissie is deze week inge-
steld en kan dus nu pas met haar werk-
zaamheden beginnen. Het tijdschema 
is daardoor vrij krap. Graag zeg ik de 
Kamer toe, dat de regeringsbeslissing 
over het restinkomen zodra deze is ge-
nomen aan de Kamer wordt meege-
deeld. 

Ik hoop dat dit voor 1 april mogelijk 
zal zijn. Ik ga er wel van uit, dat het 
overleg met de Kamer over de beslis-
sing nog voor het paasreces kan 
plaatsvinden. De heer Weijers vraagt 
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naar een eindrapportage met betrek-
king tot het minimaprobleem in febru-
ari. Daarvan heb ik al gezegd, dat ik 
mijn uiterste best zal doen. Complete 
garantie kan ik niet geven. Wij zullen 
doen wat enigszins mogelijk is. 

Ik heb er behoefte aan met name de-
genen die bezwaren hebben tegen de 
uitschuifoperatie er nog eens met na-
druk op te wijzen, dat de afzonderlijke 
maatregelen waaruit ons beleidspak-
ket voor 1981 is opgebouwd en sa-
mengesteld niet geïsoleerd mogen en 
moeten worden bezien maar moeten 
worden beoordeeld op hun gezamen-
lijk effect. Dat geldt ook voor de uit-
schuifoperatie. 

Alleen een strikt partiële beoorde-
ling kan leiden tot termen als 'dubbel 
matigen', zoals de heer Nypels die 
heeft gebruikt. Onze aanpassingsme-
chanismen zijn een groot goed en vor-
men een belangrijke sociale verwor-
venheid, Ik ben het met de heer Nypels 
eens, dat uiterste voorzichtigheid 
moet worden betracht met het afwij-
ken van deze wettelijke aanpassings-
systemen. Zij zijn echter niet heilig, 
niet onaantastbaar. Zij mogen dat op 
straffe van een verstikkende verstar-
ring welke van het beginsel het gevolg 
zou zijn ook niet zijn. 

Natuurlijk leidt een uitschuifoperatie 
ertoe, dat over een bepaalde periode 
bruto minder wordt ontvangen. Het is 
juist, zoals de heer Poppe heeft aange-
geven, dat over de periode 1 juli 1980 
tot 1 juli 1981 als gevolg van de beide 
uitschuifoperaties de minimumloner 
in bruto termen ongeveer f 230 minder 
ontvangt. 

De beoordeling van de aanvaardbaar 
heid van de uitschuifoperaties mag ech 
ter niet uitsluitend plaatsvinden aan de 
hand van dit criterium. Ik vind dat het 
koopkrachteffect van het totale beleids-
pakket, waarvan de uitschuifoperatie 
onderdeel uitmaakt, bij de beoordeling 
moet worden betrokken. 

Dan is het van belang dat wij met 
een samenstel van maatregelen, waar-
onder maatregelen die extra gunstig 
zijn voor de lager betaalden, het koop-
krachtverlies voor de minimumloner 
hebben kunnen beperken tot 0,75 in 
plaats van de in de MEV geraamde 
1,5%. 

De heer Poppe (PvdA): En - 1 , 5 % voor 
andere minima. 

Minister Albeda: Ik ben van mening 
dat, mits ingepast in een sociaal-eco-
nomisch beleidspakket, de uitkomsten 
als geheel in hun onderlinge samen-
hang aanvaardbaar moeten kunnen 
zijn, sterker nog: als gewenst moeten 
kunnen worden beoordeeld. Ik stel 

2097 



Albeda 

vast, dat ons beleidspakket leidt tot 
een substantiële loonmatiging. Ik stel 
bovendien vast, dat door de uilschuif-
operatie uitstralingseffecten worden 
voorkomen. 

Ten slotte stel ik vast, dat ondanks 
die uitschuifoperatie en dankzij zowel 
de maatregelen in de secundaire sfeer 
als de gunstige prijseffecten van de 
substantiële loonmatiging de koop-
kracht van de minima zich gunstiger 
ontwikkelt dan bij ongewijzigd beleid 
en bij het laten lopen van de ca.o. 's 
zoals zij waren afgesloten. Het laatste 
betekent dat de minima minder inleve-
ren dan zij terugkrijgen. Dat is een con-
statering van belang. 

De heer Engwirda heeft de vraag 
gesteld waarom er geen verschil in 
koopkracht is tussen 'minima met en 
zonder kinderen'. In de nota naar aan-
leiding van het verslag is geen verschil 
in uitkomst zichtbaar voor de verschil-
lende groepen. Dat is een gevolg van 
de presentatie. Wij menen dat het juis-
ter is, de geraamde koopkrachtontwik-
keling in enigszins globale cijfers te 
presenteren. 

Zo is op afgeronde basis de uitkomst 
voor mensen met kinderen op mini-
mumniveau 0,1 % beter dan voor de-
genen zonder kinderen. Zou er geen 
extra maatregel in de kinderbijslag-
sfeer zijn opgenomen, dan zou de uit-
komst voor gezinnen met kinderen 
juist 0,2 tot 0,3% slechter zijn geweest. 
Dat zou wel in de gepresenteerde uit-
komst tot uitdrukking zijn gekomen. 

De minimumuitkeringen komen in-
derdaad op - 1 en nog iets meer uit. 
Dat is een gevolg van het geleidelijk 
tot stand brengen van het in de wet 
vastgelegde koppelingssysteem. Tij-
dens de geleidelijke overgang is een 
gering verschil in koopkrachtontwik-
keling ten opzichte van het minimum-
loon met zijn 0,75% - de heer Poppe 
wees er bij interruptie op - onvermijde-
lijk. Ik meen dan ook dat dit verschil in 
koopkrachtontwikkeling op zich zelf 
geen aanleiding kan zijn de uitschuif-
operatie niet te aanvaarden. 

Namens de Minister van Binnen-
landse Zaken maak ik een enkele op-
merking over de topsalarissen van 
ambtenaren en semipolitieke functi-
onarissen. 

De heer Poppe heeft naar aanleiding 
van de opmerkingen van mijn ambtge-
noot over de overgangsvoorziening 
voor de in dienst zijnde ambtelijke top-
functionarissen betoogd, dat deze op-
merkingen in zoverre geen hout snij-
den, dat het door de Minister noodza-
kelijk geschetste hernieuwde overleg 

in geval van wijziging van de zoge-
naamde afbouwperiode helemaal niet 
verplicht zou zijn. 

De heer Poppe heeft formeel gezien 
het gelijk aan zijn kant, voor zover het 
de topambtenaren in de zin van het AI-
gemeen Rijksambtenarenreglement 
betreft. Volgens de in dat reglement 
vervatte bepalingen over het georga-
niseerde overleg, behoeft over wijzi-
ging van het Bezoldigingsbesluit Bur-
gerlijke Rijksambtenaren geen overleg 
te worden gevoerd, voor zover deze 
wijzigingen betrekking hebben op de 
hoogst bezoldigde ambtenaren. 

Afgezien van het feit dat dit slechts 
betrekking heeft op een formele ver-
plichting, moet ik erop wijzen dat de in 
het Algemeen Rijksambtenarenregle-
ment opgenomen beperking van de 
verplichting van het plegen van geor-
ganiseerd overleg niet geldt voor on-
der andere de burgemeester, het mili-
tair personeel en ambtenaren van de 
buitenlandse dienst. Er zou dus wel 
degelijk overleg moeten worden ge-
pleegd. 

De heer Weijers heeft in de tweede 
termijn zijn uitnodiging herhaald om 
tot een snellere afbouw te komen, dit 
zowel met het oog op de langere tijd 
van voorbereiding van de nu gedane 
voorstellen als met de bedoeling deze 
afbouwregeling een trendsettend ka-
rakter te geven. 

In een eerder stadium heeft de heer 
Van den Anker zijn amendement op 
het wetsontwerp 16 488 ingediend, dat 
eveneens een snellere afbouw beoogt. 
Hoewel ik niet ontken dat de voorbe-
reiding tamelijk lang heeft geduurd, 
meen ik te mogen stellen dat toch in 
voortvarendheid aan dit belangrijke, 
maar ook veelomvattende en tech-
nisch gecompliceerde project is ge-
werkt. Ik stel het derhalve op prijs dat 
de heer Weijers mijn ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken ter zake geen ver-
wijt wi l maken. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
heeft zowel in de nota naar aanleiding 
van het verslag van de vaste Commis-
sie voor ambtenarenzaken en pensioe-
nen als hedenochtend mondeling in 
dit huis uiteengezet om welke reden 
hij een gewijzigde afbouwregeling 
voor de zittende topfunctionarissen 
meende te moeten afwijzen. 

Ik herhaal dat de door hem voorge-
stelde methodiek ertoe leidt, dat het 
overgrote deel van de betrokkenen 
reeds per 1 januari 1981 en 1 januari 
1982 het beoogde salarisniveau be-
reikt. Een miniem aantal komt na drie 
of vier jaar op de nieuwe niveaus. 

Nu heeft de heer Weijers erop gewe-
zen dat het hem niet zozeer om die en-

kele topfunctionarissen gaat maar dat 
hij de hier vast te stellen regeling als 
trendsettend wi l zien voor de toekorrv 
stige maatregelen. 

Ik kan moeilijk inzien dat de voor de-
ze maatregel beoogde afbouwperiode 
nu direct een trendsettend karakter 
zou moeten krijgen; elke maatregel 
moet op eigen merites worden beoor-
deeld. Het gaat er op dit moment in de 
eerste plaats om ernaar te streven de 
topherziening ti jdig te realiseren. Over 
de toekomstige maatregelen zal te zij-
nert i jd opnieuw kunnen worden over-
legd. 

De heer Weijers heeft gevraagd of 
het amendement van de heer Van den 
Anker aan de eisen van de techniek 
voldoet. Ik meen daarop bevestigend 
te kunnen antwoorden. Desondanks 
meen ik het amendement met klem te 
moeten afraden. Zoals mijn ambtge-
noot van Binnenlandse Zaken heeft uit-
eengezet, zou er over de verscherpte 
overgangsregeling met verschillende 
categorieën opnieuw moeten worden 
overlegd. De datum van 1 januari 1981 
zou daardoor niet kunnen worden ge-
haald. 

Van verschillende zijden is opnieuw 
gesproken over de problematiek van 
het werkgelegenheidsoverleg. Ik zie op 
dit punt een probleem. Ik schets de si-
tuatie als volgt. 

Als ik het goed begrijp, wi l eigenlijk 
de gehele Kamer dat het werkgelegen-
heidsoverleg plaatsvindt. Een deel van 
de Kamer ziet in het voorstel van de 
heer Van Der Doef een oplossing maar 
waarschijnlijk zal dat deel geen meer-
derheid van deze Kamer zijn. Mijn veel 
betere voorstel heeft desondanks geen 
kans op een meerderheid in deze Ka-
mer. 

Ik vraag mij af of wi j niet een voor-
stel moeten doen, dat zo mogelijk door 
de gehele Kamer wordt gesteund. Ik 
wil dan het volgende voorstellen: ik 
trek dat onderdeel van het wetje in. Te-
gelijkertijd schrijf ik een brief aan de 
Stichting van de Arbeid, waarin ik 
aandring op dit overleg namens een 
zeer grote kamermeerderheid. 

Tevens richt ik een adviesaanvraag 
aan de Sociaal Economische Raad 
waarin ik nog eens neerleg wat in de 
Kamer wordt gedacht, waarin ik neer 
kan leggen wat mijn voorstel was en 
het voorstel van de heer Van der Doef. 

Over het antwoord van de Stichting 
van de Arbeid en het SER-advies vindt 
zo mogelijk nog in maart in deze Ka-
mer een debat plaats, dat eventueel 
zou kunnen uitmonden in nieuwe wet-
geving op dit terrein. Dit betekent dat 
ik op dit moment een nota van wijzi-
gingen laat voorbereiden. 
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In principe was het de bedoeling dat 

dit wetsontwerp ook zou hebben ge-
golden voor de quartaire sector. 

De heer Nijhof heeft een motie inge-
diend over de doorwerking van de 
schadeloosstelling voor Tweede Ka-
merleden. Ik heb hier het voorstel van 
de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Ik heb eigenlijk de neiging te zeggen 
dat als ik zo iets tegen zou komen in 
enige bedrijfstak, ik dan gebruik zou 
willen maken van mijn gedifferentieer-
de bevoegdheid. 

Dit is nu het soort bedrijfstak dat al-
leen met een specifiek op die bedrijfs-
tak gerichte maatregel is te regelen. 
Als ik het voorstel van mijn ambtge-
noot goed lees, dan komt zijn conclu-
sie op hetzelfde neer. 

Indien de motie van de heer Nijhof 
door de Kamer wordt aanvaard zal 
mijn collega van Binnenlandse Zaken 
de schadeloosstelling overeenkomstig 
de verlaagde aanspraak op vakantie-
uitkering aanpassen. Het enige pro-
bleem is: waarom heeft de Kamer niet 
eerder de specialisten als referentieka-
der gezien? 

De motie van de heer De Korte op 
stuk nr. 13 lijkt wel te passen in mijn 
procedurevoorstel. Toch heb ik een 
probleem met het slot van de motie. 
Onder 2. staat dat alleen tot principe-
wetgeving ter zake van het werkgele-
genheidsoverleg zou moeten worden 
besloten, indien de voorbereidingen 
binnen de Stichting van de Arbeid op 
niets uitlopen. Ik zou een bijna omge-
keerde conclusie trekken. Is het niet 
andersom? Niet voor niets is hier, naar 
ik meen door de heer Van Dis, het punt 
van de onverbindendverklaring ge-
noemd. 

Je zou je kunnen voorstellen dat 
juist als het wel op iets uitloopt het zou 
kunnen uitlopen op een soort verbin-
dendverklaring, hetzij een letterlijke 
verbindendverklaring, hetzij een wetje 
waarin dat voorstel van de Stichting 
nog eens wettelijk wordt onderstreept. 

Ik hoef niet uit te leggen dat de mo-
tie van de heren Poppe en Kombrink 
op stuk nr. 11 over de inkomenspolitie-
ke prent voor de Regering zeer moei-
lijk te accepteren is. Hetzelfde geldt 
voor de motie van mevrouw Beckers-
de Bruijn over de loonkostensubsidies 
en het daarvoor gebruiken van rijksbij-
dragen aan de sociale zekerheidsfond-
sen. Dat lijkt mij een operatie die finan-
cieel erg veeleisend is. 

Bovendien staat deze haaks op haar 
eigen voorstel niet in te gaan op het 
voorstel van de Regering om te komen 
tot een korting op de loonsom. Eerst 
de loonsom niet korten, maar dan wel 

bedrijven subsidiëren, opdat zij niet in 
de knel komen door de hoogte van de 
lonen, lijkt mij niet voor de hand te lig-
gen. 

Dan kom ik aan de motie van de heer 
Kombrink op stuk nr. 17. Het kabinet 
deelt ten volle de bezorgdheid van de 
indieners van de motie over de hoge 
werkloosheid, die met name voor be-
paalde sectoren en bepaalde catego-
rieën tot uitdrukking komt. Dat gerich-
te maatregelen hierin uitkomst kunnen 
bieden, behoort ook tot de visie van 
het kabinet. 

De conjuncturele verhoging van de 
WIR-premie voor outillage, een extra 
aanvullend beleid ten bedrage van 200 
mil joen, waarover de Kamer aan het 
begin van dit debat is geïnformeerd, 
en de mogelijkheden gesignaleerd in 
het regeringsstandpunt over het 
WRR-rapport laten duidelijk zien dat 
ook het kabinet in deze sfeer daadwer-
kelijke initiatieven heeft genomen. 

Voor de verdere intensivering is ui-
teraard de budgettaire problematiek 
thans van doorslaggevende betekenis. 
Ik verwijs voor dit aspect naar de Mi-
nister van Financiën, die hierover nog 
zal komen te spreken. 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! De centrale vraag in de eer-
ste termijn van de Kamer was die van 
de heer Van Dijk, waarbij de heren Nij-
hof, Engwirda en Van Dis zich hebben 
aangesloten, namelijk om een nadere 
discussie over het financieringstekort. 
De heer Kombrink heeft in dit verband 
gezegd: geen paniek. Ik ben het niet zo 
vaak met hem eens, maar in dit geval 
wel. 

Een analyse van alle factoren, die 
daarbij een rol spelen, is op dit ogen-
blik bijzonder moeilijk te geven. De re-
alisatiecijfers over 1980 betreffende de 
belastingen komen pas in de derde 
week van januari ter beschikking. Dat 
is essentieel. Dat geldt trouwens voor 
meer cijfers. 

Ik denk aan de meest recente cijfers 
betreffende de lopende rekening van 
de betalingsbalans. Willen wi j een ver-
gelijking met de MEV, wat meer reëel, 
gebaseerd op die cijfers, stoelen enz. 
dan wordt het vrij ras duidelijk dat een 
overleg over deze zaken pas eind janu-
ari/begin februari zinvol kan zijn, om-
dat ik pas dan een begin van de analy-
se, waarom de heer Van Dijk vroeg, 
aan de Kamer in een notitie kan doen 
toekomen. Die kan niet compleet zijn, 
want de voorlopige rekening over 
1980 is pas een ti jd later klaar; dat 
wordt wel maart. Dat lijkt mij ook te 

laat. Eind januari/begin februari komt 
het (enige speling wi l ik wel houden). 
Ik hoop dat ik de vraag van de heer 
Engwirda zo mag vertalen, want dan 
stel ik dat overleg zelfs op prijs. Ik wil 
er dan met de vaste Commissie voor 
Financiën verder over spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat was ei-
genlijk het hoofdpunt. Ik wi l nu ingaan 
op een aantal losse vragen, die na het 
uitvoerige antwoord, dat ik in eerste 
termijn heb gegeven - te uitvoerig 
naar uw smaak - zijn overgebleven. 

De heer Kombrink heeft nogmaals 
de aandacht erop gevestigd dat wij via 
onze loonmatiging op middellange 
termijn bij lange na niet voldoende ar-
beidsplaatsen creëren. Wij hebben ook 
nooit beweerd dat het wel het geval 
zou zijn. Tijdens de algemene be-
schouwingen zijn wi j daarop uitvoerig 
ingegaan. 

Ik wil niet opnieuw betogen wat wi j 
in de Miljoenennota en bij de algeme-
ne beschouwingen uiteen hebben ge-
zet over wat wij met ons beleid in 1981 
wil len (een duidelijke aanzet in de rich-
ting van een structureel werkgelegen-
heidsherstel). Ik wil er wel op wijzen -
en dat lijkt mij essentieel - dat ons be-
leid niet alleen bestaat uit loonmati-
ging, iets dat de heer Kombrink graag 
doet voorkomen. 

Ons beleid is er bij voorbeeld onder 
andere ook op gericht het financierings-
tekort terug te dringen, benevens om 
via fiscale weg de financiële positie 
van het bedrijfsleven te verbeteren. 
Het effect van die totaliteit van maatre-
gelen is dan ook aanzienlijk groter dan 
op basis van de loonmatigingsvariant 
van het CPB becijferd kan worden. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat zien wi j 
in de praktijk. 

Minister Van der Stee: Dat klopt. Cete-
ris paribus zou dat beleid een groot ef-
fect hebben. Als de omstandigheden 
echter aanmerkelijk verslechteren, 
worden de goede resultaten van dat 
beleid daardoor versluierd en wegge-
drukt. Dat kan ik niet helpen. Zonder 
dat beleid zou het nog aanmerkelijk 
slechter zijn geweest. Daarom is het 
een beetje goedkoop om daarom zo 
erop te reageren; de omstandigheden 
zijn immers essentieel gewijzigd. 

De heer Kombrink heeft gisteren 
gesteld dat ik uitsluitend heb gespro-
ken over structurele problemen. Dat 
is niet juist, ik wi l hem dringend aan-
raden, het stenogram na te lezen. Ik heb 
een zwaar accent gelegd op de structu-
rele problematiek, naar mijn smaak vol-
strekt terecht. Maar ik heb wel degelijk 
gewezen op het feit dat de werkloos-
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heidsproblematiek op dit moment 
wordt verscherpt door de conjuncturele 
neergang. 

De heer Kombrink heeft nadere vra-
gen gesteld over de belastingtegenval-
ler. Hij heeft gevraagd of wi j van plan 
zijn die tegenvaller in 1981 te compen-
seren. Ik heb in het begin van mijn in-
terventie gezegd dat wi j bezig zijn een 
analyse daaromtrent te starten en -
het eerste begin is er al - dat wij er na-
der op studeren, wachtend op cijfers 
die ons ter beschikking moeten ko-
men. Tot die tijd zou ik daarover liever 
geen uitspraken doen. 

De heer De Korte heeft mij gevraagd 
naar de hoogte van de AIQ. Hij had zelf 
het getal van 96 Va berekend. Wij be-
schikken niet over een nieuwe macro-
economische prognose voor 1981. Dat 
heb ik gisteren ook al gezegd, toen ik 
het had over de loonsomsti jging in 
1981, zoals die nu kan worden bere-
kend. 

Op basis van dezelfde veronderstel-
lingen als die welke ik gisteren tegen 
de heer Engwirda noemde, is het wel 
mogelijk om een indicatie te geven 
voor de hoogte van de gecorrigeerde 
AIQ. Die indicatie komt dan uit op 96, 
dus iets lager dan de heer De Korte 
veronderstelde. Overigens is dat een 
trend; heel exact kan dat cijfer niet zijn, 
zodat het verschil met de heer De Kor-
te ook niet erg groot is. 

De schatting van de heer De Korte is 
dat de monetaire financiering dit jaar 
op 7 a 8 mld. zal uitkomen voor Rijk en 
lagere overheid samen. Dat is wel aan 
de erg hoge kant; 41/2 a 5 mld. ligt zeer 
veel dichter bij de werkelijkheid. 

De heer Verbrugh constateert dat ik 
wel verontrust maar niet dodelijk ver-
ontrust was over de ontwikkeling van 
het financieringstekort. Ik zou bijna 
zeggen: Gelukkig maar, want aan een 
dode Minister van Financiën heeft het 
land ook niet veel. 

Hij haalde vervolgens mijn uitspraak 
aan dat tegenover de nu voorgeno-
men oprekking van het financierings-
tekort in 1981 op middellange termijn 
budgettaire inverdieneffecten als ge-
volg van een loonmatiging staan, die 
globaal twee keer zo groot zijn. Hij 
noemde mij een optimist. Ik zou ook 
hem willen adviseren de Handelingen 
nog eens goed na te lezen wat ik pre-
cies en letterlijk daarover heb gezegd. 

Hij zal dan ongetwijfeld tot de con-
clusie komen dat mijn betoog veel re-
alistischer was dan hij op het eerste 
gehoor heeft gedacht. Ik wil eraan toe-
voegen, dat dit uiteraard uitgaat van 
gelijkblijvende overige variabelen. Als 

de andere variabelen wijzigen, dan 
blijft er natuurlijk van dit soort zaken 
niet veel over. 

De heer Kombrink heeft in zijn motie 
op stuk nr. 17 gevraagd om een breed 
samengesteld pakket van gerichte 
maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid. Na alles wat wi j bij 
de algemene beschouwingen over de 
alternatieve voorstellen van de PvdA 
hebben gezegd, kunnen wi j daarover 
kort zijn. 

Ik ben van mening dat wi j binnen de 
financiële mogelijkheden tot het uiter-
ste zijn gegaan met onze voorstellen 
voor een gericht beleid. Ik ben daarom 
blij dat in de motie van de heer Van 
Houwelingen op dat punt ook duidelijk 
wordt uitgesproken, hoe wi j ook ver-
der mogen denken over deze motie, 
dat een oprekking van hetfinancie-
ringstekort op dit ogenblik, maar über-
haupt niet gewenst is. 

Wij liggen aanmerkelijk boven wat 
structureel aanvaardbaar is en zelfs in 
klassieke Keynesiaanse conjunctuur-
politiek zou men welhaast zeggen dat 
wij boven de grenzen liggen voor wat 
maximaal juist in die meest klassieke 
structuren denkbaar is. Dat leidt mij er-
toe te zeggen: 

Vele voorstellen zijn gedaan om 
meer geld uit te geven voor dit of voor 
dat, maar het kan niet zo zijn, dat wi j 
geld uitgeven zonder dat daar inkom-
sten tegenover staan en binnen ge-
houden zijn. Ik wi l graag verwijzen 
naar het klassieke spreekwoord van de 
vogels in de hand en vogels in de 
lucht. 

De heer Kombrink heeft mij ge-
vraagd, hoe het staat met de 800 min. 
koopkrachtkoppeling bij de ambte-
naren. Zoals de Minister van Binnen-
landse Zaken in eerste termijn heeft 
opgemerkt, ligt de budgettaire op-
brengst van deze koopkrachtcorrectie 
dichttegen de 800 min. aan. Die cor-
rectie vloeit inderdaad voort uit de ver-
taling van de stijging van sociale pre-
mies naar de salarissen van het over-
heidspersoneel. Daarmee is ook een 
vraag van de heer Weijers gelijktijdig 
beantwoord. 

De uitgaven voor onderwijs, het kas-
plafond voor 1980 zal niet worden 
doorbroken in 1980, deel ik de heer 
Kombrink mede. 

De heer Kombrink vroeg ook nog of 
de f 265 min. geheel op de O & W-be-
groting zullen worden gevonden of 
ook in de generale sfeer. Hij vroeg dit 
om uit te kunnen maken, of de invul-
ling nog in dit debat aan de orde 
moest komen, dan wel bij de behande-
ling van de begroting van O & W. Uit-
gangspunt is, dat dit bedrag moet wor-

den gevonden binnen de begroting 
van O & W. Voorstellen daartoe wor-
den uitgewerkt en nadat de definitieve 
besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
zal de Kamer uiterlijk volgende week 
hierover bericht ontvangen. 

De heer Kombrink vroeg ten slotte 
nog naar de structurele invulling in 
1982 en latere jaren van de in 1981 in-
cidenteel door Onderwijs gedekte be-
dragen. In antwoord op vraag 237 naar 
aanleiding van de miljoenennota heeft 
de Regering medegedeeld, dat ernaar 
wordt gestreefd, vóór 1 januari 1981 
na goed overleg met alle betrokkenen 
voorstellen ter zake te formuleren en 
daar wordt op dit ogenblik hard aan 
gewerkt. 

De heer Van Houwelingen vroeg hoe 
het nu staat met de vaste oeververbin-
ding Westerschelde. Welnu, vanmid-
dag heeft een brede delegatie van het 
kabinet en van de provincie Zeeland 
onder mijn leiding daarover bespre-
kingen gevoerd. Wij hebben een pad 
geëffend voor ambtelijke delegaties, 
die compromissen ter zake zullen uit-
werken. Die compromissen zullen ui-
terlijk medio januari gereed zijn en ui-
terlijk eind januari leiden tot besluit-
vorming tussen partijen. 

Hiermee heb ik materieel nog niets 
gezegd. Materieel wil ik slechts zeg-
gen, dat de uitgangspunten voor 
kwantificering van definancieringsbe-
dragen van 1978, die stoelen op een 
rente van 7%, zijn losgelaten en dat nu 
gesproken wordt op een basis van 9%. 
Wie dat allemaal kan begrijpen, begrij-
pe het. Men kan het in ieder geval uit-
werken in tientallen verschillende re-
kenmodellen en daarvoor hebben wij 
onze ambtenaren aan het werk gezet. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Het belangrijkste onderdeel 
van mijn beantwoording betreft het 
energiebeleid. Ik wil er nogmaals de 
nadruk op leggen, dat dit energiebe-
leid en in het algemeen de energiesitu-
atie voor de mondiale economische si-
tuatie, maar ook voor die van Neder-
land derhalve, van essentiële beteke-
nis is en dat de meest essentiële factor 
daarin moet worden toegekend aan de 
beschikbaarheid van energie zonder 
afhankelijk te zijn van minder stabiele 
gebieden. Dit betekent derhalve dat 
men een uiterste inspanning moet 
doen om produktie die men zelf in de 
hand heeft in ieder geval te doen 
plaatsvinden. 

De heer Van Houwelingen heeft 
gesteld dat de prijsstijging van de 
energie onder andere de werkloosheid 
heeft veroorzaakt. Ik denk dat hij daar 
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volstrekt gelijk in heeft. Het is toch de 
prijsstijging van energie geweest die 
met name nu weer de sterk recessieve 
verschijnselen in de wereldeconomie 
heeft veroorzaakt, die ook in dit land 
extra doorwerken, waardoor ons werk-
loosheidscijfer gestegen is tot de 
hoogte van dit moment. Ik wil er nog 
wel de aandacht op vestigen dat er in 
Nederland nog wel enkele andere pro-
blemen aan de hand waren en zijn en 
dat Nederland uit de vorige energiecri-
sis niet zo gekomen is als andere lan-
den. 

Wij hebben toen de werkloosheid 
gestabiliseerd. Wij hebben ook onze 
collectieve uitgaven op een hoog ni-
veau gestabiliseerd - het conjuncture-
le element werd blijvend gemaakt - en 
daarbij is gebruik gemaakt van alle re-
serves die wij hadden, onder andere in 
aardgasbaten en ook in hetfinancie-
ringstekort, zonder dat dit voldoende 
bijdroeg tot de structuurversterking. 
Wij hebben tegelijkertijd gezien, dat de 
rentabiliteitspositie van het bedrijfsle-
ven werd uitgehold, waardoor die 
structuurversterking naar de toekomst 
vergleed. Ik zeg dit even terzijde, hoe-
wel het niet onbelangrijk is voor het 
beschouwen van dit vraagstuk. 

De heer Van Houwelingen heeft ook 
gezegd, dat een tweede gevolg van die 
prijsstijging extra inkomsten uit het 
gas zijn. Van die extra inkomsten vloeit 
een groot deel naar de staat toe. Ik 
meen, dat wij die middelen structuur-
versterkend zullen moeten aanwen-

den. Een relatief niet zo groot deel -
absoluut is dat toch veel - vloeit, zo zei 
de heer Van Houwelingen, naar de 
maatschappijen die het gas of de olie 
winnen. Hij heeft daarbij gezegd, dat 
men ook die middelen moet inzetten 
bij de bestrijding van de werkloosheid. 

Ik ben het met hem eens dat zij daar-
van moet worden ingezet - speciaal op 
langere termijn - en ook voor de ver-
sterking van de structuur van onze 
economie, waardoor ook later de 
werkgelegenheid in dit land gewaar-
borgd kan blijven. Vanuit dat gezichts-
punt heb ik tijdens het debat in janu-
ari - het ging toen over de loonpauze 
van het jaar 1980 - gesproken over het 
beleid dat ik mij voorstelde te voeren 
ten opzichte van de NAM-maatschap-
pijen. Bij die maatschappijen kwam 
het overgrote deel van de extra win-
sten terecht. 

Ik becijferde dat deel op 400 min. per 
jaar. Ik heb toen gezegd, dat die extra 
bedragen in ieder geval in het land ge-
houden moeten worden, opdat zij aan-
gewend worden voor de versterking 
van de economische structuur en op-
dat zij bijdragen tot bestrijding van de 
werkloosheid. Ik heb dat beleid ver-
volgd. Op 5 maart hebben wij hier we-
derom een debat gehad. Ik heb toen 
verteld welke lijn ik was gaan volgen 
en dat ik die niet tussentijds zou bij-
stellen. Wij zouden de uitslag moeten 
afwachten. In dat debat heeft de heer 
Lubbers - ik vind het belangrijk die op-
merking te maken omdat de heer Van 

Houwelingen zei dat de CDA-fractie als 
zodanig nooit met dat beleid heeft in-
gestemd - gezegd, dat je een keus 
moet maken; je moet of het één doen 
of het ander. Je moet óf het staatsaan-
deel vergroten öf je moet er voor zor-
gen, dat die investeringen er komen. 

De heer Engwirda heeft toen nog een 
motie ingediend en de heer Lubbers 
heeft hem toen nog uitgenodigd, het 
dictum te veranderen in die zin, dat 
wanneer de Regering geen garantie zou 
krijgen voor die investeringen, het 
staatsaandeel zou worden vergroot. De 
heer Engwirda is daar niet ingetreden, 
maar dat is uiteraard zijn zaak. Ik heb 
wel volgens het dictum, zoals dat naar 
de mening van de heer Lubbers veran-
derd had moeten worden, gehandeld. Ik 
heb het gesprek voortgezet met de ge-
dachte dat, als die investeringen er niet 
komen, wi j het staatsaandeel zullen 
moeten vergroten. 

Ik heb dat toen ook zo gezegd. Het be-
drag waarover het ging is in de ge-
sprekken bovendien uitgebreid van de 
extra winsten waarvan in januari nog 
sprake was, tot de totaalwinst die in de 
komende jaren door de oliemaatschap-
pijen behaald zou worden. Wij zijn toen 
gekomen tot een 'deal'. Dat was, zegt 
de heer Van Houwelingen, geen forme-
le overeenkomst. Hij citeert daarbij uit 
het verslag van het mondeling overleg 
van 2 oktober, waarin staat dat de Mi-
nister verklaarde dat er geen formele 
overeenkomst was gesloten met de bei-
de maatschappijen voor de besteding 
van de extra winsten. Twee regels ver-
der staat echter: het zou echter in strijd 
zijn met de beginselen van goed bestuur, 
wanneer van de nu door de Regering 
ter zake gevolgde beleidslijn, zoals 
neergelegd in de laatste alinea van de 
brief van 12 juni , zou worden afgewe-
ken, onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden. Dat hoort bij elkaar. Het 
is niet een juridisch tot in kleine letter-
tjes uitgewerkte overeenkomst maar 
het is wel een deal. Ook een deal wordt 
men geacht na te komen die is trou-
wens ook juridisch bindend. Ik heb 
daaraan geen twijfel laten bestaan. Er 
hoort ook het volgende bij. Als er bij 
voorbeeld een verdere stijging van de 
winsten is, door een verdere stijging 
van de olieprijzen of de Spierenburg-
baten, dan geldt daarvoor hetzelfde. 
Daarom is een jaarlijkse herijking voor-
zien. Als die cijfers veranderen, als de 
15 mld. een hoger getal wordt, is het 
heel duidelijk dat ook het exces onder 
het beslag van de deal komt en dat een 
nieuwe situatie zal ontstaan, als dit om 
een of andere reden niet zou gebeuren. 
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Daarom heb ik erop gewezen dat de 
jaarlijkse herijking plaatsvindt. Ten 
minste éénmaal per jaar vindt die her-
ijking plaats; zo staat het in alle stuk-
ken. Ik wi l er wel aan toevoegen dat, 
waar de gesprekken met de maat-
schappijen dit jaar in de eerste maan-
den hebben plaatsgevonden, ook in de 
eerste maanden van het volgende jaar 
herijkingsgesprekken zullen moeten 
plaatsvinden. In dat licht moet de situ-
atie opnieuw worden beoordeeld. Het 
is heel duidelijk dat het voordien te-
rugkomen op gemaakte afspraken niet 
verwacht kan worden van een Rege-
ring die handelde na een uiteenzetting 
in de Kamer en na (ik heb zojuist enke-
le citaten gegeven) duidelijk begrip in 
de Kamer te hebben ontmoet. Uit 
hoofde van haar eigen bevoegdheid 
heeft de Regering een afspraak ge-
maakt, die zij op 12 juni aan de Kamer 
heeft ingestuurd. 

Aan de Kamer is dus gerapporteerd 
wat ik bereikt had. Dit is meer dan 
waarvoor ik het gesprek was inge-
gaan; ik merk dit nog even ter zijde op. 
De Kamer is hierop in een mondeling 
overleg op 2 oktober teruggekomen. 
Dat is ook heel normaal, maar de Ka-
mer had natuurlijk al op 13 juni aan de 
bel kunnen trekken als de Regering 
iets had gedaan wat werkelijk niet kon. 
Goed bestuur houdt naar mijn mening 
niet in, dat ik, zonder dat die herijking 
heeft plaatsgevonden, ineens kan zeg-
gen dat die deal niet meer zal gelden 
onzerzijds. 

De heer Van Houwelingen (CDA): Dat 
is in strijd met uw afspraak. 

Minister Van Aardenne: Welke? De 
heer Van Houwelingen mag niet inter-
rumperen; dus hij mag hierop ook 
geen antwoord geven. 

De heer Kombrink heeft in zijn motie 
nr. 16 gezegd dat de Kamer een eer-
dere motie heeft aanvaard maar dat in 
die motie geen uitzondering voor de 
NAM werd gemaakt. Mijn kritiek op de 
motie was niet dat dit heel uitdrukke-
lijk gezegd werd, maar dat die motie 
constateerde dat deze toezegging (die 
had ik gedaan, die bevoegdheid heb 
ik) geen betrekking heeft op de kleine-
re velden, terwij l het staatsaandeel be-
duidend lager ligt dan ten aanzien van 
het Slochterenveld. 

De toezegging, mijnheer de Voorzit-
ter, had betrekking op alle winst, dus 
inclusief die op de kleinere velden. Die 
constatering is dus gewoon niet juist. 
Men kan in de Kamer natuurlijk de uit-
spraak doen, dat, overwegende dat het 
noodzakelijk is in ons land alle vogels 
te beschermen; en daarbij tevens 

overwegende dat mussen en spreeu-
wen geen vogels zijn, de jacht op 
mussen en spreeuwen dient te worden 
geïntensiveerd. Het zal duidelijk zijn 
dat zo'n motie niet klopt. Zo is het met 
de motie-Kombrink. Daar staat name-
lijk in dat iets er geen betrekking op 
had, terwijl het er wél betrekking op 
had. Ik begrijp het natuurlijk we l ; de 
heer Kombrink wi l daaromheen. Hij 
moet dan echter naar de eerste over-
weging kijken. Daaruit kan hij opma-
ken dat men er niet zo gemakkelijk om-
heen kan. 

Vervolgens maak ik nog enige op-
merkingen over de kleinere velden, 
want in hetzelfde debat van 5 maart 
heeft in het bijzonder de heer Lubbers 
gewezen op de kleinere velden. Hij zei 
toen: 'Ik zal de laatste zijn, de minister 
van de consistente lijn af te brengen, 
maar ik wil hem er wel op wijzen dat 
de winning in andere blokken plaats-
vindt door andere maatschappijen. 
Het zou dus consistent kunnen zijn, die 
lijn over het geheel aan te houden en 
zich niette beperken tot de twee in het 
geding zijnde maatschappijen.' 

Ik had er ook geen problemen mee, 
dat deel van de motie-Kombrink uit te 
voeren. Bij interruptie heb ik bij de alge-
mene beschouwingen al gezegd dat die 
maatschappijen ook aan de beurt kwa-
men. Dat lag in de lijn van de toen door 
de heer Lubbers gedane suggestie. Ik 
kan nu zeggen dat het zeer onwaar-
schijnlijk zal zijn dat men met - de 
meeste van - die maatschappijen een 
deal kan maken als met de twee andere 
maatschappijen, omdat die maatschap-
pijen hier eenvoudigweg geen investe-
ringen hebben gedaan. Daar ligt de 
zaak dus essentieel anders. Ik heb daar-
over in mijn antwoord in eerste termijn 
gesproken. Ik ben dan ook van mening 
dat daar de andere weg open moet lig-
gen. 

Ik wijs nog even op de noodzaak om 
een zodanig beleid te voeren dat wi j de 
exploratie en winning van olie en gas 
in ons continentaal plat blijven aan-
moedigen, mede kijkend naar de voor-
waarden die in de andere landen wor-
den gesteld. Op die manier kan een 
optimale 'staats-sharing' plaatsvinden. 

Conform het wel consistente deel van 
de motie-Kombrink/Engwirda heb ik ge-
zegd dat ik vóór 1 maart over de herzie-
ning zou rapporteren. Hoe snel men 
ook met die herziening zal zijn, toch zul-
len de opbrengsten daarvan voor 1981 
in kas niet erg groot zijn. Dat komt door-
dat een deel in de vennootschapsbelas-
t ing valt en een deel in de niet-belas-
t ingmiddelen. Het deel in de vennoot-
schapsbelasting komt in het algemeen 
later binnen. Hoogstens kan dat deel bij 

de voorlopige aanslag in oktober of no-
vember binnenkomen. Voor de niet-
aardgasmiddelen geldt in wezen het-
zelfde; maatregelen die men in het eer-
ste halfjaar neemt, zullen hoogstens 
aan het eind van het jaar enig effect in 
de kas hebben. 

Ik zeg dit met enige nadruk, omdat ik 
de indruk had dat de heer Van Houwe-
lingen de noodzaak van werkloos-
heidsbestrijding - op korte termijn - te 
sterk koppelt aan de mogelijkheden 
om meer aardgasopbrengsten uit de 
kleine velden te krijgen. Ook al was de 
noodzaak van werkloosheidsbestrij-
ding op korte termijn niet aanwezig, 
dan zouden wij toch nog moeten zeg-
gen dat het andere spoor - dus het 
spoor voor de andere maatschappijen 
- dientte worden gevolgd. Aan de an-
dere kant moet men natuurlijk ook re-
kening houden met het moment dat 
het geld redelijkerwijze kan binnenko-
men. Na deze opmerkingen zal het dui-
delijk zijn, dat ik aanneming van de 
desbetreffende moties ontraad. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel de 
Minister van Financiën al over de ar-
beidsinkomensquote heeft gesproken, 
wijs ik de heer De Korte er nog eens op 
dat er nog geen nieuwe integrale ra-
ming is. Ik kan wel zeggen dat de loon-
maatregel ceteris paribus tot een 
-1,5-effect op de arbeidsinkomens-
quote zal leiden. 

De heer Van Dijk heeft gevraagd 
naar de orde van grootte van het be-
drag dat binnen de middelen van de 
eerste tranche van de Spierenburg-ba-
ten voor extra exportbevorderende 
maatregelen zal worden gereserveerd. 
Wij waren het erover eens dat dit niet 
ten koste mocht gaan van voorgeno-
men vermogensaftrekken. Ik heb ge-
zegd dat het een redelijk bedrag zou 
zijn. Wij zullen nog precies bezien hoe-
veel het zal zijn. Er is in ieder geval vol-
doende ruimte voor f 50 miljoen. 

Over de inkomens van vrije-be-
roepsbeoefenaren zijn ook enkele vra-
gen gesteld. De heren Poppe en Eng-
wirda vroegen of ik hierin cijfermatig 
inzicht kan bieden. Dit kan ik, maar het 
l i jkt. mij het beste, dit bij voorbeeld in 
een vergadering van de vaste commis-
sie te doen. Nu zal ik de vergadering er 
niet mee ophouden. Ik wijs er echter 
op dat f 10.000 ongeveer een kwartaal 
betekent bij een bedrag van f 40.000 
per jaar. Dit is dus geen gek bedrag. 
Door het niet inlopen van kostenstij-
gingen wordt een bedrag van f 8000 
gerealiseerd, wat overigens moet wor-
den verminderd met een overloop van 
het voorgaande jaar. Ook het bedrag 
van f 20 miljoen zal ik in de commissie 
toelichten. Ik meen dat de heer Eng-
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wirda zich te rijk rekent, als hij denkt 
dat er meer geld had kunnen binnen-
komen. 

De heer De Korte heeft gevraagd 
naar globale kwantificering van struc-
turele maatregelen uit het protocol. 
Exacte maatregelen worden hierin niet 
aangegeven. Er staat slechts in dat 
voorstellen zullen worden gedaan. Ik 
kan dus nog niets kwantificeren. Pas 
als er voorstellen zijn, kan ik bezien 
hoe het in het eerste kwartaal zal gaan. 

Verder vroeg de heer De Korte naar 
de notarissen. Wij hebben hoger be-
roep aangetekend. Iets anders is op dit 
moment niet mogelijk. Ik ga ervan uit 
dat, wanneer er een nieuw instrumen-
tarium is, er nieuw overleg met de no-
tarissen komt. Overigens had ik hun 
toegezegd dat ik omstreeks de jaarwis-
seling aan de hand van nieuw cijfer-
materiaal de zaak opnieuw met hen 
aan de orde zal stellen. Er komt dus in 
ieder geval overleg, waarin wij kunnen 
komen tot een beleid voor het jaar 
1981. 

De heren Poppe en Engwirda vroe-
gen waarop de bezwaren van de Raad 
van State tegen de voorgenomen wi j-
ziging van de Prijzenwet zijn geba-
seerd. Deze bijken hoofdzakelijk te zijn 
ingegeven door de overweging dat de 
strekking van de Prijzenwet blijkens de 
parlementaire behandeling ervan niet 
passend is voor het naar de mening 
van de Raad beoogde doel, in dit geval 
inkomensmatiging in de sector van de 
vrije beroepen. De wijze waarop aan 
deze bezwaren kan worden tegemoet-
gekomen en tegelijkertijd de continuï-
teit van het prijsinkomensbeleid kan 
worden hersteld, is op dit moment in 
studie. 

Ik heb aangegeven dat wij in ieder 
geval half januari aanstaande een an-
der ontwerp bij de Raad van State zul-
len indienen. Deze limiet hebben wij 
ons zelf gesteld om geen tijd verloren 
te laten gaan. Het tijdstip van indie-
ning bij de Tweede Kamer hangt na-
tuurlijk af van de ti jd die de Raad van 
State voor zijn advisering nodig heeft. 

De heer Poppe vroeg in dit verband 
waarop de traagheid bij de invoering 
van de Wet tarieven gezondheidszorg 
berust. Ik heb al gezegd dat het gaat 
om operationeel maken van invoe-
ringsmaatregelen, wat veel voorberei-
dingstijd vergt. Ook moet nog de com-
missie voor overleg over tarieven ge-
zondheidszorg worden ingesteld. 

Verder vroeg de heer Poppe of de 
beslissing over de salarissen van 
medische specialisten voor 1 april aan-
staande kan worden genomen. Ik 
meen dat wij zo spoedig mogelijk na 1 

april 1981 met aanvullende maatrege-
len kunnen komen. Het kan kort dag 
zijn, maar ik heb al eerder gezegd dat 
de Kamer er altijd toe in staat is, bi j-
zonder snel te reageren, als zij dit no-
dig acht. 

D 
Minister Beelaerts van Blokland: Mijn-
heer de Voorzitter! Onder anderen de 
heren Kombrink, Van Dijk en De Korte 
hebben gevraagd om nadere informa-
tie over de extra impuls die in het ka-
der van het gerichte aanvullende be-
leid aan de bouw zal worden gegeven. 
Toegezegd is aanvankelijk, dit pro-
gramma omstreeks de jaarwisseling 
aan de Kamer mede te delen. 

In dit verband heb ik de motie-Lub-
bers en Dijkman genoemd, omdat 
hierin om het naar voren halen van het 
woningbouwprogramma werd ge-
vraagd, waardoor er mogelijkheden 
zijn om de bouw als het ware sneller 
op gang te brengen. 

Ik kan meedelen dat het woning-
bouwprogramma in de gesubsidieer-
de sector met 9000 woningen zal wor-
den uitgebreid en hiermee op 105.000 
woningen komt. De verdeling van de 
9000 woningen, die zeker de Kamer zal 
interesseren, over de verschillende ca-
tegorieën is als volgt. Daarbij wordt 
gedacht aan 3000 premie-koop-A-wo-
ningen. 1000 premie-koop-B-wonin-
gen en 5000 premie-corporatie-huur-
woningen. 

Verder kan ik een impuls melden 
voor de stadsvernieuwing. Deze be-

staat uit het opvoeren van het aantal te 
verbeteren woningwetwoningen met 
4000, waardoor dat totale programma 
op bijna 25.000 komt, op 24.800 om 
precies te zijn. 

Daarnaast wordt voor de sanering 
en reconstructie van oude stadscentra 
een extra bedrag van in totaal ca. f 80 
min. aan verplichtingen ter beschik-
king gesteld. De extra stadsvernieu-
wingsactiviteiten zullen, waar moge-
lijk, worden gericht op die regio's die 
qua werkgelegenheid in het bijzonder 
te lijden hebben van de zwakke con-
junctuur. Ik doel hierbij met name op 
het Noorden, Limburg en het oosten 
van het land. 

Hetzelfde kan worden gezegd van de 
uitbreiding in het bouwprogramma 
van de Rijksgebouwendienst, waar-
mee een bedrag van ca. f 96 min. is ge-
moeid. Het gaat daarbij met name om 
projecten die passen in het spreidings-
beleid. 

Zoals reeds eerder meegedeeld, zal 
met het totale extra programma in 
1981 op kasbasis dus een bedrag van 
ca f 100 min. zijn gemoeid. 

De heer De Korte heeft een concrete 
vraag gesteld over de premie-koop-B-
woning. Hij heeft gezegd ervan uit te 
gaan dat het aantal wellicht niette 
groot zal zijn maar te hopen dat het er-
in zit, als ik hem goed begrijp, aange-
zien hij ook van een achterblijvende 
sector sprak. Ik moet hierbij aanteke-
nen dat op zich zelf de premie-koop-B-
woning uit een oogpunt van werkgele-
genheid natuurlijk ook interessant is. 
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Alleen, juist bij dit soort woningen -
dat is er de reden van dat er slechts 
een bescheiden aantal van is opgeno-
men - speelt de economische situatie 
een grote rol. Er is namelijk duidelijk 
sprake van een zekere aarzeling bij ko-
pers, juist ten aanzien van deze wonin-
gen. 

De heer Van Houwelingen heeft 
nogmaals onder meer aandacht ge-
vraagd voor de wegenbouw, de wo-
ningbouw en de stadsvernieuwing, als 
het komt tot de toewijzing van beschik-
bare middelen. De verdeling van het 
bedrag van f 200 min. dat de Regering 
voor gericht aanvullend beleid be-
schikbaar heeft gesteld, komt in grote 
mate tegemoet aan de wensen van de 
heer Van Houwelingen. 

Zij is ook in overeenstemming met 
de toezeggingen die de Regering op 
dit stuk eerder reeds, ti jdens de alge-
mene beschouwingen, heeft gedaan. 
De impuls is met name op de woning-
bouwproduktie gericht omdat zich in 
die sector van de bouw een belangrij-
ke terugval voordoet, waarbij wi j dus 
juist aan die woningen dienen te den-
ken waarop de Regering veel minder 
invloed heeft - te weten de vrije sec-
tor-woningen - en terwijl juist in het 
algemeen binnen de totale woning-
bouw de schaarste nog bijzonder 
groot is. 

Maatregelen die daaraan iets doen, 
hebben verregaande gunstige effec-
ten. Zowel de woningbouwbedri jven 
als de bouwmaterialenindustrie en de 
woninginrichters met de daarachter 
staande industrie ondervinden daar-
van effecten. Daarbij komt dat nieuw-
bouwvan woningen ook infra-structu-
rele voorzieningen met zich brengt, zo-
dat ook de wegenbouw en andere sec-
toren van de grond-, weg- en water-
bouw er een impuls door krijgen. 

Ik kom tot de impuls ten aanzien van 
de werkgelegenheid. Met name de he-
ren Kombrink en Van Houwelingen 
hebben daarover gesproken. In eerste 
termijn heb ik gesproken van een hoe-
veelheid manjaren van ca. 14.000, als 
gevolg van deze impuls. Hierin zit een 
kettingeffect; daarop kom ik nog terug. 
Het effect in de bouw bedraagt rond 
10.000 manjaren, in de toeleverende 
industrie rond 4000 manjaren. 

Ik merk op dat dit het totale effect is 
van de impuls zo lang deze duurt, dat 
wil zeggen gedurende de bouwti jd van 
de betrokken projecten. Het zwaarte-
punt zal vallen in 1981. Het is juist de 
bedoeling, vrij snel tot effecten te ko-
men. 

Terecht hebben verschillende spre-
kers erop gewezen dat de werkgele-

genheid in de bouw een impuls kan 
gebruiken. Er zal natuurlijk ook sprake 
zijn van een uitloop naar 1982, wellicht 
zelfs iets daarna. 

Mijnheer de Voorzitter! De impuls is 
erop gericht, vooral premiewoningen 
en stadsvernieuwing, c.q. woningver-
betering, tot stand te brengen. De ra-
mingen zijn globaal. Zij vallen daarom 
hoog uit, omdat de uitgaven voor het 
grootste deel subsidies en niet recht-
streeks investeringen betreffen. Voor 
de woningbouw gaat het om ruim 
6000 manjaren, in de stadsvernieu-
wing, inclusief de woningverbetering, 
om tegen de 3000, en bij de rijksge-
bouwen om bijna 1000 manjaren. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Korte sprak ook nog over de effec-
ten, bezien vanuit het totale bedrag 
van de 200 min. Ik kan dit op dit mo-
ment nog niet kwantificeren, omdat 
die maatregelen nog niet geheel zijn 
ingevuld. 

Ten aanzien van het gerichte econo-
mische beleid moet namelijk de kant-
tekening worden gemaakt, dat mijn col 
lega van Economische Zaken dit in 
gesprek met de provinciale besturen 
zal ontwikkelen. Wij hebben echter de 
overtuiging, ook op grond van de eer-
ste sonderingen, dat zeker een belang-
rijk deel daarvan aan de bouw ten goe-
de zal komen. 

Ook bij het beleid waarvoor in het 
bijzonder mijn collega van Sociale Za-
ken verantwoordeli jkheid draagt, zul-
len bouwwerken worden opgenomen, 
waarbij valt te denken aan arbeidsbu-
reaus-nieuwe-stijl. Dat is echter op dit 
moment niet te kwantificeren - daar-
voor mijn excuses - , maar het zal toch 
wel een duizend er meer manjaren be-
treffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit brengt 
mij op het punt dat de geachte afge-
vaardigde de heer Bakker ook andere 
bedrijfstakken heeft genoemd. Als ik 
hem goed interpreteer, doelde hij on-
der andere op woninginricht ing, meu-
belindustrie enz. De positieve effecten 
zijn er op zichzelf natuurlijk zeker; deze 
zijn logischerwijze af te leiden van de 
activiteiten die ik heb genoemd en die 
we in het programma opnemen. 

Zij zijn echter niet nauwkeurig aan te 
geven, maar ze belopen - d a t is de 
vuistvregel - wellicht nog eens onge-
veer de helft van het effect in de direct 
aan de bouw toeleverende industrie 
van bouwmaterialen. Men zou dus 
kunnen zeggen dat het om een effect 
gaat van nog een paar duizend manja-
ren. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Kombrink heeft de woorden uitgespro-
ken - misschien wel toepasselijk in de 

winter, maar niet zo toepasselijk bij het 
nu ontvouwde programma - , dat er 
zelfs geen sprake zou zijn van een 
druppel op de gloeiende plaat. 

Het gaat evenwel om het inzetten 
van miljoenen guldens uit een bijna le-
ge schatkist ten behoeve van het be-
houd van werkgelegenheid, mijnheer 
de Voorzitter, en dat is wel wat anders 
dan het op zijn beloop laten van de 
bouw! Ik heb hierbij dan nog niet eens 
geduid op de maatregelen die de Re-
gering reeds voor 1980 en 1981 heeft 
getroffen buiten deze extra impuls om. 

Ik kom toe aan de vraag naar de werk-
loosheidsverwachting a 80.000 per 
eind 1981. Ik bied mijn excuses aan de 
geachte afgevaardigde de heer Kom-
brink aan, dat ik deze vraag niet in eer-
ste termijn heb meegenomen, maar 
wi j zaten toen - evenals nu trouwens -
in een krap tijdschema. Mijn mening is 
dat die 80.000 op zichzelf een betreu-
renswaardig en zorgelijk hoog aantal 
oplevert. 

Aan het eind van de maand novem-
ber van dit jaar lag het niveau op 
45.800 in de B en U- en GWW-sector te 
zamen. Met de winter voor de deur is 
een verdere stijging in december alles-
zins gebruikelijk. Die treedt altijd op en 
zal nu dus - jammer genoeg overigens 
- wederom optreden. Mijn eerdere ra-
ming van 50.000 zal, naar ik vrees, wel 
uitkomen. Het is bijzonder vervelend, 
op zo'n punt geli jkte krijgen. 

Het gaat mij overigens iets te ver, te 
veronderstellen dat de stijging die zich 
de laatste paar maanden heeft voorge-
daan, zich onverminderd elke maand 
van 1981 zal voortzetten. Er is immers 
toch een duidelijk seizoenenpatroon in 
de bouwwerkloosheid - ik denk hierbij 
onder andere sterk aan het effect van 
de weersgesteldheid. Ik verwacht 
daarom na februari een daling van de 
werkloosheid. 

De situatie aan het einde van 1981, 
waarover met name de heer Kombrink 
sprak, is natuurlijk ook, wederom, 
sterk van het seizoen afhankelijk. Het 
lijkt mij veel juister - wij doen dit ook 
meestal - , van jaargemiddelden uit te 
gaan. 

Over het verloop daarvan geeft de 
Nota bouwprognoses 1980-1985 indi-
caties middels de werkgelegenheids-
ramingen die daarin zijn opgenomen. 
Men dient echter te bedenken dat 
werkgelegenheid en werkloosheid, ze-
ker binnen één bedrijfstak, niet eikaars 
exacte complement zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Kombrink heeft nog gesproken over 
de continuïteit van de bouwproduktie 
die ons allen ter harte gaat. Mijn ver-
wachtingen ten aanzien van het ver-
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loop van de bouwproduktie zijn neer-
gelegd in de nota bouwprognoses 
1980-1985. Daaruit blijkt voor 1981 we-
liswaar een daling van de bouwpro-
duktie ten opzichte van 1980, een jaar 
waarin van een bijzonder hoge bouw-
produktie sprake was, maar in de jaren 
1981 is het niet uitgesloten dat het pro-
duktievolume zich geleidelijk aan weer 
enigszins herstelt. 

Het lijkt mij goed hier ook nog eens 
te wijzen op de beperkte mogelijkhe-
den die de Regering heeft om de om-
vang van het produktievolume direct 
te beïnvloeden. 

In dat verband wil ik ook nog een op-
merking maken over de ramingen. In 
september 1976 hebben voor de peri-
ode tot en met 1980 binnen een afwe-
ging die toen ook nodig was binnen 
het totaal van de te verwachten over-
heidsuitgaven, zoals de meerjarenra-
mingen voor de verschillende begro-
tingshoofdstukken laten zien, ramin-
gen plaatsgevonden. 

De overheidsuitgaven voor bouwop-
drachten zijn daarmee in principe be-
paald, zo was de mening toen. Nu 
moeten wij constateren dat de ver-
wachtingen niet uitgekomen zijn. De 
situatie is anders, de economische 
groei is anders en wi j kampen, zo zou 
men kortweg kunnen zeggen, met gro-
tere moeilijkheden en hebben daar-
door ook weinig mogelijkheden. Bin-
nen de beperkte budgettaire mogelijk-
heden en binnen de vereiste afweging 
wordt er veel aan gedaan, onder meer 
via het middel van het taakstellend 
bouwprogramma, om de bouwpro-
duktie op peil te houden. Ik denk dan 
aan de uitbreiding van het programma 
voor 1980 en 1981, in afwijking van de 
meerjarenprogramma's, en daarnaast 
aan de extra impuls. 

Om niet te gemakkelijk de indruk te 
laten post vatten dat er niets gebeurt, 
nog het volgende. Juist binnen de mo-
gelijkheden gebeurt er wellicht zelfs 
bijna het onmogelijke. 

Wij moeten teruggaan naar het jaar 
1972 om op een hoger aantal wonin-
gen te komen in de gesubsidieerde 
sector die door woningbouwcorpora-
ties en gemeenten worden gebouwd. 
De uitlating van de druppel en de plaat 
moet ik dan ook volstrekt afwijzen. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik behoef maar 
één opmerking te maken over een van 
de geagendeerde wetsontwerpen, na-
melijk aan het adres van de heer Kom-
brink over de bejaardenaftrek en de ar-
beidsongeschiktheidsaftrek. Hij heeft 

de problemen die hij in eerste termijn 
had genoemd nu herhaald. Ik vind het 
jammer dat hij zich niet heeft laten 
overtuigen. 

Wat de fictiebepaling betreft, wijs ik 
hem nog eens op het feit, dat de belas-
tingdienst het wettelijk criterium dat 
wij nu voorstellen jarenlang zonder 
enig probleem heeft gehanteerd. Het 
gaat er hem nu om, dat in de toelich-
ting weliswaar staat dat het erom gaat 
wat iemand feitelijk verdient, maar dat 
in de wetstekst staat wat hij kan ver-
dienen. Het laatste moet er ook staan. 
Het gaat namelijk om arbeidsonge-
schikten. Er moet dus staan dat zij niet 
kunnen verdienen. En uit het feit dat zij 
wél verdienen, leiden wi j vervolgens 
af dat zij, hoewel zij arbeidsongeschikt 
zijn, kunnen verdienen. Wij zeggen 
dus volgens de klassieke filosofie.' het 
feit bewijst zijn mogelijkheid. 

Gevraagd is, met wie wi j nu eigenlijk 
vergelijken. Welnu, je vergelijkt met ie-
mand die gezond is. Ik heb ook geen 
amendement van de heer Kombrink 
aangetroffen. Daarom vind ik dit een 
wat moeilijke discussie. Ik zou mij heb-
ben kunnen voorstellen, dat hij hier-
over een amendement had ingediend. 

De heer Kombrink (PvdA): Voorzover 
ik weet, heb ik dat ook gedaan. 

De heer Van Dijk (CDA): Stuk nr. 16. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Dan 
kom ik daar nog wel op, maar het ver-
andert natuurlijk niets aan mijn me-
ning. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat begrijp 
ik nu wel. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Voorts zijn opmerkingen gemaakt 
over in aankomst zijnde wetsontwer-
pen. De heer Portheine heeft ook in 
tweede termijn mijn aandacht ge-
vraagd voor de positie van de zelfstan-
digen. Hij heeft verzocht om prioriteit 
voor het wetsontwerp inzake de voor-
raadaftrek en de vermogensaftrek. Ik 
wil hem graag nogmaals verzekeren, 
dat het wetsontwerp tot invoering van 
een voorraadaftrek en een vermogens-
aftrek bij mij zeer hoge prioriteit 
heeft. Ik kan spijtig genoeg geen ijzer 
met handen breken. Een dag telt maar 
24 uur. Bovendien wi l ik een bepaald 
aantal uren daarvan ook nog slapend 
doorbrengen. 

De heer Portheine (VVD): Het zij u ge-
gund. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
heb in eerste termijn al gezegd, dat het 
advies van de Raad van State op het 
ogenblik aanwezig is. Wij zijn nu aan 
het werk aan het nader rapport aan de 

Koningin. Al deze formaliteiten moe-
ten worden afgewerkt. Indiening voor 
het einde van het jaar zou een feit kün-
nen zijn. 

De heer Verbrugh is teruggekomen 
op een opmerking van mij in eerste 
termijn. Ik heb gezegd, dat een aantal 
leden denigrerende opmerkingen had-
den gemaakt over het aangekondigde 
wetsontwerp renteaftrek. Hij heeft zich 
dat een beetje aangetrokken. Ik had bij 
hen namelijk ook de heer Verbrugh ge-
noemd. Hij heeft het niet zo bedoeld. 
Dat doet mij goed. 

De geachte afgevaardigde heeft op-
gemerkt dat het tegenbeeld van de 
aangekondigde rentemaatregel ont-
breekt. Allereerst wijs ik de heer Ver-
brügh erop, dat overwegingen van in-
flatieneutraliteit geen rol hebben ge-
speeld bij de voorbereiding van dit 
wetsontwerp. Zij hebben wel een rol 
gespeeld bij de in het nu geagendeer-
de wetsvoorstel opgenomen bepaling 
inzake een vrijstelling van belasting op 
ontvangen rente. Het gaat nu dus niet 
om dit soort evenwichtigheid. In wat 
wij straks voorstellen zal het gaan om 
het verwijderen van onevenwichtig-
heid die erin bestaat dat betaalde rente 
volledig aftrekbaar is, terwijl daar-
tegenover niet altijd belastbare op-
brengsten staan. Het gaat niet primair 
om betaalde rente versus ontvangen 
rente maar om betaalde rente versus 
niet aanwezige vermogensopbreng-
sten. 

De heer Nijhof heeft een korte op-
merking gemaakt over de aftrekbaar-
heid van hypotheekrente. Wat hij wi l -
de is in wezen een belastingaftrek. Ik 
heb al bij interruptie gezegd het conse-
quent te achten om, indien men voor 
betaalde rente het systeem van belas-
tingaftrek kiest, hetzelfde te doen voor 
de huurwaarde. Beide zijn echter in 
strijd met het synthetische karakter 
van de geldende inkomstenbelasting. 
Daarover kunnen wij overigens nog 
uitvoerig spreken als wij de nota over 
het huurwaardeforfait op de agenda 
hebben. 

De heer Kombrink heeft nog eens 
zijn twijfels geuit over de opzet van de 
studie naar de mogelijkheden tot her-
structurering van het tarief van de in-
komstenbelasting. Over de aanpak van 
die studie heb ik in eerste termijn ge-
zegd, dat eerst de tariefstructuur moet 
worden bekeken. Naar mijn opvatting 
dient een vermindering van de pro-
gressie, die op onderdelen van hettra-
ject naar mijn oordeel te steil is, daar-
bij voorop te staan. 

De heer Kombrink zegt dat dan forse 
inkomenseffecten zijn te verwachten. 
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Dat wi l ik niet ontkennen. Dat lijkt mij 
echter geen reden om het nut van de 
studie in twijfel te trekken. Matiging 
van de progressielijn van het tarief 
zonder inkomenseffecten op te roepen 
is uitgesloten. Ik moet aannemen dat 
de Kamer dat zeer goed heeft beseft 
toen zij de Regering uitnodigde de her-
ziening van het tarieflijn in studie te 
nemen en dat zij dat dus bij de koop in-
gesloten acht. Ik voel mij daarin ge-
sterkt door de aanmoedigende woor-
den die de heren Van Dijk en Portheine 
daarover hebben gesproken. 

In zijn tweede termijn heeft de heer 
Kombrink het voorgesteld alsof vol-
gens mij bepaalde onderdelen van een 
herziening van de inkomstenbelasting 
na elkaar zouden moeten worden be-
handeld. Ik zie de geachte afgevaardig-
de het hoofd schudden. Ik behoef er 
dus niet op in te gaan. Ik wilde het na-
melijk ontkennen. 

De heer Kombrink (PvdA): Maar toch 
wel op volgorde? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Neen, tegelijkertijd! 

De heer Kombrink (PvdA): In de studie 
zelf? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
weet nog niet hoe de volgorde in de 
studie zelf zal worden. Het is één pak-
ket van beslissingen. Daarover zijn wi j 
het met elkaar eens. 

Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik 
overga tot de amendementen en de 
moties - als dat in uw planning past, 
Mijnheer de Voorzitter! - z o u ik dit ge-
deelte van mijn betoog willen eindigen 
met hetgeen ik zelf als het belangrijk-
ste deel beschouw, namelijk het ant-
woord op de vragen van de heer Van 
Dijk over het wetgevende programma 
van de komende maanden. Ik ben zeer 
erkentelijk voor de bemoedigende 
woorden die de heer Van Dijk aan mijn 
adres heeft gesproken. 

Ik ben blij met zijn vraag, omdat zij 
mij de kans geeft om alles wattegeli jk 
op stapel staat, te releveren. Ik bedoel 
niet een opsomming van prioriteiten 
te geven. Ik kom daarover straks nog 
te spreken. Ik geef ook niet precies een 
chronologische volgorde, omdat de 
werkzaamheden ten dele gelijktijdig 
verlopen. 

In de eerste plaats noem ik het wets-
ontwerp inzake de permanente rege-
ling van de coming-backservice, dat 
gisteren bij de Kamer is ingediend. 

Binnen enkele weken zal het wets-
ontwerp voorraadaftrek, vermogens-
aftrek etc. worden ingediend. Ik heb 
daarover zojuist gesproken. 

Het wetsontwerp over de beperking 
van de rente-aftrek zal op korte termijn 
om advies aan de Raad van State wor-
den gezonden. Deze wetsontwerpen 
kunnen, dunkt mij, vóór het verkie-
zingsreces zijn afgerond. Ik zal al mijn 
best doen daaraan mee te werken. 

Als tweede tranche wil ik de wets-
ontwerpen en nota's releveren, waar-
van de parlementaire behandeling al is 
aangevangen. Het is een tamelijk wi l -
lekeurige volgorde. Ik meen dat ook 
deze nota's en wetsontwerpen kunnen 
worden afgehandeld vóór het verkie-
zingsreces. 

In de eerste plaats noem ik het wets-
ontwerp T-biljetten. 

In de tweede plaats noem ik het 
wetsontwerp herziening bijzonder ta-
rief. 

In de derde plaats noem ik het wets-
ontwerp ketenaansprakelijkheid van 
aannemers, waarvan zojuist de memo-
rie van antwoord is uitgekomen. 

In de vierde plaats noem ik het wets-
ontwerp wederzijdse bijstand bij de in-
voering van EEG-heffingen, dat geen 
uitvoerige behandeling zal vragen. 

In de vijfde plaats noem ik het wets-
ontwerp wijziging Wet Administratie-
ve Rechtspraak Belastingzaken, dat 
juist is ingediend. 

In de zesde plaats noem ik het wets-
ontwerp heffing kansspelbelasting bij 
casino's, dat bij de Eerste Kamer in 
behandeling is. De memorie van 
antwoord is zo goed als klaar. 

In de zevende plaats noem ik de nota 
'Op weg' , die voor januari op de agen-
da van deze Kamer staat. 

De voorbereiding van een wets-
ontwerp inzake de beperking van de 
aftrek van lijfrentetermijnen heeft ho-
ge prioriteit. Voorts denk ik in dit ver-
band aan een wetsontwerp wijziging 
van de WIR-wetgeving ter voorkoming 
van wat ik kortheidshalve 'non-profit-
routing' noem. In deze reeks hoort het 
reeds aangekondigde wetsontwerp 
technische herziening van de Succes-
siewet thuis. 

Ik sluit mijn opsomming af met aan-
gekondigde nota's en studies, die 
eventueel de vorm van wetsontwer-
pen kunnen krijgen. Ik geef geen pri-
oriteitenvolgorde maar een waar-
schijnlijke chronologische volgorde 
aan: huurwaardeforfait; zelfstandigen-
aftrek - ik zie dit liever als wets-
ontwerp dan als nota - , spaarbankvrij-
stelling, waarbij ik dezelfde aantekening 
maak; de bestrijding van fraude met 
spaarbiljetten aan toonder, de tarief-
structuur en de aftrekposten van de in-
komstenbelasting; de bejaardenaftrek 
en de arbeidsongeschiktheidsaftrek, 
wederom met de aantekening dat ik dit 

liever als wetsontwerp dan als nota zie 
en ten slotte de nota over de tariefstel-
ling in de b.t.w. Ik kan aan de laatste 
nota niet met waarschijnlijkheid 
een chronologische plaats geven. 

Het zal duidelijk zijn dat het niet mo-
gelijk is al deze wetsontwerpen en no-
ta's vóór het paasreces in te dienen en 
af te handelen. Dat zou ook voor de Ka-
mer niet mogelijk zijn. Dat mag ons er 
niet van weerhouden ons elke dag op-
nieuw volledig in te zetten voor de taak 
waarvoor wij gesteld zijn. Aan mijn 
medewerkers en mij zal het niet lig-
gen. Wij werken met voortvarendheid 
aan al hetgeen er op fiscaal terrein 
moet gebeuren. 

Dan wil ik nu enige oordelen geven 
over ingediende amendementen en 
moties. 

Van de amendementen op wets-
ontwerp 16475 die de heer Kombrink 
heeft ingediend heb ik in mijn eerste 
termijn al gezegd dat zij naar mijn me-
ning niet passen bij de behandeling 
van een wetsontwerp als dit, omdat zij 
het kader ervan verre te buiten gaan. 
Dat bezwaar is geen formeel bezwaar. 
Het betekent in wezen dat bij een be-
handeling per amendement, en niet 
per wetsontwerp, geen zorgvuldigheid 
betracht kan worden. 

Er kan geen advies van de Raad van 
State ingewonnen worden. De samen-
leving, aan het oordeel waarvan de 
PvdA-fractie steeds zegt zoveel waar-
de te hechten, krijgt geen enkele kans 
om ook maar met één letter te reage-
ren. 

Ten slotte krijgt ook de Kamer zelf 
nauwelijks de ti jd om hierover na te 
denken en te spreken. Dit zijn mijn be-
zwaren in het algemeen, die dunkt mij, 
al ruim voldoende zijn. Voorts wi l ik 
ook over de individuele amendementen 
nog wat zeggen. 

In zijn amendementen op stuk nr. 11 
haalt de heer Kombrink een onderdeel 
weg van de totaliteit van het voorstel 
dat wij hier doen. Wij vinden dat het 
voorstel een eenheid moet blijven en 
dat men er niet één onderdeel uit mag 
halen. Dat zou onaanvaardbare nega-
tieve inkomenseffecten teweeg bren-
gen. 

Het amendement op stuk nr. 12 be-
treft de dekking van de uitkering aan 
ex-geïnterneerden. Dat is een tijdelijke 
maatregel, waarvoor een tijdelijke dek-
king nodig is. Wij moeten daar dan 
niet, zoals de heer Kombrink hier voor-
stelt, een permanente belastingver-
zwaring tegenover zetten. 

De amendementen op stuk nr. 13 
houden, kort gezegd, een tariefsver-
zwaring van de inkomstenbelasting in, 
vanaf de schijf waarop een percentage 
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van 50 drukt. Een dergelijke tariefsver-
zwaring veroorzaakt dus precies dat-
gene wat de meerderheid hier niet wi l , 
namelijk een wederom steilere pro-
gressie. De Regering acht dat onge-
wenst. 

Zowel de Regering als de regerings-
fracties hebben al meermalen tot uit-
drukking gebracht dat naar hun me-
ning verder gebruik van het inkom-
stenbelastingtarief met inkomenspoli-
tieke doeleinden niet alleen onge-
wenst, maar ook feitelijk onmogelijk is. 
Het zal niet het gewenste effect heb-
ben. 

De amendementen op de stukken 
nrs. M e n 15 moet ik ontraden op bud-
gettaire gronden, omdat zij namelijk 
een deel van de voorgestelde dekking 
ongedaan maken. De voorgestelde 
ombuiging, in dit wetsontwerp ver-
werkt, wordt erdoor ongedaan ge-
maakt. 

De amendementen op stuk nr. 16 be-
treffen de arbeidsongeschiktheidsaf-
trek. Uit mijn betoog zal al duidelijk 
zijn geworden dat ik vind dat bij hand-
having van de fictiebepaling het onei-
genlijk gebruik, het gebruik van de ar-
beidsongeschiktheidsaftrek door men-
sen die voldoende inkomen kunnen 
verwerven en in feite ook verwerven, 
wordt gecontinueerd. Ik wil dat juist uit 
de wetgeving hebben. Het heeft er ook 
maar heel korte ti jd in gezeten. 

Ik ben aan de heer Kombrink ver-
schuldigd wat uitvoeriger in te gaan 
op zijn amendementen, voorkomende 
op stuk nr. 17, over de giftenaftrek. In 
mijn eerste termijn ben ik daar te sum-
mier over geweest. Met zijn amende-
menten beoogt hij het oneigenlijk ge-
bruik van de giftenaftrekregeling ge-
deeltelijk onmogeli jk te maken. 

Hij heeft mij daarbij een beetje voor 
de voeten geworpen dat ik - ik zei dat 
het het ontwerp te buiten ging - dat 
ook heb gedaan toen ik een verrui-
ming voor de verliescompensatie per 
amendement in de wet heb gebracht. 
Ik wil mij eerst verweren tegen deze 
aantijging. Ik heb het toen heel anders 
gedaan dan de heer Kombrink nu. 
Destijds heb ik vanaf het voorlopig 
verslag de gedachte van een verlen-
ging van de verliescompensatieter-
mijn onder de aandacht van de Rege-
ring gebracht. Zij heeft die gedachte 
afgewezen. Ik heb een en ander volge-
houden in het eindverslag; toen de Re-
gering afwijzend bleef, bleef mij geen 
andere weg over dan het indienen van 
een amendement. Dat is iets anders. 
Daarbij moet ik nog zeggen dat de Re-
gering toen geen inhoudelijke argu-
menten gebruikte voor die afwijzing. 

Zij sprak slechts over de wenselijke 
eenvoud. 

De heer Kombrink heeft nu iets heel 
anders gedaan. Hij heeft wel over de 
giftenaftrek gesproken blijkens de 
stukken, maar niet op een wijze, die 
zou kunnen leiden tot hetzij een nota 
van wijziging hetzij een amendement. 

De heer Kombrink (PvdA): Er lag al 
een toezegging. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Ook dat is niet 
geheel juist. Bij de behandeling vorig 
jaar van het dekkingsplan heeft mijn 
voorganger gezegd: u hoeft niet met 
zo'n amendement te komen. Hij heeft 
daaraan toegevoegd: het amendement, 
dat de geachte afgevaardigde in ge-
dachten heeft, gaat te ver, daarin zit te 
veel overkill. 

Verder heeft hij gezegd: dat amen-
dement is overbodig, want een en an-
der komt al voor in - en nu moet ik het 
taalgebruik van mijn voorganger over-
nemen - een reparatiedenkpatroon. Dat 
is dus wel iets anders dan de heer Kom-
brink nu zegt. 

Ik kom tot de strekking van het voor-
stel van de heer Kombrink. Hij wi l een 
zeker oneigenlijk gebruik uit de giften-
aftrek halen. Ik erken dat hij dat met 
dit amendement doet. Toch heb ik er 
een zeker bezwaar tegen. Dat bezwaar 
is procedureel van aard. 

Hij haalt om zo te zeggen een krentje 
uit de pap, want een beperking van de 
g i f tenaf t rek"of het precies deze moet 
worden, weet ik nog niet - maakt on-
derdeel uit van de rol, als ik het zo mag 
uitdrukken, van de reparatiewetge-
ving. Ik heb een voorkeur voor een 
bredere aanpak, waarin dit onderdeel 
zijn plaats vindt. 

Ik weet nog niet of het op deze dan 
wel op een andere wijze moet worden 
geregeld. Dit bezwaar heb ik tegen dit 
amendement. Ik laat het aan de Kamer 
over, de zwaarte van dit bezwaar te be-
palen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
tot het amendement op stuk nr. 18. Ik 
mag niet zeggen dat de heer Kombrink 
daarin het gepubliceerde, doch niet in-
gediende initiatief-wetsontwerp van 
de CDA-fractie heeft geplagieerd, om-
dat de bronvermelding erbij staat. 
Hiertegen richten zich mijn eerder aan-
gevoerde bezwaren inzake zorgvuldi-
ge behandeling in volle omvang. Ik kom 
dan aan de behandeling van enige mo-
ties. De motie van de heer Engwirda op 
stuk nr. 19 inzake een fundamentele 
studie over de inkomstenbelasting 
voedt een illusie, namelijk de illusie dat 
alles tegelijk kan of misschien de illusie 
dat men een studie op dit terrein aan 

buitenstaanders zou kunnen uitbeste-
den zonder daaraan als bewindsman of 
als departement t i jd te behoeven geven. 
Dat kan niet. Ik ben het eens met de ar-
gumentatie van de heren Van Dijk en 
Portheine tegen deze motie. 

In de motie van de heer Kombrink 
op stuk nr. 18 doet de geachte afge-
vaardigde mij de eer aan, mijn naam 
op te nemen. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik ben daar 
nooit te beroerd voor, als het mij van 
pas komt. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Daaruit blijkt 
dat de heer Kombrink zich niet heeft 
kunnen vinden in het antwoord, dat ik 
in eerste termijn heb gegeven. 

In de motie wordt mij verzocht, de 
Kamer vóór 1 april 1981 het standpunt 
van het kabinet mee te delen. Voor ik 
op de motie inga, merk ik op dat de 
heer Kombrink mijn antwoord ten on-
rechte vaag heeft genoemd. Ik heb ge-
zegd dat ik de zaak grondig en zorgvul-
dig wilde bekijken en dat ik daarom lie-
ver geen datum wilde noemen. 

Nu wel ingaan op een datum, zou 
een verwachting wekken, die ik wei-
licht niet kan vervullen. Dat weet ik 
nog niet. De studie is al een eind ge-
vorderd. Ik verwacht wel binnen enke-
le maanden die studie af te ronden en 
de oordeelvorming te voltooien. Ik 
streef er uiteraard naar, de Kamer zo 
spoedig mogelijk in te lichten. 

Of dat vóór 1 april mogelijk is, mede 
in verband met de vele andere werk-
zaamheden op wetgevend gebied en 
toegezegde nota's, weet ik niet. Ik doe 
mijn best. 

De motie-Engwirda, voorkomende 
op stuk nr. 20, heeft betrekking op de 
verhuiskosten. Ik blijf denken dat hier-
bij een misverstand aanwezig is, al 
ben ik er nog niet precies achter, welk 
misverstand. Ik wil het daarom nog 
een keer uitleggen. 

Ik bestrijd dat er een ongelijke be-
handeling is tussen ambtenaren en an-
deren op dit punt. De heer Engwirda 
heeft een arrest van de Hoge Raad ge-
noemd om zijn standpunt te onder-
bouwen, maar dat arrest heeft betrek-
king op aftrekbare verhuiskosten, 
waarbij de Hoge Raad alleen nog eens 
bevestigt dat voor geen enkele belas-
tingplichtige een hogere belastingaf-
trek in aanmerking kan komen dan de 
werkelijke kosten hebben bedragen. 

Dat is wat dat arrest zegt, niet meer 
en niet minder. Het gaat helemaal niet 
over gelijkheid of ongelijkheid tussen 
verschillende groepen belastingplich-
tigen. Een andere zaak is de vergoe-
dingsregeling. Men heeft aan de ene 
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kant het geval, waarin iemand ver-
huist, kosten maakt en die kosten voor 
de inkomstenbelasting in aftrek 
brengt. 

Dat kan tot het bedrag van de werke-
lijke kosten. Aan de andere kant heeft 
men het geval, waarin iemand ver-
huist, kosten maakt en daarvoor van 
zijn werkgever een vergoeding krijgt. 
De vraag is dan, of die vergoeding be-
lastbaar is. Die vergoeding is niet be-
lastbaar, voor zover zij strekt tot vol-
doening van de werkelijke kosten. 
Daar gaat het dan om. In dat geval is er 
voor ambtenaren een bepaalde globa-
le regeling gemaakt. 

Deze globale regeling wordt vervol-
gens ook toegepast op anderen dan 
ambtenaren. De heer Engwirda knikt 
instemmend. Door dit te zeggen, geef ik 
aan zijn hoofdknik de betekenis van een 
interruptie. Ik blijf volhouden dat in zul-
ke gevallen de belastbaarheid van de 
vergoeding precies dezelfde is als bij 
ambtenaren. 

Ik kan niet anders zeggen - het is 
niet onvriendelijk bedoeld - dan dat ik 
de motie die hij daarover indiende, 
een slag in de lucht vind. 

De motie op stuk nr. 21 gaat over het 
rentebestanddeel in kapitaalpolissen. 
De heer Engwirda heeft, zo blijkt uit de 
indiening van deze motie, mijn ant-
woord daarover niet bevredigend ge-
vonden. Er staat in zijn motie: 'Het ren-
tebestanddeel in dergelijke kapitaalpo-
lissen'. Voor de duidelijkheid moet ik 
zeggen, dat ik aanneem dat het gaat 
om rente, begrepen in de uitkering op 
grond van een verzekeringsovereen-
komst. 

Ik blijf bij wat ik in eerste termijn heb 
gezegd over de aspecten van het niet 
belasten van rente in uitkeringen uit 
hoofde van die polissen ingeval langer 
dan twaalf jaar ja ar premi es zijn betaald. 
Ik vind dat het risicokarakter bij zulke 
langlopende polissen overheerst. Men 
sluit zo'n polis niet om straks van zijn 
spaargelden te kunnen profiteren. Men 
zou dan voor een andere beleggings-
vorm kiezen. 

Uit het feit dat iemand zo'n overeen-
komst sluit, blijkt voor mi j , dat hij een 
risico wil dekken. Ik zie dan ook geen 
aanleiding om terug te komen van de 
regeling. Ik wijs er nogmaals op, dat 
die regeling pas enkele jaren geleden 
en met instemming van de fractie van 
D'66 is gemaakt. 

Die regeling wordt kortweg aange-
duid met het wetsontwerp koopsom-
polissen. Ik zie dus geen reden om nu 
plotseling een ingrijpende wijziging 
voor te stellen op dit onderdeel van de 
belastingwetgeving. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Beckers vroeg 
wat nu precies de status quo inhoudt 
wat betreft de verdeling van de WAO-
premie. De status quo die wij beogen 
met het voorstel premieverdeling 
WAO leidt ertoe dat de verdeling van 
het totaal van de lasten van de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering - dus 
van AAW en van WAO te zamen -
geen wijziging ondergaat. Handhaving 
van de status quo betekent dus het in 
stand houden van de filosofie van de 
verdeling zoals die in het verleden 
steeds gebruikelijk was. Het wetsvoor-
stel maakt dat technisch mogelijk. Het 
betekent dus niet dat er op zich in de 
premieverdeling WAO geen verande-
ring kan komen. 

De heer Poppe heeft nog uitvoerig 
stil gestaan bij de ziekenfondspremie-
grens. Ik denk dat wi j het niet met el-
kaar eens worden. Naar mijn gevoel 
gaat die discussie ten principale om de 
vraag 'wie moeten eigenlijk behoren 
tot de kring van verzekerden voor de 
verplichte ziekenfondsverzekering' en 
dat is een andere problematiek dan de 
aanpassing van het mechanisme op 
dit moment. 

De heer De Korte vroeg nog naar de 
pensioenconsequenties van de loon-
maatregel. Daar kan ik geen eenduidig 
antwoord op geven, want dat hangt 
van de pensioenregeling af. Wij ken-
nen enkele honderden verschillende 
pensioenregelingen. Al naar gelang de 
formulering van de pensioengrond-
slag zal de loonmaatregel een uitwer-
king vinden, ook voor de pensioenen. 
Dat zal dus gevarieerd zijn. 

De heer De Korte vroeg ook om de 
verhoging van de kinderbijslag ui t te 
stellen tot februari en om dan in sa-
menhang met de rapportage voor een 
eventueel verder beleid ten aanzien 
van de minima te bezien, of dit voor-
stel al of niet door moet gaan. Ik zou 
het niet verstandig vinden om zo te 
handelen, omdat er dan onzekerheid 
blijft bestaan met betrekking tot de 
koopkracht. Ik denk dat het ook tech-
nisch gezien voor de Raden van Arbeid 
niet meer uitvoerbaar zal zijn als bij 
voorbeeld pas eind februari duidelijk-
heid over deze zaak wordt geschapen, 
omdat men vroegtijdig de beschikking 
moet hebben over de technische gege-
vens. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom ten 
slotte op de motie op nr. 12 over de 
reisuren. Ik wil aanvaarding van deze 
motie ontraden. In eerste termijn heb 
ik al de overwegingen daarvoor gege-
ven. Deze wi l ikthans niet herhalen. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De situatie na de 
tweede termijn van de Kamer heeft als 
hoofdkenmerken dat de VVD-fractie 
geen medewerking lijkt te wil len ge-
ven aan enige regeling met betrekking 
tot het werkgelegenheidsoverleg, al-
thans aan wetgeving op dat punt, dat 
de CDA voor- en nadelen ziet van beide 
voorstellen en het moment voor be-
slissing nog niet gekomen acht en dat 
de fractie van D'66 meer lijkt te voelen 
voor het initiatief. 

Deze fractie echter doet overigens 
voor mij niet aanvaardbare wijzigings-
voorstellen. Het 'vakbondsvriendelij-
ke' verhaal van de heer Nypels in 
tweede termijn heeft die indruk niet 
veranderd. De indruk die is ontstaan 
door zijn amendementen komt erop 
neer dat de positie van de vakbewe-
ging niet moet worden versterkt. Ik 
denk, dat zijn fractie dat in vakbonds-
kringen niet in dank zal worden afge-
nomen. 

Mijnheer de Voorzitter! De situatie is 
nu dat ik althans op dit moment niet 
meer behoef in te gaan op een aantal 
vragen en opmerkingen die vanuit de 
Kamer zijn gemaakt. Dat kan overbo-
dig zijn. Het komt mij voor, dat ik eer-
der moet reageren op het procedure-
voorstel dat de Minister van Sociale 
Zaken heeft gedaan. 

Het lijkt mij voor het kabinet niet zo 
verschrikkelijk moeilijk om met dat 
voorstel te komen. Het is een principe-
wetgeving die het kabinet beoogde en 
die eigenlijk via de Handelingen van 
deze vergadering al tot stand is geko-
men en als zodanig werkt. Het intrek-
ken van een materieel inhoudelijk 
voorstel, zoals door mij is verdedigd, 
is van een heel andere orde. Ik ben dan 
ook nog niet zover. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
de volgende suggestie gedaan: een 
brief aan de Stichting van de Arbeid 
namens de hele Kamer met als bijlage 
de twee wetsontwerpen plus het vra-
gen van een SER-advies. Een SER-ad-
vies lijkt mij - het was toch al aange-
kondigd door het kabinet - een buiten-
gewoon lange procedure te gaan wor-
den. 

Wanneer er een adviesprocedure 
door de Kamer wordt gewenst, zou ik 
er zeer op aandringen dat te doen via 
de Stichting van de Arbeid, want daar-
in zijn alle bij het arbeidsvoorwaarden-
overleg betrokken organisaties verte-
genwoordigd. 

Dat kan een belangrijke verkorting 
van de procedure betekenen. De con-
sequentie van een eventuele ontwikke-
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Van der Doef 

ling in die richting is, dat in elk geval 
de datum van 1 januari verstrijkt zon-
der dat de wetgeving ter zake is ont-
wikkeld. Dat lijkt mij een buitenge-
woon groot bezwaar. Een logische 
consequentie daarvan - althans in de 
actualiteit - is, dat dan ook de loon-
maatregel verschuift. Maar ik heb niet 
de indruk, dat daarop grote aandrang 
uit brede kring in de Kamer zal worden 
uitgeoefend. 

Ik acht het - dat meen ik oprecht -
buitengewoon slecht, als de Kamer het 
ertoe zou leiden, dat er de eerste 
maanden geen wetgeving ter zake van 
het werkgelegenheidsoverleg is en er 
dan ook feitelijk opschorting van dat 
overleg zal plaatsvinden. Ik acht dat 
schadelijk voor de werkgelegenheid; 
ik acht het ook schadelijk voor de uit-
voering van het gewenste arbeids-
marktbeleid en voor de beoogde volu-
meontwikkelingen die daarachter lig-
gen. 

De Kamer heeft zich toch nog te be-
raden op de vraag of dat belang niet 
zwaarder moet wegen en of bepaalde 
bezwaren die tegen mijn voorstel le-
ven, niet kunnen worden overwonnen. 
Psychologisch lijkt mij dat van het 
grootste belang; materieel lijkt mij dat 
ook het beste wat er op dit moment 
mogelijk is. 

Is de Kamer daartoe niet bereid, dan 
meen ik dat in elk geval een uitspraak 
moet worden gedaan - naar ik hoop 
bij motie - over de vraag wat de proce-
dure moet zijn. Ik dring er hierbij met 
klem op aan, bij de Stichting van de 
Arbeid advies te vragen. Zo mogelijk 
dient deze adviesaanvraag zeer gericht 
te zijn. 

Ik dring er vervolgens op aan dat de 
Kameruitspraak inhoudelijk zo goed 
mogelijk zal aanduiden wat precies de 
bedoelingen van het parlement zijn. 

Ik wacht ter zake initiatieven van de 
Kamer af en ik hoop dadelijk nog de 
gelegenheid te krijgen, daarop kortte 
reageren. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de vergade-
ring te schorsen tot 21.50 uur. 

De heer Kombrink (PvdA): Inderdaad 
bestaat bij ons behoefte aan het hou-
den van een derde termijn, maar die 
kan misschien vóór de schorsing wor-
den gehouden. 

De Voorzitter: Ik heb begrepen, dat 
één of twee leden, die in derde termijn 
het woord wil len voeden, daarvoor 
nog niet geheel gereed zijn. Het lijkt 
mij beter nu te schorsen; dan hoop ik 
dat ik na de derde termijn niet op-
nieuw behoefte schorsen. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat hoop ik 
met u. 

De vergadering wordt van 21.30 uur 
tot 22.06 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in derde termijn te bepalen op 3 
minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloteg. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou mijn derde termijn 
willen toespitsen op twee onderwer-
pen, de delegatiebepaling en het ver-
plicht overleg over de werkgelegen-
heid. 

Wat het eerste onderwerp betreft, 
heb ik duidelijk gemaakt, waarnaar on-
ze voorkeur uitgaat: de loonkostenaf-
dekkende loonmaatregel. De Minister 
houdt voorkeur voor de partiële weg. 
Hij heeft daarbij in zijn antwoord enige 
belangrijke opmerkingen gemaakt. 

Hij heeft in de eerste plaats gezegd 
(dit sloeg op een van de bezwaren die 
ik inbracht tegen de partiële weg) dat 
ongelijke behandeling niet zal plaats-
vinden, ook niet als het om kleine 
ca.o.'s gaat, omdat hij dit niet wenselijk 
acht in verband met de precedentwer-
king die hiervan uitgaat. 

In de tweede plaats heeft hij heel 
duidelijk gemaakt dat als de voorstel-
len van de Voedingsbond en de Dien-
stenbond FNV in de praktijk gebracht 
worden, de Minister alsnog de weg 
van de algemene loonmaatregel op zal 
moeten gaan. 

Wij constateren voorts dat voor een 
algemene kostenafdekkende loon-
maatregel in de Kamer op het ogenblik 

geen meerderheid is te vinden, ook 
niet bij onze partner in het monsterver-
bond, waarover zoveel ophef is ge-
maakt. 

Gezien de opmerkingen van de Mi-
nister over de partiële weg en de rand-
voorwaarden die hij hierbij in aanmer-
king wil nemen, zie ik derhalve zijn 
weg als 'next best'. Daarom trek ik 
mijn amendement op stuk nr. 8 
(16503) in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-De Korte c.s. (16 503, nr. 8) is in-
getrokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het tweede punt is het ver-
plichte werkgelegenheidsoverleg. De 
Minister heeft onze opmerkingen en 
aanbevelingen om toch vooral eerst 
de vri jwil l ige weg te bewandelen, ge-
honoreerd. Hij heeft dit gehonoreerd 
met een nota van wijzigingen. 

Hij heeft hieraan ook belangrijke 
woorden toegevoegd. Die woorden 
zijn voor mij aanleiding geweest mijn 
motie op stuk nr. 13 (16 401) in te trek-
ken en daarvoor in de plaats nu een 
nieuwe motie in te dienen. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-De 
Korte c.s. (16 401, nr. 13) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

Motie 

De Voorzitter: Door de heer De Korte 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
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Voorzitter 

van oordeel, dat het gewenst is dat de 
sociale partners zowel op landelijk als 
op bedrijfstaks- en ondernemingsni-
veau (dit laatste met inachtneming van 
de positie van de ondernemingsraad) 
komen tot een overleg over vraagstuk-
ken van werkgelegenheid; 

overwegende, dat uit recente ontwik-
kelingen blijkt, dat er bij de sociale 
partners een groeiende bereidheid be-
staat tot een zodanig overleg te ko-
men; 

constaterende, dat in een toenemend 
aantal CAO's bepalingen omtrent een 
overleg over werkgelegenheid zijn op-
genomen; 

overwegende voorts, dat verwacht 
mag worden dat het in gang zijnde 
overleg binnen de Stichting van de Ar-
beid op niet al te lange termijn tot af-
spraken en aanbevelingen over werk-
gelegenheidsoverleg en een daarbij 
behorende informatieuitwisseling zou 
kunnen leiden; 

van mening, dat een eventuele wette-
lijke regeling van het werkgelegen-
heidsoverleg bij voorkeur gebaseerd 
moet zijn op een voorafgaande advise-
ring door de Stichting van de Arbeid; 

nodigt de Regering uit: 
1. de organisaties die vertegenwoor-
digd zijn in de Stichting van de Arbeid 
in kennis te stellen van de dringende 
wens van de Kamer dat op zo kort mo-
gelijk termijn wordt gekomen tot af-
spraken over en aanbevelingen tot een 
overleg over vraagstukken van werk-
gelegenheid op verschillende niveaus; 
2. waar mogelijk de totstandkoming 
van dergelijke afspraken en aanbeve-
lingen te bevorderen en daaraan bij te 
dragen; 
3. binnen een maand aan de Stichting 
van de Arbeid gericht advies te vragen 
over de wenselijkheid en eventuele in-
houd van een wettelijke regeling van 
het werkgelegenheidsoverleg; 
4. bij deze adviesaanvrage te voegen 
het voorstel van wet van het lid Van 
der Doef (16482), alsmede concept-
wetsontwerpen met betrekking tot: 

a. de algemeen verbindendverkla-
ring van centrale afspraken en aanbe-
velingen inzake werkgelegenheids-
overleg; 

b. het bijstellen van werkgelegen-
heidsplannen op landelijk", bedrijfs-
taks- en ondernemingsniveau (daarbij 
te betrekken het amendement van het 
lid Nypels op wetsontwerp 16 503, 
nr. 10); 

besluit, de behandeling van het voor-
stel van wet van het lid Van der Doef 
(16482) voorlopig op te schorten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 26(16 401). 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Begrijp ik het goed dat deze 
motie een ordevoorstel is dat eigenlijk 
voorrang heeft? Wij zitten op het ogen-
blik in de derde termijn. In deze termijn 
gaat natuurlijk de bespreking van het 
initiatief-voorstel van de heer Van der 
Doef gewoon door. Welke procedure 
hebt u op het oog met het besluit ten 
aanzien van het voorstel van de heer 
Van der Doef, vooral wanneer mocht 
blijken dat de heer Van der Doef daar 
niets voor voelt? Hoe komt de zaak dan 
te liggen? Ik ken deze procedrue niet 
en ik begrijp dan ook niet hoe het gaat. 

De Voorzitter: Ik kan mij niet direct 
een precedent herinneren. Het lijkt mij 
echter niet moeilijk in te passen in de 
normale procedure. De heer Van der 
Doef komt in deze termijn nog aan het 
woord, zoals hij al heeft aangekondigd 
in tweede termijn. Het lijkt mij voor de 
hand te liggen, dat deze motie vervol-
gens - mits ti jdig rondgedeeld - als 
eerste in stemming komt, dus vóór alle 
amendementen, wetsontwerpen en 
andere moties. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer de Kamer een 
wetsontwerp op de agenda heeft ge-
zet, is het dan normaal dat de Kamer 
kan besluiten, niet verder te gaan met 
de behandeling van het ontwerp vóór-
dat er stemmingen over zijn gehou-
den? Kan dat tot de normale bezighe-
den van deze Kamer behoren? Ik moet 
zeggen dat het de zotternij ten top is, 
tenzij de heer Van der Doef er zelf ach-
ter staat. Wanneer de heer Van der 
Doef het niet wi l , dan is het naar mijn 
mening een absurditeit dat de Kamer 
dagenlang bezig is met de behande-
ling van een wetsontwerp, terwijl op 
een gegeven ogenblik een meerder-
heid - niet behorende tot de partij van 
de indiener - besluit om het ontwerp 
niet verderte behandelen. 

De Voorzitter: De heer Bakker heeft 
zijn opmerkingen nu gemaakt. Ik ben 
van oordeel dat wij hierover kunnen 
besluiten zodra de derde termijn is af-
gerond. 

De motie wordt in ieder geval 
spoorslags vermenigvuldigd. Ik zie 
nog, dat de motie mede is onderte-
kend door de leden Poppe, Weijers en 
Nypels. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het bij de heer Bakker gere-
zen misverstand is verklaarbaar. Wij 
betreuren het natuurlijk uitermate dat 
het niet mogelijk is geweest, in deze 
vergadering een meerderheid te vin-
den voor een verplichte regeling van 
het werkgelegenheidsoverleg. 

De heer Bakker (CPN): Bent u dan van 
plan, voortaan alleen maar over voor-
stellen van uw partij te laten stemmen 
op het moment dat zeker is dat er een 
meerderheid voor is? 

De heer Poppe (PvdA): Neen, maar 
wanneer duidelijk blijkt dat er behalve 
inhoudelijke bezwaren ook procedure-
Ie bezwaren zijn tegen het op dit mo-
ment aanvaarden van het wets-
ontwerp, dan is het alleszins te billij-
ken, een weg te zoeken om de beslis-
sing over het wetsontwerp u i t te stel-
len totdat de procedurele bezwaren of 
omstandigheden die bij bepaalde frac-
ties een rol spelen voor het bepalen 
van hun standpunt, zijn weggenomen. 

De heer Bakker (CPN): Iedereen aan de 
rechterzijde van deze Kamer is zonder 
enige twijfel op ieder moment bereid, 
tegen ieder voorstel van uw partij een 
procedureel bezwaar aan te tekenen! 

De heer Poppe (PvdA): Het gaat erom 
op welke wijze men zijn doelstellingen 
het beste bereikt. Wij vinden het jam-
mer dat het niet mogelijk is, vandaag 
overeenstemming te bereiken over 
een wettelijke regeling voor het werk-
gelegenheidsoverleg. 

Het moet mij van het hart dat een 
meerderheid van de Kamer gemakke-
lijker tot ingrepen in de vakbondsvrij-
heid komt dan tot die in de vrijheid van 
de ondernemer om zonder de vakbe-
weging over investeringen en werkge-
legenheid te beslissen. 

Het verheugt ons niettemin dat met 
de nu ingediende motie een stap in 
de goede richting is gezet, omdat de 
Kamer hierin uitspreekt dat het over-
leg op alle niveaus, ook op onderne-
mingsniveau, noodzakelijk is en niet 
ten koste behoeft te gaan - naar mijn 
mening is het zelfs bevorderlijk - van 
de ondernemingsraad. 

Het betoog van de Minister over de 
noodzaak van de in de Loonwet neer-
gelegde ruime bevoegdheid tot ingrij-
pen in afzonderlijke contracten, wat 
naar mijn mening een herinvoering is 
van artikel 8, is voor ons weinig over-
tuigend geweest. Een stem voor het 
desbetreffende wetsontwerp betekent 
hulp voor de hantering van een naar 
onze mening onaanvaardbaar middel. 
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Poppe 

terwijl wij bovendien niet weten waar-
toe deze ruime mogelijkheid in de toe-
komst kan worden gebruikt. 

Het is jammer dat wi j nu uit de mond 
van de heer De Korte hebben gehoord 
dat hij op zijn schreden is terugge-
keerd en dat hij hiermee ons de moge-
lijkheid ontneemt, de schade van deze 
slechte aanvulling op de Wet op de 
loonvorming zo gering mogelijk te la-
ten zijn. 

De Minister heeft mooie woorden 
gewijd aan de betekenis van de onder-
handelingsvrijheid voor de vakbewe-
ging. Ondertussen heeft hij echter de 
bijl aan de wortel gelegd van een van 
de belangrijkste resultaten van de on-
derhandelingsvrijheid voor de vakbe-
weging, de automatische prijsconv 
pensatie. Deze is nog altijd een basis 
voor de onderhandelingspositie van 
de vakbeweging. 

Ik meen dat ik de wetenschapsman 
Albeda niet behoef te zeggen dat auto-
matische prijscompensatie, als deze 
voor de tweede keer van haar beteke-
nis wordt ontdaan, niet langer haar 
functie kan vervullen, omdat de waar-
de van dit instrument is besloten in de 
zekerheid voor de werknemers dat het 
een garantie is tegen de gevolgen van 
de inflatie. 

Wij handhaven dan ook onze motie 
op stuk nr. 10, waarin wij de Regering 
ertoe uitnodigen, het wetsontwerp te 
vervangen door een voorstel dat uit-
gaat van het alleen aftoppen van prijs-
compensatie en vakantietoeslag. 

Het prijsinkomensbeleid is een dui-
delijk voorbeeld van de fluwelen hand-
schoen waarmee duur betaalde vrije 
beroepen worden aangepakt. Wij ma-
ken ons zorgen over de tegenspraak in 
de betogen van de Ministers Albeda 
en Van Aardenne over de vraag of zij 
voor 1 april aanstaande de beslissing 
over het norminkomen aan de Kamer 
doen toekomen. 

Wij vragen Minister Van Aardenne, 
de gevraagde cijfers over de bereke-
ning zo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan de vaste Commissie voor Econo-
mische Zaken te doen toekomen. 

Minister Van Aardenne: Dit heb ik toe-
gezegd. 

De heer Poppe (PvdA): U heeft gezegd 
dat u ertoe bereid bent, erover in de 
commissie te spreken. Ik vraag om 
toezending zo spoedig mogelijk, zodat 
wij de cijfers kunnen vergelijken met 
vroegere gegevens en met nieuwe ge-
gevens die uit het financiële overzicht 
van de volksgezondheid naar voren 
komen. 

Het is duidelijk dat een aanvaard-
baar inkomensbeleid onder andere als 
voorwaarde heeft dat, als er wordt af-
getopt, de hogere inkomens een 
zwaarder offer brengen en niet met 
uitstel van uitvoering van beslissingen 
uit de wind worden gehouden. Omdat 
wij menen dat er een voorbeeld moet 
worden gesteld door de mensen die 
het goed hebben in de samenleving, 
zullen wi j stemmen voor de moties 
van de heer Nijhof en die van de heer 
Weijers over het aftoppen van de va-
kantietoeslag op f 6000 in plaats van 
f 5000. 

Het is ons ook gebleken uit het ant-
woord van Minister Albeda, dat het 
amendement van mijn collega Van 
den Anker een technisch uitvoerbare 
en een, op grond van de geschiedenis 
van het overleg over deze zaak, ook 
door de meerderheid van de Kamer 
onderschreven amendement is. 

Wij vinden aanneming ervan uiter-
mate belangrijk. Dit overleg heeft al zo 
lang geduurd dat men zich soms heeft 
afgevraagd of het soms één voor één 
met alle betrokkenen wordt gevoerd. 
Het gaat hierbij om een miniem aantal, 
maar dan een miniem aantal grote vis-
sen. 

Wij dringen sterk aan op aanvaar-
ding van dit amendement zodat al-
thans deze pretentie, dat bij de in-
komenspolitiek rekening wordt gehou-
den met sterke en zwakke schouders, 
wordt waar gemaakt. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ter zake de mededelingen 
die de Minister van Volkshuisvesting 
heeft gedaan over het gerichte pro-
grammabeleid van het kabinet mag ik 
bevestiging vragen van het feit dat de 
grootste kosten voor de woningbouw 
pas zullen opduiken na 1981, en dat 
deze dus ternauwernood in het bedrag 
van f 100 min. kunnen zitten, dat so-
wieso nogal wat kosten na 1981 vallen. 
Mag ik aannemen dat die extra kosten 
na dat jaar bovenop de meerjarenra-
mingen zullen komen? 

Wat het staatsaandeel betreft, had 
de Minister van Economische Zaken 
op zichzelf natuurlijk volstrekt gelijk 
toen hij de opstelling van het CDA bij 
eerdere gelegenheden aanhaalde. Des-
ondanks - wij hebben dat toege-
juicht - is begin oktober de uitspraak 
gedaan zoals dat is gebeurd. 

De Minister heeft erop gewezen dat 
het kabinet toen al kritiek op de motie 
heeft geleverd, met name ten aanzien 
van de overweging. Dat was een be-
kend gegeven op het moment van 

stemming. Dus, terwij l het dictum al-
gemeen luidde, blijft gelden wat in die 
motie stond als oordeel van de Kamer. 

Wij menen, gegeven de opstelling 
die het kabinet heeft gekozen, dat een 
herbevestiging van dat oordeel alles~ 
zins op haar plaats is. Wij hebben dat 
gedaan door middel van onze eigen 
motie. Wij zullen dat ook doen door 
onze steun aan de motie van de heer 
Van Houwelingen te geven. Ongelijk-
heid tussen de kleinere velden onder-
ling die het gevolg zou zijn van de op-
stelling van het kabinet zou slecht zijn. 

Het belang dat in het geding is, is 
veel te groot. De investeringsvoorne-
mens - van een overeenkomst kan 
men in dit verband misschien niet 
spreken - zijn onvoldoende om uitvoe-
ring ervan tegen te gaan. 

Ik had een motie ingediend over het 
veld in Slochteren. In de loop van het 
debat is wel gebleken dat die op dit 
moment geen grote kans van aanvaar-
ding maakt, terwij l er een relatie is met 
het bedrag dat de heer Van Houwelin-
gen in zijn motie voor werkgelegen-
heidsbeleid wi l bestemmen. De Minis-
ter heeft twijfel geuit of dat bedrag in 
1981 uit de kleinere velden zal kunnen 
worden vrijgemaakt. 

Om die reden, om dat meer defini-
tief te kunnen beoordelen en om als-
nog een kans te maken, bij de begro-
tingsbehandeling van Economische 
Zaken steun voor onze motie ten aan-
zien van het Slochteren-veld te krijgen, 
voeren wi j deze motie nu liever van de 
agenda af ten einde haar bij de begro-
tingsbehandeling van Economische 
Zaken te kunnen betrekken. Het gaat 
hierbij om de motie op stuk nr. 15. 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
Kombrink stel ik voor, zijn motie 
(16 401, nr. 15) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben erkentelijk voor de 
toezegging van de Ministervan Finan-
ciën dat wi j eind januari/begin februari 
een notitie zullen krijgen over het f i-
nancieringstekort. 

De Minister van Economische Zaken 
heeft uiteengezet wat de bezwaren van 
de Raad van State waren tegen het in-
gediende wetsontwerp tot wijziging 
van de Prijzenwet. Uit zijn woorden be-
greep ik dat die bezwaren vooral be-
trekking hadden op het feit dat de me-
morie van toelichting op het oorspron-
kelijke wetsontwerp niet paste bij het 
nieuwe wetsontwerp. 
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Engwirda 

Ik vraag mij af of dat ooit met elkaar 
in overeensemming is te brengen. Ik 
zou hierover graag het oordeel van de 
Minister horen. Ik ben nogal bezorgd 
geworden over die mededeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
een reactie geven op een opmerking in 
tweede termijn van de heer De Korte. 
Deze heeft gezegd dat er nu 2,5% loon-
sommatiging is, terwij l de meerder-
heid van de Kamer bij de algemene be-
schouwingen 3 a 4% had gevraagd. De 
Minister van Financiën heeft gezegd 
dat de loonsomstijging voor 1981 nu 
op 4,7% wordt geraamd; bij de alge-
mene beschouwingen was dit 8%. Als 
ik goed kan aftrekken, blijft er 3,3% 
over en ik dacht dat dit, tenminste taai-
kundig, binnen de marge van 3 a 4% 
valt. 

Ten slotte heb ik nog een paar op-
merkingen aan het adres van de 
Staatssecretaris, mijnheer de Voorzit-
ter. Deze heeft mijn moties allemaal 
overbodig genoemd. Ik dacht dat dit 
iets te makkelijk was. Ik wil nog eens 
benadrukken dat die fundamentele 
studie vooral het inkomensbegrip be-
treft. 

Ik heb een belastingdeskundige van 
een universiteit kort geleden horen 
zeggen, dat de inkomstenbelasting zo 
rot is als een mispel. Dit heeft niet al-
leen met de tariefstelling te maken, 
maar vooral ook met de kwestie van 
het inkomensbegrip, waarnaar in de 
studie van de Staatssecretaris hele-
maal niet wordt gekeken. 

Ik vind dat nog steeds van het groot-
ste belang en ik wilde dat heer Van 
Rooijen hier nog was om nog beter te 
kunnen bepleiten dan ik dat die studie 
op korte termijn wordt aangevangen. 

Ten aanzien van mijn studie over de 
ongelijke behandeling van ambte-
naren en niet-ambtenaren ingeval van 
verhuizing, geloof ik dat de Staats-
secretaris of zijn medewerkers het 
door mij genoemde arrest van de Ho-
ge Raad niet goed hebben gelezen. Ik 
heb heel duidelijk gezegd dat in dit ar-
rest wordt vermeld dat geen beroep 
kan worden gedaan op de bestaande 
maximum forfaitaire aftrek ingeval 
van verhuizing op grond van de regels 
zoals deze voor ambtenaren gelden, 
namelijk het Verplaatsingskostenbe-
sluit. 

Ik zie dit nog eens onderschreven 
door een geval dat mij ter ore is geko-
men. Dit betrof een bedrijf dat binnen 
de provincie Noord-Brabant verhuisde 
van Den Bosch naar Bergen op Zoom 
en dat de werknemers 10 a 15% extra 
jaarinkomen ter beschikking stelde om 
hen ertoe te brengen die verhuizing tot 

stand te brengen: dat kon niet door-
gaan, want die extra inkomsten waren 
belastbaar. 

Ten aanzien van de motie met be-
trekking tot het belasten van het rente-
bestanddeel in kapitaalpolissen ont-
ken ik dat die verzekeringen niet wor-
den gesloten om te sparen. Het is mij 
ter ore gekomen dat er op het ogenblik 
op nogal ruime schaal oneigenlijk ge-
bruik wordt gemaakt van dat soort ka-
pitaalpolissen, juist vanwege de eraan 
vastzittende belastingvoordelen. 

Ook die motie zal ik dus handhaven. 
Bij onze instemming destijds met het 
wetsontwerp Koopsompolissen heb-
ben wij het voorbehoud gemaakt, dat 
aan dit probleem nog iets zou worden 
gedaan. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou mijn bijdrage in deze 
derde termijn heel erg kort wil len hou-
den en in elk geval binnen de door u 
toegestane drie minuten. 

De belangrijkste reden voor het feit 
dat ik hier iets wil len zeggen, is gele-
gen in de vervanging van de door de 
heer De Korte ingediende motie door 
deze nieuwe motie, die door de vier 
grote fracties wordt ondersteund. Tot 
mijn vreugde heb ik in deze nieuwe 
motie een element teruggevonden dat 
ik in tweede termijn aan de orde heb 
gesteld, en wel in punt 4 van de uitno-
diging aan de Regering, namelijk dat 
daarbij ook zal worden betrokken de 
algemeen-verbindendverklaring van 
centrale afspraken en aanbevelingen 
inzake werkgelegenheidsoverleg. Dit 
vind ik de meest reële gang van zaken 
en daarop wilde ik even de nadruk op 
leggen. 

Het zal duidelijk zijn dat wi j het niet 
woordeli jk met de gehele motie eens 
zijn. Wij vinden echter de strekking van 
deze motie juist. Wij zullen ons daar-
om ook vóór deze motie verklaren. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou alleen nog iets wil len 
zeggen rondom de motie die de heer 
De Korte zojuist heeft ingediend. Ik 
ben geen procedure-freak, maar ik 
vind dat wat hier gebeurt ook wel een 
politieke zaak is. Het gaat hier om een 
motie van de heer De Korte, de meest 
fundamentele tegenstander van het-
geen de heer Van der Doef wi l . 

En dan krijgen wi j het zonderlinge 
verschijnsel dat volgens de tekst van 
de motie de Kamer zou besluiten het 
voorstel van wet van de heer Van der 
Doef niet verder te behandelen. 

Nu wil ik over deze voor de Partij van 
de Arbeid nauwelijks fraai te noemen 
figuur niet uitweiden. Wel wil ik nog 
eventjes spreken over het vraagstuk, 
of de Kamer zo iets kan besluiten. Ik 
ben van mening dat zij dat niet kan. De 
heer Van der Doef kan zijn voorstel in-
trekken, hij kan voorstellen er niet over 
te stemmen of wat dan ook, maar er 
kan geen kamerbesluit zijn om dat te 
doen. Daarom is die motie verkeerd. 

Kamerleden hebben drie mogelijk-
heden om tot een uitspraak van de Ka-
mer te komen, namelijk via een motie 
die zij voorstellen, via een amende-
ment op een wetsontwerp en via een 
voorstel van wet. Bij al deze systemen 
geldt dat, als zij op de agenda staan en 
dus legitiem op de agenda gekomen 
zijn - bij moties en amendementen 
met bepaalde ondersteuningen - , de 
indieners het recht hebben dat daar-
over wordt gestemd. Als dat niet het 
geval was, zou een indiener van een 
m o t i e - bij een amendement zal het 
minder voorkomen, omdat het de 
voortgang van een wet verhindert - of 
van een voorstel van wet altijd overge-
leverd zijn aan een kamermeerderheid 
die dan zou kunnen besluiten om daar 
niet over te stemmen. Dat zou het 
recht van een kamerlid om met het een 
of andere voorstel te komen in het hart 
aantasten. 

Losvan het feit, dat ik het eerlijk ge-
zegd een uiterst armzalige vertoning 
v ind, geloof ik dat de motie van de 
heer De Korte niet op deze wijze door 
de Kamer in stemming mag worden 
gebracht, omdat de Kamer in die vorm 
een uitspraak zou doen die zij niet mag 
doen, zonder dat zij daarmee in princi-
pe het recht van een lid aantast om 
een door hem of haar gedaan voorstel 
in de Kamer in stemming te brengen. 

De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik volsta met 
twee korte opmerkingen. Allereerst iets 
over het staatsaandeel in kleinere aard-
gasvelden, ook naar aanleiding van wat 
de heer Kombrink heeft gezegd. In het 
verleden hebben wi j ervoor gepleit, zo-
als ook de Minister van Economische 
Zaken opmerkte, dat er twee mogelijk-
heden zouden kunnen zijn om met be-
trekking tot de winsten voor de olie-
maatschappijen tot afspraken te ko-
men, namelijk vaste afspraken over in-
vesteringen of, niet alleen afzonderlijk 
maar ook gezamenlijk, via verhoging 
van het staatsaandeel. Uiteindelijk is 
door de fractie van het CDA nooit een 
standpunt ingenomen, als het erom 
gaat of de weg - met de resultaten zoals 
die door de Minister in zijn brief uiteen-
gezet zijn - bevredigend zou kunnen 
zijn. 
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Van Houwelingen 

Het feit dat wi j bij de algemene poli-
tieke en financiële beschouwingen de 
motie-Kombrink hebben gesteund, op 
het moment waarop de resultaten van 
het overleg voldoende waren, zijn vol-
doende bewijs voor het ontkrachten 
van de stelling van de heer Kombrink 
en de Minister van Economische Zaken 

Ik wil nog enkele opmerkingen maken 
over het citeren door de Minister van 
Economische Zaken van zijn uitspraken 
gedaan tijdens het mondeling overleg. 
Hij is een stap verder gegaan dan het 
spreken over afspraken, over een deal. 
In tweede termijn heeft hij ook gespro-
ken van een juridische verplichting. Het 
is mij opgevallen dat de Minister bij het 
citeren uit het verslag van het monde-
ling overleg in ieder geval een tussen-
zin heeft overgeslagen, namelijk: 'In die 
omstandigheden hebben Shell en Esso 
dan ook niet rechtsgeldig kunnen be-
dingen dat de winstdelingsregeling in 
de periode 1980-1984 nietter discussie 
zal worden gesteld.' 

Dat lijkt mij in strijd met de uitspraak 
dat er ook een juridische verplichting 
zal zijn. Dat is de reden waarom wij 
vasthouden aan onze motie. Om dui-
delijk te maken dat onze uitspraak bij 
de algemene politieke en financiële 
beschouwingen over de kleinere vel-
den, zoals neergelegd in de motie-
Kombrink, ook nu nog waarde heeft, 
zullen wi j voor deze motie stemmen. 

Ten slotte maak ik een opmerking 
over het pakket gerichte maatregelen. 
Wij denken dat door de uitspraken van 
de Ministervan Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening de effectiviteit 
van het aanvullend gericht beleid zeer 
aanzienlijk is en dat het op korte ter-
mijn een groot aantal arbeidsplaatsen 
zal opleveren. 

Ik meen dat het positieve effect van 
dit beleidsonderdeel hier nog eens mag 
worden genoemd. Het is des te meer re-
den om onze voorstellen om extra 
maatregelen te nemen te ondersteu-
nen. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben de heer De Korte zeer erken-
telijk voor het intrekken van zijn amen-
dement, ondanks het feit dat hij mijn 
voorstellen beschouwt als next best. 

Met de motie over het werkgelegen-
heidsoverleg heb ik geen moeite. Zij 
ondersteunt het beleid. Mijn voorstel 
ook advies te vragen aan de SER is er-
uit weggevallen. Bij nader inzien lijkt 
het mij ook verstandig. Waarschijnlijk 
zou het toch leiden tot een zekere ver-
traging van de behandeling. 

Ik begrijp de bezwaren van de heer 
Poppe. Ik denk dat ik er al voldoende 
op ben ingegaan in de eerdere termij-
nen. 

D 
Minister Beelaerts van Blokland: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben de heer Van 
Houwelingen erkentelijk voor zijn 
waardering voor het ontwikkelde extra 
programma. 

De heer Kombrink kan ik zeggen, dat 
de posten die na 1981 opduiken door 
het ontwikkelde extra programma 
uiteraard budgettaire consequenties 
hebben. Die zullen worden ingepast in 
de meerjarenramingen. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Poppe krijgt uiter-
aard ter voorbereiding van de discus-
sie in de commissie een notitie. Dat is 
gebruikelijk. 

De overwegingen van de heer Eng-
wirda inzake de tariefstelling van de 
vrije beroepen nopen ons tot nader be-
raad, dat wi j half januari wil len afslui-
ten door het sturen van een nieuw ont-
werp naar de Raad van State. 

Tegen de heer Van Houwelingen zeg 
ik dat het CDA duidelijk om een keuze 
heeft gevraagd. Die keuze heb ik ge-
daan. 

Ik heb een deal gemaakt. Met betrek-
king tot de juridische verplichtingen 
wijs ik erop dat juist door de herijking 
het staatsaandeel in de tussentijd wel 
aan de orde kan komen, maar dat er 
materieel gezien - dat staat ook in het 
stuk - natuurlijk wel sprake is van een 
koppeling. Een gentlemen's agree-
ment is gesloten. Ik ben van plan mij als 
gentleman te gedragen. Ook al spreekt 
de Kamer uit dat mussen geen vogels 
zijn, het zijn wel vogels. 

De heer Den Uyl (PvdA): Moet ik het-
geen u hebt gezegd zo interpreteren 
dat u niet bereid bent de motie uit te 
voeren? De Kamer heeft recht op dui-
delijkheid. 

Minister Van Aardenne: Ik heb gezegd 
wat ik gezegd heb. Ik heb erop gewe-
zen dat die zaken bij de herijking aan 
de orde komen. Als de motie vraagt 
om rapportage na het kerstreces, rap-
porteer ik na het kerstreces! 

D 
De heer Van Der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Gelet op de stand-
punten op dat moment, had ik in twee-
de termijn gevraagd om een uitspraak 
die - naar ik hoopte - ook betrekking 
zou hebben op de gewenste inhoud 
van wetgeving, die mogelijk op enige 
termijn tot stand zou komen. Er is een 

motie ingediend en ik betreur het dat 
daarin niet wordt voorzien. Dat neemt 
niet weg dat ik heb te leven met het feit 
dat dit waarschijnlijk de enige uit-
spraak inzake wetgeving ter zake van 
werkgelegenheidsoverleg is, waar-
toe de Kamer vandaag bereid en in 
staat is. 

Over de inhoud van de motie merk ik 
op - juist omdat deze motie aan de 
Stichting van de Arbeid zal 
worden gestuurd - er zeer op te willen 
aandringen dat, ondanks de toevoe-
ging in deze motie van enkele con-
cept-wetsontwerpen, de Stichting zo 
wijs zal zijn zich primair bezig te nou-
den met het in eerste instantie ge-
vraagde advies met betrekking tot het 
werkgelegenheidsoverleg. Er mag 
naar mijn gevoelen namelijk geen tijd 
verloren gaan. Er behoort op de kortst 
mogelijke termijn goede wetgeving ter 
zake te zijn. 

Wat betreft net slot van de motie 
merk ik op dat ik inmiddels onders-
hands de indieners heb laten weten 
dat het mij - ik geef de heer Bakker 
hierin volstrekt gelijk - een wat vreem-
de combinatie in een motie lijkt. Al dan 
niet conform de gebruiken in deze Ka-
mer, leek het mij beter de indieners 
voor te stellen dat deel van de motie te 
schrappen. Ik vraag hun dat ook omdat 
ik bereid ben u te vragen, mijnheer de 
Voorzitter, mijn voorstel van de agen-
da af te voeren als deze motie wordt 
aanvaard. 

Naar aanleiding van de opmerking 
van collega Bakker wijs ik erop dat 
ik deze procedure als enige mogelijk-
heid met perspectief voor goede wet-
geving zie. Zij is beter dan een harde 
politieke uitspraak die op dit moment 
het verwerpen van dit voorstel zou be-
tekenen. 

Het lot, dat daarmee mijn voorstel 
beschoren zou zijn, acht ik schadelijker 
dan op dit moment mee te delen dat 
het voorstel van de agenda wordt af-
gevoerd. Wat mij betreft zal de inhoud 
van mijn voorstel weer zeer spoedig 
op de agenda van de Kamer terugke-
ren. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De woorden van de heer Van 
der Doef geven mij aanleiding de laat-
ste alinea van mijn motie te schrap-
pen. Ik wi l mijn motie in die zin aan-
passen. 

Motie 

De Voorzitter: De heer De Korte heeft 
zijn motie (16 401, nr. 26) in die zin ge-
wijzigd dat de laatste alinea, luidende: 
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'besluit, de behandeling van het voor-
stel van wet van het lid Van der Doef 
(16482) voorlopig op te schorten', is 
komen te vervallen. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 27(16 401). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik had al opgemerkt dat 
het voor de hand ligt, eerst te stern-
men over de inmiddels gewijzigde mo-
tie-De Korte c.s. (16 401, nr. 27). De 
heer Poppe verzoekt mij daarna eerst 
over de motie-Poppe en Kombrink, 
(16 503, nr. 9)t3 stemmen. Ik heb daar-
tegen geen bezwaar. Daarna kunnen 
wij stemmen over de wetsontwerpen 
en de stukken, en vervolgens over alle 
andere moties. 

De gewijzigde motie-De Korte c.s. over 
werkgelegenheidsoverleg (16401, nr. 
27) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik verzoek u mijn 
voorstel van wet (16 482) van de agen-
da af te voeren. 

De Voorzitter: Ik stel voor aan het ver-
zoek van de heer Van der Doef te vol-
doen. 

Daartoe wordt besloten. 

De motie-Poppe en Kombrink over 
voorstellen inzake aftopping van prijs-
compensatie en vakantietoeslag 
(16 503, nr. 9) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de BP voor deze motie hebben ge-
stemd. 

Naar mij is gebleken, worden alle op 
de wetsontwerpen voorgestelde 
amendementen voldoende onder-
steund. 

In stemming komt het wetsontwerp 
16 452. 

Dit wetsontwerp wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

In stemming komt het wetsontwerp 
16 475. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
10, II) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement de ove-
rige op stuk nr. 10 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
13,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement de ove-
rige op stuk nr. 13 voorkomende amen-
dementen als verworpen kunnen wor-
den beschouwd. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
14,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 voor dit amendement heb-
ben gestemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement de ove-
rige op stuk nr. 14 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
15,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 voor dit amendement heb-
ben gestemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement de ove-
rige op stuk nr. 15 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
16, II) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement de ove-
rige op stuk nr. 16 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
17, II) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de BP tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
aanneming van dit amendement de 
overige op stuk nr. 17 voorkomende 
amendementen als aangenomen kun-
nen worden beschouwd. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
18,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de 
PSP voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement, de ove-
rige op stuk nr. 18 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-
Kombrink (stuk nr. 17, II) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel III, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Kombrink (stuk nr. 17, III) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

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

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van defracties van 
de PvdA, de CPN en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Kombrink (stuk nr. 17, IV), wordt zon-
derstemming aangenomen. 

De artikelen V en VI worden zonder 
stemming aangenomen. 

De beweegreden, zoals deze is gewij-
zigd door de aanneming van het 
amendement-Kombrink (stuk nr. 17,1) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de BP tegen dit wetsontwerp hebben 
gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
16297. 

Tweede Kamer 
11 december 1980 Sociaal-economisch en fiscaal beleid 1981 2114 



Voorzitter 

Dit wetsontwerp wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR,de CPN en de PSP te-
gen dit wetsontwerp hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
16426. 

Dit wetsontwerp wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
wetsontwerp is aangenomen met de-
zelfde stemverhouding als het vorige. 

In stemming komt het wetsontwerp 
16 503. 

Dit wetsontwerp wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en 
de BP tegen dit wetsontwerp hebben 
gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
16 504. 

Dit wetsontwerp wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en de BP tegen dit wetsontwerp heb-
ben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
16 488. 

De artikelen I en II worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Van den Anker (stuk 
nr. 5) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGPtegen dit amende-
ment hebben gestemd. 

Artikel III, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van den Anker (stuk nr. 5), wordt zon-
der stemming aangenomen. 

Artikel IV en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van BP tegen dit wetsontwerp 
heeft gestemd. 

Ik stel voor, het verslag van een mon-
deling overleg over de ontwerp-wijzi-
gingsbesluiten dagloonregelen Ziekte-
wet, Wet Arbeidsongeschiktheidsver-

zekering en Werkloosheidswet ter zake 
de vergoeding van reisuren 
(16 400-XV, nr. 31) en de brieven over 
de ontwikkeling van de lonen, de 
koopkracht en de werkgelegenheid 
(16 401, nrs. 9 en 14) voor kennisge-
ving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De motie-Poppe en Kombrink over 
bijstelling van de inkomensoffers voor 
1981 (16 401,nr. 11) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP en de 
BP voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Poppe en Toussaint over de 
in de CAO's te verwerken reisuren 
(16 401, nr. 12) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP en de 
CPN voor deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Kombrink en Engwirda over 
het staatsaandeel in de opbrengst van 
de winning van de kleinere gas- en 
olievelden (16 401, nr. 16) wordt bij zit-
ten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV en de BP te-
gen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Kombrink c.s. over een aan-
vullend pakket gerichte werkgelegen-
heidsmaatregelen (16 401, nr. 17) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Kombrink c.s. over het rege-
ringsstandpunt over de spaarbank-
vrijstelling (16 401, nr. 18) wordt bij zit- • 
ten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en het GPV tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Engwirda c.s. over een fun-
damentele studie over het Nederland-
se belastingstelsel (16 401, nr. 19) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 voor deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Engwirda en Nypels over on-
gelijke fiscale behandeling van ambte-

naren en niet-ambtenaren (16 401, nr. 
20) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, DS'70, de CPN, de PPR, de PSP 
en de BP voor deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Engwirda c.s. over het rente-
bestanddeel in kapitaalpolissen 
(16 401, nr. 21) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR, de PvdA, de 
PSP, de BP en de SGP voor deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Beckers-de Bruijn over toe-
kenning van loonkostensubsidies ge-
bonden aan de arbeidsplaats (16 401, 
nr. 22) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR en de CPN voor deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Nijhof over vermindering 
van de schadeloosstelling met een ge-
lijk percentage als van vergelijkbare 
ambtenaren (16 401, nr. 23) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
CPN tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Van Houwelingen c.s. over 
herziening van het staatsaandeel van 
de kleinere aardgasvelden (16 401, nr. 
24) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter; Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Weijers c.s. over aftopping 
van de vakantietoeslag (16 401, nr. 25) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP tegen deze motie 
hebben gestemd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l over twee moties een 
stemverklaring afleggen, in de eerste 
plaats over de motie, voorkomend op 
stuk nr. 24. De Regering heeft op ver-
zoek van de Kamer onderhandeld met 
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de oliemaatschappijen over winst- en 
investeringsrelatie. De Regering heeft 
een gentlemen's agreement bereikt. 
Daarin zaten ook de kleine velden en 
daarover is gerapporteerd. 

Een onderdeel van het gentlemen's 
agreement is, zoals de Minister heeft 
gesteld, herijking, jaarlijks, zowel wat 
betreft de winst- als de investerings-
kant. Het zou onbehoorli jk bestuur zijn, 
als wi j daar nu tussentijds op zouden 
afdingen. Wij vinden dat dit niet kan en 
daarom hebben wi j onze steun aan de-
ze motie onthouden. 

Ik wi l vervolgens een stemverklaring 
afleggen over de motie, voorkomend 
op stuk nr. 25. Wij staan op het stand-
punt dat het verlagen van het aftop-
pingsbedrag in de vakantietoeslag 
geen enkel doel dient, behalve dat het 
de middengroepen verder zal demoti-
veren. Daarom hebben wi j onze steun 
aan deze motie niet gegeven. 

De Voorzitter: Wenst nog een van de 
leden een interruptie te plaatsen? Zo 
niet, dan stel ik voor, het verslag van 
de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.00 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. De volgende brieven: 
een, van de Minister-President, Mi-

nister van Algemene Zaken, ten gelei-
de van het WRR-rapport 'Plaats en 
toekomst van de Nederlandse indus-
trie' (16513); 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, inzake extra aanvullend beleid 
voor 1981 (16 401,nr. 14); 
een, van de Minister van Sociale Zaken 
en de Staatssecretaris van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, inzake het 
pri js-en inkomensbeleid medische 
specialisten (16 507, nr. 2). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

2". de volgende adressen: 
een, van Mr. M. D. Ph. van der Werf 

te Baarn, met betrekking tot het niet 
beantwoorden van correspondentie; 

een, van de Consumentenbond te 
's-Gravenhage, met betrekking tot de 
problematiek bij het verkrijgen van 
warmte-isolatiesubsidie; 

een, van de Kerkvoogdij der Ned. 
Hervormde gemeente Goor te Goor; 
met betrekking tot een restauratieplan 
voor hun kerk. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

3°. de volgende brieven e.a.: 
een, van het bestuur van de Fede-

ratie van Bedrijfsverenigingen, inzake 
de instelling van een beheersingsor-
gaan sociale zekerheid; 

een, van de Huurderscommissie 
Alexanderpolder te Rotterdam, inzake 
tariefstelling stadsverwarming; 

een, van de bezetters van het Akade-
misch gebouw van de Universiteit te 
Groningen, vergezeld van 1049 hand 
tekeningen, over twee-fasenstructuur 
ca . ; 

een, van de BOVAG, over de verho-
ging van de benzineaccijns; 

een, van het bestuur van de Raad 
van de Centrale Ondememingsorgani-
saties RCO, over loonvorming in 1981 
en werkgelegenheidsoverleg. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 2045) 

De vragen van de leden Kombrink en 
Miiller-van Ast luiden: 

1 
a. Herinnert U zich Uw mededeling1 

in het debat over gebruik van formal-
dehyde in bouwmaterialen op 29 no-
vember 1978, dat ui teen tweetal chro-
nisch orale studies was gebleken, dat 
carcinogeniteit niet was gevonden; 

b. herinnert U zich Uw antwoord2 

op door ons gestelde schriftelijke vra-
gen over het feit, dat uit onderzoek 
door een Zwitsers instituut zou zijn ge-
bleken dat formaldehyde-gas kanker 
kan veroorzaken, namelijk dat door U 
om verdere gegevens was gevraagd 
en tevens de resultaten bezien zouden 
worden van een onderzoek in op-
dracht van het Amerikaanse National 
Cancer Institute? 

2 
Wilt U mededelen tot welke bevin-

dingen U op grond van de onder 1b 
bedoelde resultaten kwam? 

3 
Wat is Uw reactie op de resultaten 

van een onderzoek van het Chemical 
Industry Institute of Toxicology waar-
bij eveneens van het risico van kanker-
verwekking door formaldehyde sprake 
zou zijn? 

4 
Acht U in het licht van sinds 1978 be-

kend geworden onderzoeksresultaten 
de in dat jaar geformuleerde norm 
voor toelaatbare formaldehydecon-
centraties (120 microgram per m3) nog 
steeds adequaat of meent U dat deze 
norm herziening behoeft? Indien U 
herziening nastreeft, welke nieuwe 
norm bent U voornemens toe te pas-
sen? 

5 
Welke consequenties moeten, in ge-

val van een scherpere normstell ing, 
naar Uw oordeel verbonden worden 
aan het feit dat op grond van in het 
verleden reeds gebruikte bouwmateri-
alen de nieuwe norm in een aantal si-
tuaties vermoedelijk wordt overschre-
den? 

6 
Zijn ook na invoering van de voorlo-

pige norm nog klachten ontvangen; 
Zo ja, kunt U de aard ervan, in het licht 
van de geconstateerde concentraties, 
toelichten? 

7 
Hoeveel m2 bedraagt thans de om-

zet van spaanplaat in Nederland en 
welk deel daarvan neemt de Neder-
landse industrie voor haar rekening? 

8 
Is het waar, dat met het Ministerie 

van Economische Zaken nog steeds 
geen overeenstemming is bereikt over 
een definitief spaanplaatbesluit op ba-
sis van de Warenwet? Zo ja, wat is het 
probleem en is de Regering bereid, ten 
spoedigste een zo algemeen mogelijk 
werkend besluit te treffen? 

9 
Is het waar, dat het gemeentebe-

stuur van Eindhoven weigert mede-
werking te verlenen aan de vervanging 
van spaanplaten in noodlokalen van 
de Nutsschool de Hanevoet door an-
der materiaal, ondanks het feit, dat 
blijkens verschillende metingen de 
concentraties formaldehyde boven de 
tot nog toe geldende maximale norm 
liggen en het feit, dat andere maatre-
gelen niet afdoende zijn gebleken, 
zulks terwijl het Rijk wel medewerking 
heeft verleend aan de verwijdering 
van spaanplaten bij de Nuts-Pedagogi-
sche Academie, die van dezelfde soort 
noodlokalen gebruik maakt? 

10 
Houdt het gemeentebestuur van 

Eindhoven zich in dezen aan de in het 
debat van 28 en 29 november 1978 
overeengekomen beleidslijnen? 

11 
Hoe denkt u het gemeentebestuur 

van Eindhoven er alsnog toe te bewe-
gen medewerking te verlenen aan ver-
vanging van de spaanplaten bij de 
Nutsschool 'de Hanevoet'? 

' Handelingen, Zitting 1978-1979, blz. 1812. 
1 Aanhangsel Handelingen, Zitting 1979-1980, 
nr. 484. 

Noot 2 (zie blz. 2062) 

Samenstelling van de Bijzondere 
Commissie 16 481 (wetsontwerp Her-
ziening van de Wet op de kansspelen) 
(Speelautomaten) 

Leden 

Abma(SGP) 
Portheine(VVD) 
Haas-Berger (PvdA) 
Stoffelen (PvdA) 
H.A. de Boer (CDA) 
Salomons (PvdA) 
Van der Hek (PvdA) 
Engwirda (D'66) 
Van Muiden (CDA) 
Faber(CDA) 
Wöltgens(PvdA) 
Nijpels (VVD) 
Korte-van Hemel (CDA) 
Tripels (VVD) 

Plv. leden 

Verbrugh (GPV) 
Jacobse (VVD) 
Roethof (PvdA) 
Patijn (PvdA) 
G. M. P. Cornelissen (CDA) 
Van Ooijen (PvdA) 
Epema-Brugman (PvdA) 
Wessel-Tuinstra (D'66) 
Van Leijenhorst (CDA) 
De Kwaadsteniet (CDA) 
Kombrink (PvdA) 
Kappeyne-van de Coppello (VVD) 
Bremen(CDA) 
Van de Ven (VVD) 
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