
41ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 117 leden, te we-
ten: 

Aarts, Abma, Van Amelsvoort, Andela-
Baur, Van den Anker, B. Bakker, M. 
Bakker, Beckers-de Bruijn, De Beer, 
Beinema, Van den Bergh, Bischoff van 
Heemskerck, Blaauw, H. A. de Boer, De 
Boois, Borgman, Braams, Braks, Bre-
men, Van den Broek, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, G. M. P. Corne-
lissen, P. A. M. Cornelissen, Couprie, 
M. P. A. van Dam, Dankert, Deetman, 
Dijkman, Van Dis, Van der Doef, Dol-
man, Duinker, Engwirda, Epema-Brug-
man, Van Erp, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, Ger-
ritse, Geurtsen, Ginjaar-Maas, De 
Graaf, Gualthérie van Weezel, Haas-
Berger, De Hamer, Hartmeijer, Van 
Heel-Kasteel, Van der Hek, Hermans, 
Hermsen, Van Houwelingen, Van ler-
sel, Jacobse, Jansen, Joekes, Kappey-
ne van de Coppello, Keja, Van Keme-
nade, Keuning, Kolthoff, Korte-van He-
mel, De Korte, Kosto, Krijnen, Lam- „ 
bers-Hacquebard, Langedijk-de Jong, 
Lansink, Lauxtermann, Van der Lin-
den, Lubbers, Mateman, Meijer, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Nijhof, Nij-
pels, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Ploeg, 
Poppe, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Rienks, Van Rooijen.Van Rossum, Sa-
lomons, Van der Sanden, Schaapman, 
Schakel, Scherpenhuizen, Scholten, 
Van der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Van der Stoel, Van Thijn, Tous-
saint, Tripels, Den Uyl, Verbrugh, Ver-
kerk-Terpstra, Voogd, De Voogd, 
Voortman, B. de Vries, Weijers, Wes-
sel-Tuinstra, Wolff, Wöltgens, Worrell, 
Wuthrich-van der Vlist en Zijlstra, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident. Ministervan BinnenlandseZa-
ken, Van der Klaauw, Minister van Bui-
tenlandse Zaken, Van Aardenne, Mi-
nister van Economische Zaken, Albe-
da, Minister van Sociale Zaken, Ko-
ning, Staatssecretaris van Binnenland-
se Zaken, De Graaf, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Wallis de Vries, 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk. 

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

Ter Beek, ook morgen, wegens verblijf 
buitenslands; 

Dees, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst, die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het ein-
de van de vergadering daartegen geen 
bezwaren zijn ingekomen, neem ik 
aan, dat de Kamer zich met de voor-
stellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de behandeling van de 
verslagen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften over een aantal in 
haar handen gestelde adressen 
(15865, nrs. 20 t/m 33). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
deze commissie wordt besloten. 

Aan de orde is de interpellatie-Rienks, 
gericht tot de Ministervan Economi-
sche Zaken, over het KRL-sectorbeleid 
voor de gang van zaken bij de Twentse 
Stoomblekerij in Goor. 

Tot het houden van deze interpella-
tie is verlof verleend in de vergadering 
van 24 januari 1980. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]2 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Binnen twee jaar na een be-
slui t tot herstructurering van een be-
langrijke schakel in het textielproduk-
tieproces valt het doek niet in maar 
over een bedrijf dat in het kader van de 
Nederlandse textielindustrie een repu-
tatie achter zich heeft. Dat doek valt 

met medeweten, ja zelfs instemming 
van de Minister, ondanks het feit dat 
één participant vooreen deel moge-
lijkheden ziet. De uitstralingseffecten 
kunnen ook belangrijk zijn, dat erkent 
de Minister, en daarom komt er een 
boedelkrediet om te proberen die ef-
fecten, indien daartoe mogelijkheden 
blijken, te beperken. Onze onvrede 
met deze beslissingen betreffen drie 
punten: 

1. De Regering heeft onvoldoende 
zelf bijgedragen aan het afwenden van 
een faillissement, en aan het ti jdig wel 
verkrijgen van de resultaten die be-
oogd werden. Ook de managements-
structuur had in deze conseptie condi-
tioneel meer aandacht moeten en mo-
gen hebben, gegeven drie oliegopolis-
tisch optredende aandeelhouders. 

2. De Regering laat wederom ruim 
350 arbeidsplaatsen in een stuk pro-
duktieve capaciteit in Nederland verlo-
ren gaan, zonder zich af te vragen 
waarom dit niet vermijdbaar is in een 
structuur van een bedrijfstak waarbij 
de finale consumptie voor meer dan 
60% uit importen bestaat. De overheid 
doet alsof de textiel niet een eerste le-
vensbehoefte is, zoals voedingsmid-
delen dat zijn en de overheid weigert 
in zijn beleid een parallel tussen land-
bouw en textiel zelfs maar als denk-
beeld te overwegen. Als er in EG-ver-
band plaats is voor een bergboerenre-
geling, dan is er zeker sprake van de 
noodzaak, de textiel-industrie in Ne-
derland te handhaven. 

3. De overheid heeft zich onvol-
doende vergewist van de consequen-
ties van het faillissement voor de parti-
cipanten en de andere afnemers en 
krijgt de rekening daarvan gepresen-
teerd. Nijverdal-ten Cate kan de 
coating niet missen in zijn produktiepro-
ces. De Nederlandse Bontweverij moet 
elders een goed heenkomen zoeken, 
evenals andere vaste klanten, maar 
waar? Daarvoor is in Nederland geen 
andere oplossing. Het staat vast, dat 
nationaal de verf- en bleekcapaciteit 
niet meer voldoende aanwezig zal zijn 
in Nederland na de sluiting, zodat 
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De heer Rienks (PvdA) 

nieuwe afhankelijkheid van het buiten-
land ontstaat. Dat interesseert de Mi-
nister tot dusverre niet. 

De vraag rijst of de Regering nog 
wel brood ziet in het handhaven van 
de KRL-industrie in Nederland. 

1. Als de sectornota op blz. 14 uit-
eenzet dat bepaalde produktie-activi-
teiten in ons land niet kunnen worden 
gemist, dan ontbreekt daarbij de tex-
tiel. 

2. De Minister is tot dusverre een 
discussie over een zogenaamd strate-
gisch min imum uit de weg gegaan. 

3. Als de Minister in de sectornota 
stelt dat de problematiek voor de stra-
tegische minima in de EG aan de orde 
kan komen dan weet hij dat zo'n stel-
lingname nietszeggend en vrijbli jvend 
is. 

4. De Minister acht in de sectornota 
de positie van de textiel zorgelijk bij de 
vergroting van de EG. 

5. De Minister wil het sectorstruc-
tuurbeleid een ander accent geven 
door sterke bedrijfstakken meer te hei-
pen. 

Wij kunnen het niet anders zien: de-
ze minister laat de KRL-industrie val-
len. Mijn fractie vindt dat er in Neder-
land een KRL-industrie moet blijven. 
Als een min imum voor calamiteiten, 
en in het spraakgebruik is daarvoor het 
woord strategisch min imum in geslo-
pen. Net zoals Nederland de landbouw 
nimmer zal laten vallen, dient een tex-

tielindustrie te resteren. Zo'n stelling-
name dient als vertrekpunt te bevatten 
het huidige potentieel van arbeid en 
machines dat in onze ogen redelijk 
evenwichtig genoemd kan worden na 
de herstructureringsoperaties van de 
voorganger van de bewindsman. 

Tegen deze achtergrond verlangen 
wi j een krachtig beleid in die sector, 
om middels vernieuwing en innovatie 
die bedrijfstak in Nederland te behou-
den en niet met een beleid in feite aar-
zelend achter de feiten aan te lopen. 
Tegen deze achtergrond is het niet ac-
ceptabel, dat situaties die twee jaar ge-
leden als verbeterend werden gezien, 
nu met medeweten van de bewinds-
man in het faillissement worden ge-
worpen. Als marktomstandigheden 
hebben tegen gezeten, dient de be-
windsman dit feit te onderzoeken en te 
evalueren. Als de samenwerking tus-
sen aandeelhouders niet goed gewerkt 
heeft, had hij behoren in te grijpen. 
Waarvoor is anders die dure rege-
ringswaarnemer? De investering van 
bijna f 10 mil joen, de gesprekken en 
het ontbreken van enige sturing heb-
ben tot niets geleid. Dat beleid is slecht 
geweest. Twente en Brabant hebben 
recht op een beter beleid. Zij zien wel 
arbeidsplaatsen verdwijnen, doch el-
ders geen nieuwe verschijnen. Het ur-
gentieprogramma zal dan wel heel 
veel goed moeten maken in Twente. 

D 
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Rienks heeft nogal 
wat toegevoegd aan zijn vragen, maar 
voordat ik op de door hem gegeven 
toelichting inga, wil ik eerst de vragen 
beantwoorden, waarbij ik vanzelfspre-
kend ook op de historie zal ingaan. De 
positie zal dan duidelijk worden. 

Mijnheer de Voorzitter! De TSB da-
teert van de tweede helft van 1978. Om 
te zeggen dat dit bedrijf een reputatie 
achter zich had, gaat mij wat ver. Na 
ongeveer een halfjaar, in het tweede 
kwartaal van 1979, kwamen de berich-
ten door dat het niet ging zoals men 
had verwacht. Wat verwachtte men? 
Over de periode tot en met 1980 - een 
kleine tweeëneenhalf jaar - een gerin-
ge winst, maar het zag ernaar uit, dat 
het een flink verlies zou worden. 

Deze berichten kwamen ook door bij 
het departement, via de beleidscom-
missie. Het is in dit verband goed, erop 
te wijzen dat het initiatief tot de TSB 
door de drie aandeelhouders was ge-
nomen, die daarmee dachten een goe-
de zaak- uiteraard ook voor zich ze l f -
te dienen. Ik laat in het midden, of het 
om oligopolisten gaat, maar zij heb-
ben een gezamenlijkfinishing-bedrijf 
opgericht en dat voor herstructure-
ringssteun aangemeld. De heer Rienks 
deed het even voorkomen alsof de 
herstructurering een zaak is waarmee 
ik weinig bemoeienis heb gehad, maar 
ik meen dat hij, als hij even nadenkt, 
ook wel weet dat hij zich hierin vergist, 
want juist deze zaken zijn alle in 1978 
of daaromtrent tot afronding geko-
men. Hierin paste de zaak en de her-
structureringssteun is gegeven. 

Toen de berichten kwamen dat het 
niet goed ging - ik zei al: in het tweede 
kwartaal van 1979 — is onzerzijds actie 
genomen, aan de ene kant om geld-
middelen te verschaffen (ik heb verle-
den week, bij de beantwoording van 
mondelinge vragen, het bedrag ge-
noemd) en aan de andere kant te pro-
beren, de wrakke punten in het manage-
ment op te lossen en met name de 
onderlinge samenwerking van de drie 
moederbedrijven te verbeteren. 

Hiervan kan men zich niet losmaken, 
want het ging om een gezamenlijk 
dochterbedrijf van de drie. Men kan 
zeggen: Die laat ik apart werken, maar 
dat gaat niet. De mensen kwamen van 
de drie bedrijven af, iedereen met z'n 
eigen achtergrond. Gedwongen fusies 
lukken niet altijd. Dit was een gedwon-
gen fusie. In dit geval is het mislukt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is be-
kend, dat ik een onderzoek heb laten 
instellen om te bezien, wat de kansen 
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VanAardenne 

waren en of er via regeringssteun en 
regeringsingrijpen mogelijkheden wa-
ren. Dit onderzoek is, zoals bekend is, 
volstrekt negatief geëindigd. 

Dat wil niet zeggen dat ik de KRL-in-
dustrie zou willen laten vallen. Een 
dergelijke suggestie steunt op niets. 
Anders hadden wij geen grote som-
men gelds voor de herstructurering 
van de KRL-industrie uitgetrokken. Ik 
noem de oprichting van spinnerij Ne-
derland. Ik wijs er echter op dat er in 
de wereld processen aan de gang zijn 
en dat er produkties verschuiven. Men 
kan dat betreuren maar er valt weinig 
aan te doen. 

Als onze ontwikkelingssamenwer-
king erop is gericht produkties te laten 
verschuiven en landen in derde wereld 
in staat te stellen industriële goederen 
te vervaardigen kan men in alle objec-
tiviteit en eerlijkheid niet zeggen dat 
bepaalde produkties hier moeten blij-
ven. De textielindustrie levert wat dit 
betreft een voorbeeld. 

Gisteren las ik berichten volgens 
welke de chips de textielindustrie zou-
den doen terugkeren maar dat moet ik 
eerst nog zien. De produktieverschui-
vingen zullen ongetwijfeld plaats blij-
ven vinden. Daarmee zeg ik niet dat 
voor bepaalde vormen van de KRL-in-
dustrie in ons land geen plaats zou 
zijn. Dat betekent weer niet dat hard 
moet worden gevochten voor een 
deelactiviteit die er niet is of die verlo-
ren dreigt te gaan. De vergelijking die 
de heer Rienks trekt met de landbouw s 

gaat niet geheel op. Textiel is wel een 
eerste levensbehoefte in dit klimaat 
maar landbouw heeft behalve het 
voorzien in voedselprodukten ook een 
essentiële taak op het stuk van de 
ruimtelijke ordening en de land-
schapsverzorging. 

Wij moeten Nederland niet beperkt 
zien. Daarom heb ik in de sectornota 
ook verwezen naar de Europese Ge-
meenschap. In de landbouw, met na-
me de tuinbouw, vinden ook verschui-
vingen plaats - denk aan de druiven-
teelt - binnen de Europese Gemeen-
schap die voor Nederland negatieve 
gevolgen kunnen hebben. Ook binnen 
die gemeenschap vindt een zekere 
taakverdeling plaats. Binnen Europa 
wordt die nog beperkt door de tijdelij-
ke maatregelen ter beperking van im-
port. 

Ook in deze Kamer is herhaaldelijk 
uitgesproken dat dit tijdelijke maatre-
gelen moeten zijn, omdat wi j in Euro-
pa niet moeten vervallen in protecti-
onisme, iets waarop door sommige 
landen toch wel wordt aangedrongen. 
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Nederland heeft zich daar te recht al-
ti jd tegen verklaard, hetgeen door de 
vaste Commissies voor Ontwikkelings-
samenwerking en voor Handelspolitiek 
is onderstreept. 

De heer Rienks pleit eigenlijk voor 
het coüte que coüte handhaven van el-
ke deelactiviteit in de textielindustrie, 
ook met blijvende steun van de over-
heid. Dat zou de verhoudingen in ons 
land scheeftrekken en ook onze econo-
mie niet te stade komen, zelfs Europa 
en de wereld niet te stade komen. Ik 
wijs die suggestie dan ook af. Dat 
maakt de discussie over een strate-
gisch minimum ook zo moeilijk. Beho-
ren activiteiten die waardevol zijn en 
veel werk verschaffen tot het strate-
gisch minimum? Tot voor een jaar of 
vijftien hadden wi j in Nederland geen 
volledige autoindustrie. 

Die hebben wi j nu wel en er is de Re-
gering alles aan gelegen - dat weet 
men uit de contacten met Volvo - die 
te behouden. Moet men zeggen dat dit 
een strategisch minimum is? Neen, 
dat weer niet, ondanks het feit dat wi j 
er veel aan doen om het te behouden, 
maar als de autoindustrie er niet was 
gekomen, zouden wi j haar niet met erg 
veel moeite naar binnen halen. 

Wat dat betreft zijn de maatschappij 
en de economie constant in beweging 
en moeten dat ook zijn. Een maat-
schappij die zich niet vernieuwt, ook 
niet in haar produkties, zal ten slotte 
het niet kunnen bolwerken. Dat zou lei-
den tot veel meer verlies aan welvaart, 
aan arbeidsplaatsen en aan welzijn 
dan meegaan met de dynamiek die nu 
eenmaal in een economie is wegge-
legd. 

De derde vraag heb ik al ontkennend 
beantwoord. Het beleid was niet pas-
sief en derhalve is die vraag niet rele-
vant. 

In antwoord op de vierde vraag deel 
ik mede, dat ik uiteraard altijd bereid 
ben, in samenwerking met de beleids-
commissie, die daarin een eigen plaats 
heeft, te bezien of er nog iets kan wor-
den verbeterd. De herstructurering is 
een grote operatie. Zij is enkele jaren 
geleden opgezet en heeft in 1978 voor 
het overgrote deel haar voltooiing ge-
vonden, in elk geval zijn de lijnen ge-
trokken, waarvan de invulling in wezen 
nog in gang is. Als men dat nog iets 
kan verbeteren, dan sta ik daarvoor al-
ti jd open, maar ik denk niet dat het dit 
geval, dat wel degelijk ook in de be-
leidscommissie heeft gespeeld, zou 
hebben veranderd. 

De vijfde vraag, die in wezen over 
het strategisch minimum gaat, heb ik 
zojuist al besproken. Al zou het geluk-
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ken een strategisch min imum voor de 
textiel vast te stellen, dan nog zou een 
bepaalde deelactiviteiit gemist kunnen 
worden, zoals dat ook in andere be-
drijfstakken het geval is. Ook de land-
bouw betrekt bepaalde onmisbare za-
ken van buiten. Dat geldt ook voor an-
dere zeer essentiële bedrijfstakken in 
ons land. Niet alleen eerste levensbe-
hoeften zouden tot een strategisch mi-
nimum moeten worden gerekend, 
maar treinen behoren daartoe bij voor-
beeld ook. Wij maken die ook niet zelf. 

In verband met de zesde vraag heb 
ik al opgemerkt dat het boedelkrediet 
niet voor niets is verstrekt, niet om nog 
kansen te onderzoeken voor TSB - die 
zijn er niet; hierover wil ik geen twijfel 
laten bestaan - maar wel om de moge-
lijkheid te onderzoeken, door een ge-
leidelijke afbouw de produktie van de 
breeddoekfinishing elders, eventueel 
ook in ons land, onder te brengen, 
maar dat zal niet bij TSB zijn. 
De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Reeds meer dan een jaar 
vraagt de vaste kamercommissie de 
Minister van Economische Zaken om 
een beschouwing over het strategisch 
minimum in de textielindustrie. De Mi-
nister heeft daarop eerst geantwoord: 
Wacht de Structuurnota nu maar af. 
Die nota geeft in feite dat antwoord 
niet. Wij hebben nu ook gehoord dat 
de Minister er ook niet erg enthousiast 
voor is; hij voelt er eigenlijk niet veel 
voor. Dat verdriet mij zeer, want de Mi-
nister ziet evenmin onder ogen dat 
door het steeds verder afkalven van de 
KRL-bedrijfstak de KRL-industrie haar 
toontje niet meer kan meezingen als 
weleer en dat er dus een verzwakking 
is in nationale kaders en markten, die 
op zich zelf ook weer vanuit nationale 
kaders gezien van de Regering aan-
dacht mag en moet hebben. 

Dat geldt zeker ook voor de concur-
rentievoorwaarden binnen de Europe-
se Gemeenschap, evenals de uiteenlo-
pende kostenniveaus, op welk punt wi j 
ook slechts generieke activiteiten van 
de bewindsman zien. Zeker als de Eu-
ropese Gemeenschap tot dusverre niet 
zo'n krachtig beleid heeft gevoerd -
waarbij ik dan vooral denk aan de be-
handeling van het multi-vezel-akkoord 
- is duidelijk dat de textielindustie op 
welke wijze dan ook op een intensieve 
overheidsbegeleiding is aangewezen. 

Wij vinden het volstrekt legitiem dat 
Nederland een textielindustrie van de 
huidige capaciteit behoudt. Als die zou 
verdwijnen zijn de druiven zuur. Niet 
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Rienks 

voor niets bouwt Zweden moeizaam 
weer een bescheiden textielindustrie 
op, nadat zij eerst was verdwenen. 

Als de wereldhandel drastisch ver-
stoord zou worden - en wie kan dat 
ooit uitsluiten - is zo'n capaciteit meer 
dan nodig en gewenst. Zelfs de ener-
gieschaarste zal dwingen tot meer tex-
tielgebruik. 

Als de Minister zegt dat wi j kramp-
achtig vasthouden en coüte que coüte 
de textielindustrie willen behouden, is 
dat niet juist, want ook in onze visie is 
enige dynamiek in een dergelijke 
bedrijfstak, die wel op een bepaald ni-
veau gehandhaafd wordt, nuttig, no-
dig en noodzakelijk. Die bedrijfstak 
moet bijbli jven. Dit betekent dat inder-
daad de wisseling van activiteiten met 
de rest van de wereldhuishouding zeer 
zeker kan plaatsvinden. Het eist echter 
wel een kritische instelling vanuit de ge-
dachte dat de capaciteit toch een be-
paald niveau zal moeten worden be-
houden. 

Mijnheer de Voorzitter! Terugkerend 
naar de TSB merk ik het volgende op. 
De gang van zaken een halve dag voor 
de aanvang van vergadering van de 
beleidscommissie KRL, waarin het 
beeld naar buiten veranderde van een 
surséance in eenfaillissementsaanvra-
ge, is tekenend voor de sfeer waarin 
deze Minister handelt. De beleidscom-
missie werd voor feiten gesteld. De so-
ciale partners kunnen een gewijzigd 
overheidsbeleid niet van tevoren taxe-
ren. Het faillissement van de TSB is 
een gevolg van een andere attitude die 
ons slechts duidelijk kan worden door 
in de Kamer hierover te interpelleren. 

De Minister speelt met vuur. Hij 
breekt de laatste harde kern in de 
KRL-industrie, eens de trots van Twen-
te en Brabant, af door onvoldoende 
mee te werken aan het behoud, door 
niet desnoods, ten behoeve van de Ne-
derlandse volkshuishouding, zelf de 
touwtjes in handen te nemen. 

Nu de zaken zo staan heb ik het ge-
noegen de Kamer een uitspraak voor 
te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Rienks 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het ten aanzien van 
de KRL-sector gevoerde beleid niet 
voldoende waarborgen inhoudt dat 
deze industrie voor Nederland behou-
den blijft op het huidige niveau; 

overwegende, dat als gevolg van het 
mogelijk verlies van produktiecapaci-
teit door faillissement van de TSB te 
Goor bepaalde veredelingsactiviteiten 
zoals bij voorbeeld het verven en ble-
ken niet meer in een bij de overige pro-
duktiecapaciteit passende omvang 
aanwezig zullen zijn in Nederland; 

overwegende, dat de afbouw van de 
produktiecapaciteit van de TSB te 
Goor belangrijke negatieve effecten 
zal kunnen hebben op de resterende 
produkties in de KRL-industrie, welke 
effecten op korte en langere termijn 
voorkomen dienen te worden; 

nodigt de Regering uit: 
1. voorstellen te ontwikkelen die ge-
richt zijn op het voortbestaan van de 
produktie-activiteiten welke bij de TSB 
te Goor plaatsvonden, met behoud 
van de daarbij behorende arbeids-
plaatsen, waarbij de voorkeur dient uit 
te gaan naar oplossingen die het be-
houd aan arbeidsplaatsen in Goor zo 
groot mogelijk maakt; 
2. geen onherroepelijke beslissingen 
inzake vermindering van het aantal ar-
beidsplaatsen in de KRL-industrie te 
nemen, dan nadat de Kamer haar oor-
deel heeft kunnen geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 1 (16019). 

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Regering spreekt forse 
taal als Philips in Nederland in zwakke 
regio's arbeidsplaatsen op de tocht 
zet. 'Een onverteerbare zaak', heb ik uit 
de mond van de Minister opgetekend. 
Maar wat doet zij in de textielindustrie, 
gevestigd in ook niet zo sterke regio's? 
Geld inpompen, dat wel ! Maar verder 
zien wi j niet veel meer dan leegheid. 

Er worden beslissingen genomen, 
die de partijen voor het blok zetten en 
waardoor de werkgelegenheid in de 
textielindustrie verdwijnt als sneeuw 
voor de zon. Dit betekent een geweldi-
ge verspilling voor een land dat meer 
dan zijn produktie verbruikt. De Rege-
ring dient dat proces te sturen nu het 
zg. strategische minimum bereikt is. 
Zonder overleg met de sociale part-
ners werden 160 man op de keien ge-
zet. Zo'n beleid betekent een stap te-
rug tegenover het vroegere beleid ten 
aanzien van deze bedrijfstak. Het is 
duidelijk dat er een andere regering is 
met andere partners dan voorheen. Wij 
horen graag hoe die andere partners 
over zo'n sociaal beleid oordelen met 
lippendiensten aan transferregelingen 
maar met geen enkele inhoud. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben al verschillende 
malen aangedrongen op het formule-
ren van een strategisch min imum voor 
de textielindustrie, lees: KRL. Het ant-
woord van de Minister geeft mij niet 
de indruk, dat wi j die kant nu duidelijk 
uitgaan. Ik teken hierbij aan dat er in 
de textielindustrie - en zekerde KRL-
sprake is van nogal wattechnologi-
sche vernieuwingen. Je zou kunnen 
zeggen dat de textielindustrie van aan-
schijn is veranderd vergeleken met 10, 
15 jaar geleden. Dit behoort ook mee 
te worden genomen in het door ons 
bepleite strategische min imum. Ik v ind 
dat, dat dit minimum voor de textielin-
dustrie binnen afzienbare ti jd inhoud 
moet krijgen. Ik heb de eer hierover 
een motie in te dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Weijers 
en Van Erp wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het KRL-sectorbe-
leid gevoerd moet worden mede van-
uit de noodzaak dat deze bedrijfstak in 
Nederland blijvend aanwezig moet 
zijn; 

overwegende, dat zulks eisen stelt ten 
aanzien van de minimale omvang van 
produktiecapaciteit en arbeidsplaat-
sen; 

nodigt de Regering uit, de Kamer op 
korte termijn van haar inzicht in kennis 
te stellen omtrent de mogelijke invul-
ling van het begrip strategisch mini-
mum en daarbij aan te geven: 
1. welke produktiecapaciteit en welk 
aantal arbeidsplaatsen bij dit begrip 
horen; 
2. het instrumentarium dat voor een 
effectieve instandhouding van dat mi-
nimum nodig is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 2(16019). 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vervolgens wil ik nog enke-
le opmerkingen maken over de TSB te 
Goor, gelegen in het sociaal-econo-
misch geteisterde gebied Twente. Af-
gelopen maandag bezocht ik dit bedrijf 
en ook nog enkele andere bedrijven en 
kon vaststellen dat het verleende boe-
delkrediet in ieder geval nog wat lucht 
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heeft gegeven om oplossingen te zoe-
ken die zowel het behoud van de werk-
gelegenheid als van de technische ver-
nieuwingen in de textielindustrie -
met name in de breeddoekfinishing -
kunnen inhouden. Wij hopen dat vurig. 
Of dit zal slagen is echter afhankelijk 
van een aantal factoren waarover wi j 
vandaag niet kunnen beschikken. Ik wil 
dan ook de mensen in Goor geen valse 
hoop geven; de mensen in detextiel in-
dustrie in Twente is in het verleden al 
vaker een rad voor ogen gedraaid. Ik 
verwacht wel van de Minister dat, als 
zich een mogelijkheid voordoet te red-
den wat er te redden valt, hij daarvoor 
in is. Uiteraard zal een eventuele oplos-
sing enig toekomstperspectief moeten 
hebben. Ik hoop niet dat de afkorting 
van dat beroemde bureau-KWW in 
Twente betekent: Kike wat 't wordt. Wij 
mogen niet een te afwachtend beleid in 
dezen voeren. Ik wi l de Minister uitnodi-
gen geen KWW-beleid te voeren, doch 
zeer alert te zijn wat betreft eventuele 
mogelijkheden, waarop hij dan positief 
zou moeten reageren. Ik neem aan, dat 
hij zich in die zin wi l uitspreken. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het leek allemaal zo mooi, 
toen anderhalfjaar geleden, in augus-
tus 1978, TSB in Goor tot stand kwam, 
als samenwerkingsverband tussen de 
toen bedreigde veredelingsbedrijven 
van de textielconcerns Nijverdal-Ten 
Cate, Blijdestein-Willinken de Neder-
landse Bontweverij. Tot dat samen-
werkingsverband was immers beslo-
ten op grond van de aanbevelingen 
van de beleidscommissie structuuron-
derzoek KRL-industrie. De rapporten 
die het tot stand komen van dat sa-
menwerkingsverband begeleidden, 
spraken toch duidelijk van gunstige 
vooruitzichten voor deze herstructure-
ring. 

Wanneer zo'n herstructurering dan 
toch na anderhalfjaar in een faillisse-
ment eindigt, terwij l zij eigenlijk nog 
volop in gang is, dringt zich natuurlijk 
de vraag op, wat de verklaring voor die 
onverwachte gang van zaken is. Op die 
vraag heeft de Minister van Economi-
sche Zaken verleden week al geant-
woord met de opsomming van een 
reeks van factoren die hij aan het rap-
port van het bureau Krekel, Van der 
Woerd en Wouterse ontleende: te wei-
nig omzet, te veel personeel, de nog 
sterk doorwerkende verliezen van de 
oude TSB, tekort schietende kwaliteit 
van het afgeleverde werk en de inte-
gratieproblematiek van de uit vier lo-
katies afkomstige medewerkers. 

Het valt op, dat van die opgesomde 
feiten er slechts één, namelijk de te ge-
ringe omzet, waarschijnlijk niet te 
voorzien was op het moment dat het 
samenwerkingsverband tot stand 
kwam. De andere factoren moeten 
naar mijn mening worden toegeschre-
ven aan een combinatie van slecht 
functionerend management" de Mi-
nister heeft er zelf over gesproken - en 
wellicht aan het ontbreken van ade-
quaat toezicht van de overheid. 

Van de overheid, die ruim 8,5 min. in 
deze herstructureringsoperatie had 
gestoken, had toch verwacht mogen 
worden dat zij beter toezicht op de 
gang van zaken zou hebben gehou-
den. Zo heb ik vernomen dat de rege-
ringswaarnemer slechts één keer is ko-
men kijken hoe de zaken ervoor ston-
den. Ik zou daarom op dit punt een uit-
spraakvan de Kamer willen vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Engwirda 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een betere controle 
op de besteding van overheidsgelden 
voor steunverlening aan individuele 
bedrijven en bedrijfstakken gewenst 
is; 

verzoekt de Regering, de Algemene 
Rekenkamer een onderzoek te doen in-
stellen naar de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van de aan het bedrijf 
T.S.B. Finishing Printing doordeover-
heid ter beschikking gestelde steunbe-
dragen en haar over de resultaten van 
dat onderzoek te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 3(16019). 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten slotte kom ik toe aan 
de vraag, wat er nu verder in Goor 
moet gebeuren. In de eerste plaats heb 
ik de indruk, dat de veredelingsafde-
ling van wij len TSB onvoldoende kan-
sen biedt om zich in de concurrentie-
strijd met het buitenland staande te 
houden. Voor de afdeling drukkerij en 
de afdeling coatings is dit naar mijn in-
druk anders. Naar verluidt zou Nijver-
dal-Ten Cate de afdeling coatings mis-
schien willen overnemen. Kan de Mi-
nister dit bevestigen? 

Vervolgens zou volgens Tubantia 
van gisterenavond de Bontweverij bij 
het Ministerie van Economische Zaken 

in verband met de moeilijkheden die in 
dit bedrijf zouden ontstaan als gevolg 
van het wegvallen van de drukkerijaf-
deling van TSB, een krediet heeft aan-
gevraagd. Wat is de reactie van de Mi-
nister hierop? Wat zijn verder de kan-
sen op overname van de drukkerijaf-
deling door de bontweverij? 

Mede gelet op de voorgeschiedenis 
zou ik er sterk bij de Minister op wil len 
aandringen, de bontweverij via het 
verschaffen van een krediet in staat te 
stellen, de drukkerijafdeling van TSB 
over te nemen. Daarmee zou in elk ge-
val een deel van de werkgelegenheid 
van TSB in Goor in stand gehouden 
kunnen worden. Bovendien zou daar-
mee een bijdrage kunnen worden ge-
leverd aan de continuïteit bij de bont-
weverij. Het verlies van arbeidsplaat-
sen in de KRL-sector zou op die manier 
tot het hoogst noodzakelijke kunnen 
worden beperkt. Is de Minister daarom 
bereid, zijn inspanningen te richten op 
het voortbestaan van drukkerij en 
coatingsafdeling van TSB? 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heren Rienks en Weijers 
zijn teruggekomen op het strategisch 
minimum. De heer Rienks heeft daar-
bij gezegd: van Europa moet je het 
toch eigenlijk niet hebben wat het mul-
tivezelakkoord (MVA) betreft; dat is 
toch geen teken van een krachtig be-
leid. Dat is het niet, maar ik herinner er 
nog eens aan, dat, als het multivezel-
akkoord een blijvende zaak is, dit vol-
strekt strijdig zal zijn met de Neder-
landse principes die in dit Huis meer-
malen zijn uitgesproken. 

Als de heer Rienks inderdaad de 
kant uit wil van een constante bescher-
ming van eigen produkties, zal dat een 
duidelijke breuk betekenen met ons 
economisch beleid van het verleden, 
ook gevoerd door kabinetten waarin 
de partij van de heer Rienks zitting 
had. Ik meen, dat dit beleid op goede 
gronden in die richting is gevoerd. 

Uiteraard is het blijven geven van 
steun iets anders dan een importbe-
lemmering. Toch is dat ook protectio-
nisme. Laten wi j daar geen doekjes 
om winden! Als echter een hele we-
reldmarkt uit haar voegen hangt, wat 
bij sommige bedrijfstakken het geval 
is - hierbij denk ik aan de scheeps-
b o u w - e n als ten aanzien daarvan een 
herstructureringsproces wordt ge-
voerd, zijn tijdelijke steunmaatregelen 
wel op hun plaats. Dat is daarbij altijd 
inbegrepen geweest. Dat geldt ook 
voor de textiel. 

Met name voor het MVA is dat voor 
ons de rechtvaardiging van een derge-
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lijke importbelemmering. Het mag 
echter nooit blijvend zijn. Daaraan 
doet ook de definitie van een strate-
gisch min imum niets af. Wij importe-
ren 50% van de goederen die wi j ge-
bruiken. Een aantal van die goederen 
zullen misschien 'misbaar' zijn in het 
geval er sprake is van een verstoring 
van de wereldhandel, welke mogelijk-
heid de heer Rienks naar voren heeft 
gebracht. Een aantal goederen zullen 
in dat geval niet 'misbaar' zijn. 

Desalniettemin importeren wi j die 
goederen soms, omdat zij er in dit land 
eenvoudigweg niet zijn. Hierbij is te 
denken aan energie. Voor Nederland is 
dit een slecht voorbeeld, want wi j heb-
ben gas, maar dat is op een gegeven 
ogenblik ook op. Voor landen in onze 
buurt geldt dit voor energie natuurlijk 
heel duidelijk. Dat is ook zeer essen-
tieel. Zo zijn er nog wel meer zaken te be-
denken die gewoon nodig zijn om een 
minimaal maatschappelijk proces te 
laten functioneren en die toch niet zelf 
gefabriceerd worden. 

Nu is er iets anders aan de orde. Het 
behoud van een textielindustrie kan 
een doel op zich zelf zijn, omdat het 
een zeer nuttige tak van bedrijvigheid 
is, evenals andere takken van bedrij-
vigheid. Als er bij wijze van spreken 
slechts één weverij is in dit land en 
verder niets (geen finishing, geen 
spinnerij en dergelijke) kan men niet 
meer van een textielindustrie spreken. 
In die zin is er een zekere verweven-
heid van minimumactiviteiten. 

De heer Weijers zegt in zijn motie, 
dat men nog eens moet proberen, dit 
op papier te zetten. Dat wi l ik wel pro-
beren. Ik meen echter dat ik mij daar-
over in de Sectornota en over de ver-
houding tot deelsectoren duidelijk heb 
uitgesproken. Ik stel nog eens voorop, 
dat, hoe het ook moge zijn, voor indus-
triële bedrijfstakken geen beleid ge-
voerd kan worden dat die coüte que 
coüte, niet alleen in een ti jd van her-
structurering, blijvend worden ge-
steund. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik begrijp, 
dat de Minister zegt, dat hij dit nog wel 
eens op papier wil zetten. Nu is het 
probleem aan de orde van een essen-
tiële aanslag op de huidige textielca-
paciteit in Nederland. Wij hebben van 
de Minister begrepen, dat hij daaraan 
verder niets meer wi l doen. Toch wil 
de Minister iets op papier zetten. Er 
moet dan ook een relatie worden ge-
legd. Het op papier zetten is alleen zin-
vol als er nu wat gebeurt met betrek-
king tot de huidige omvang. 

Minister Van Aardenne: Dat geloof ik 
niet. Hier is geen sprake van een es-
sentiële aanslag. Van andere produk-
ties, die ook belangrijk zijn voor ons 
land, worden ook zaken toegeleverd. 
De eis bestaat natuurlijk nooit dat een 
bepaalde bewerking, in dit geval 
breeddoekfinishing, in een bepaald 
land moet plaatsvinden als het ergens 
anders in Europa ook kan. Laten wi j nu 
eens beseffen dat Nederland deel is 
van de Europese Gemeenschap. Dat is 
een economische gemeenschap, geen 
politieke. Dit betekent ook dat er één 
markt is en dat men wat dat betreft ook 
over de grens kan kijken. 

Men kan zich dan afvragen of er in 
Europa een strategisch minimum voor 
textiel moet zijn. Ik kan mij voorstellen 
dat dit een niet-onrealistische vraag is. 
Daarnaast kan men echter de vraag 
stellen of wij uit hoofde van behoud 
van werkgelegenheid, van technolo-
gisch kunnen, niet moeten proberen 
een aantal bedrijven uit zo'n bedrijfs-
tak, die het goed doen, kansen te ge-
ven. 

Daarvoor hebben wi j een herstructu-
rering uitgevoerd. Daarin is veel geld 
gestoken. De heer Engwirda heeft 
daaraan herinnerd. Op dit punt is een 
initiatief genomen, dat leek te passen 
in de herstructurering. Na korte tijd 
bleek echter al dat dit niet het geval 
was. De heer Engwirda zegt dat wi j 
ons geld dan niet genoeg hebben be-
waakt. 

Ik heb overigens niets tegen zijn mo-
tie. Ik ben echter van mening dat de 
Rekenkamer geen behoefte heeft aan 
de motie van de Kamer. Zij kijkt dit 
toch na. Dat is de taak van de Rekenka-
mer. 

Als wi j het vorige jaar al hadden ge-
zegd dat wi j ons geld moesten bewa-
ken, dat het erg rommelig uitzag, dan 
hadden wi j er inderdaad enkele miljoe-
nen minder ingestopt. Dan was het 
faillissement wat eerder gekomen. 
Wat dat betreft kan men zeggen dat de 
Regering wat laks is geweest, dat zij 
het bedrijf nog een kans wilde geven 
terwijl zij kon zien dat het er niet inzat. 
Dit neem ik dan voor mijn rekening. 
Wij hebben het bedrijf die kans gege-
ven, omdat wi j wilden proberen dit 
deel van de herstructurering te behou-
den. Wij lezen dan verder wel wat de 
Rekenkamer erover heeft geschreven, 
motie of geen motie. 

De heer Rienks heeft gezegd dat wi j 
zelf eventueel de touwtjes in handen 
moeten nemen. Wij zouden dus een 
overheidsbedrijf moeten maken. Ik 
herinner de heer Rienks dan aan de 
Koninklijke Nederlandse Textielunie 

en het drama dat ontstond toen de 
overheid de touwtjes in handen nam. 
Dan gaat het niet automatisch beter. 
Als bedrijven in staatshanden zijn 
moeten zij ook op de markt opereren 
of men moet een zeer groot deel van 
de collectieve middelen in die bedrij-
ven storten; Zij kunnen immers best 
ook verliezen leiden. 

Men kan betere aanwendingen be-
denken. Wie ook de aandeelhouder is 
in het bedrijfsleven, het bedrijfsleven 
brengt als het goed is voor de nationa-
le economie gelden binnen en vormt 
daarvoor een draagvlak. De praktijk 
leert dat met een aantal staatsbedrij-
ven niet altijd een verbetering is te be-
reiken, meestal zelfs niet. Er zijn wel 
enkele uitzonderingen. 

Ik heb mij verbaasd over het feit dat 
de heer Rienks een vergelijk trok met 
de wijze waarop ik commentaar heb 
geleverd op het verlies van 500 arbeids-
plaatsen in het noorden des lands bij 
Philips en hier. Hij zegt dat de Minister 
sterke taal spreekt. Ik vind de positie in 
Groningen toch wel anders, hoezeer 
het ook voor de mensen bij de TSB een 
nare zaak is. Dat ben ik met de heer 
Weijers eens. Wij moeten echter geen 
valse hoop geven. Daarmee is nie-
mand gebaat. 

De ontwikkeling in Groningen is ech-
ter anders. Daar zijn het bedrijven die 
met overheidssteun zijn gesticht. Dat 
is weliswaar ongeveer twaalf jaar gele-
den gebeurd, maarzij staan er toch. 
Dan heeft een moedermaatschappij, 
voor wie het misschien aantoonbaar is 
dat gerationaliseerd moet worden, 
toch wel de taak die regionale compo-
nent duidelijk te laten meewegen, en 
te zien of geen andere produkties 
kunnen worden overgebracht. Philips 
heeft dit voor een deel ook gedaan. 
Maar ik heb gezegd dat ik het te weinig 
acht. Ik loop nu overigens een beetje 
vooruit op een commissievergadering 
die morgen wordt gehouden. 

Dit mag ik vanuit de verantwoorde-
Iijkheid van de Regering ten opzichte 
van het handelen van Philips zeggen, 
zonder hieraan toe te hoeven voegen 
dat een volstrekt verlies leidende en 
kansloze onderneming coüte que coü-
te in leven moet worden gehouden. 
Deze vergelijking werp ik ver van mi j . 
Het zal niemand verbazen dat ik aan-
neming van de motie van de heer 
Rienks ontraad. 

De heer Weijers vroeg of ik het rap-
port-KWW niet overdrachtelijk wil toe-
passen, maar actief wi l bezien of er 
iets is te redden. Dit zeg ik gaarne toe, 
want dit behoort tot de overheidstaak 
in dezen. Nadat in de vorige zomer is 
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gezegd dat TSB geen kansen meer 
had, hebben wij via een krediet en een 
onderzoek willen bezien of er werkelijk 
geen kansen meer waren. Dit beleid 
wordt in de volgende drie maanden 
voortgezet. Vanuit dit beleid hebben 
wij ook het boedelkrediet gegeven. 

Over het strategische min imum heb 
ik al gesproken. Ik meen dat ik hieraan 
niets heb toe te voegen. Met de motie 
heb ik enige moeite, niet omdat ik het-
geen erin wordt gevraagd, niet wil na-
streven, maar omdat ik de absolute 
waarde van het strategische minimum 
niet zie. Ik laat aanneming of verwer-
ping van de motie aan de Kamer over. 
Als de motie wordt aangenomen, zal ik 
mijn best doen, alles nog eens op pa-
pierte zetten. Dan kunnen wij bespre-
ken hoe het in de verschillende bedrijfs-
takken is en welke voorbeelden er zijn 
van deelactiviteiten. 

Het behoud van een industriële acti-
viteit is voor een land als Nederland 
noodzakelijk. Wat dit betreft is er een 
soort van industrieel strategisch mini-
mum. Dit is echter niet precies aan te 
geven. Het is echter wèl de reden 
waarom het kabinet een innovatiebe-
leid voert. 

Over de motie van de heer Engwirda 
heb ik al gesproken. Zij richt zich niet 
tot de Regering. Staatkundig is dit 
waarschijnlijk mogelijk. Ik behoef er 
geen oordeel overte geven; dit zal de 
Algemene Rekenkamer misschien 
doen. Ik meen echter dat deze toch al 
onderzoek zou hebben gedaan. 

De heer Engwirda heeft gezegd dat 
bij de oprichting een aantal factoren 
had kunnen worden voorzien. Dit is 
waar. Ondernemen is echter het schat-
ten van mogelijkheden. Men schat na-
tuurlijk soms verkeerd. Zelfs dan gaat 
het soms nog goed. Wij moeten niet 
vergeten dat in dit geval de moederbe-
drijven nogal zwak waren. Twee ervan 
worden gesteund en hadden waar-
schijnlijk niet de mogelijkheden, het ri-
sico ten volle te dragen. Het gaat mij te 
ver, te zeggen dat zij het dan niet had-
den moeten wagen. Men kan soms op 
papier op een grotere produktiviteit re-
kenen, terwijl het later tegenvalt. 

De berichten kwamen in het tweede 
kwartaal van 1979 binnen. Toen draai-
de TSB een half jaar. Voor deze t i jd kan 
men niet veel ervan zeggen, maar na 
een halfjaar is ongeveer de min imum-
termijn verstreken waarna men iets 
van de gang van zaken kan zeggen. De 
overheid heeft na de berichten actie 
genomen. Ik werp dan ook de sugges-
tie van mij dat er wat dit betreft niet 
voldoende overheidsactiviteit is ge-
weest. 

De heer Engwirda heeft gevraagd of 
het waar is dat de Bontweverij een kre-
diet heeft aangevraagd wegens de 
moeilijkheden van de TSB. De Bontwe-
verij heeft inderdaad een krediet aan-
gevraagd, maar dit is niet alleen het 
gevolg van de moeilijkheden bij TSB. 
De positie van de Bontweverij is niet 
sterk. Ook dit bedrijf is gesteund. De 
kredietaanvraag zullen wij op haar ei-
gen merites bezien in het kader van de 
mogelijkheden die er voor de Bontwe-
verij, eventueel met een stuk van TSB, 
zijn. Ik vermoed echter dat voortzetting 
van de activiteiten in TSB of een deel 
hiervan geen kans heeft. Ook dit is on-
derzocht. Voor de Bontweverij kan dit 
een andere oplossing meebrengen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer dank 
ik de Regering voor de verstrekte in-
lichtingen. 

Ik stel voor, over de ingediende moties 
aanstaande dinsdag te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is behandeling van: 
hoofdstuk XV (Sociale Zaken) van 

de rijksbegroting voor 1980 
(15800-XV); 

de begroting van het Bezitsvor-
mingsfonds van de rijksbegroting 
voor 1980(15800-1). 

en van: 
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 

de indiening van een wetsontwerp tot 
wijziging van de Wet op het leerling-
wezen (15541, nr. 13); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
de aanvullende overeenkomsten in de 
vleeswaren- en zuivelindustrie (15899, 
nr. 13). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Er ligt een interes-
sante Begroting voor ons, in de eerste 
plaats in het licht van de actuele vraag, 
wat ervan zal worden gerealiseerd in 
1980, nu zoveel is onzeker geworden, 
blijkens uitlatingen van regeringszijde. 
Het departement van Sociale Zaken is 
niet zozeer een 'spending'-departe-
ment, al gaat er veel geld om, als de 
sociale zekerheid wordt meegerekend. 
Het is vooral een departement dat 
maatschappelijke ontwikkelingen, ten-
denzen en voorkeuren moet kennen, 
maar vooral politiek moet vertalen. 

Menig Minister van Sociale Zaken 
heeft in een bui van dadendrift ver-
zucht, zozeer afhankelijk te zijn van 
overleg, van het tempo dat het be-
drijfsleven wenst, van adviesprocedu-
res en van hardnekkige maatschappe-
lijke verhoudingen. Wetgeving vanuit 
Sociale Zaken moet gebaseerd zijn op 
maatschappelijke ontwikkelingen, met 
deze stimuleren en richting geven en 
mag zich nimmer ervan vervreemden. 
Niet alleen de financiële ruimte be-
paalt de marge voor beleid, maar meer 
nog - zeker als het gaat om het veran-
deren van verhoudingen en het sturen 
van ontwikkelingen - de verbindingen 
die het beleid heeft met de samenle-
ving, het open staan voor de geluiden 
uit maatschappelijke groeperingen -
groot en klein, machtig en marginaal. 
Wie de beschouwingen in de memorie 
van toelichting bij deze begroting 
leest, wordt in deze opvatting nog ge-
sterkt. Welk een woordenschat, ideeën-
rijkdom, in 120 blzz. toelichting op 
de begroting! Weliswaar ietwat ver-
brokkeld, niet altijd samenhangend, 
wordt alles genoemd, geen idee of 
ontwikkeling onvermeld gelaten en 
een brede beleidsvisie ontwikkeld. 

De memorie van toelichting is karak-
teristiek voor deze Minister van Soci-
ale Zaken: geen thema in het beleid 
waarover niet persoonlijk is nage-
dacht, geen onderwerp waarover geen 
persoonlijke mening is gevormd, geen 
idee ontdekt, of het is als 'interessant' 
en 'te overwegen' toegevoegd aan het 
snoer van mogelijkheden. Als er een 
reële kans zou bestaan dat zelfs maar 
de hoofdzaken waarvan sprake is in 
beleid zouden worden verwezenlijkt, 
dan zouden grote bewondering en 
waardering op haar plaats zijn. Nu is er 
slechts ruimte voor respect voor de 
volledigheid en - wat studies en wet-
geving betreft-overzichtel i jkheid. De 
broodnodige zekerheid dat de memo-
rie van toelichting een realistisch in-
zicht verschaft in te voeren beleid, ont-
breekt helaas. 

Daarmee is de denker en auteur AI-
beda voldoende geroemd, en de politi-
cus nog onvoldoende bekritiseerd, 
want het is slechts voor de belangstel-
ling voor en het geloof in de politiek, 
als vanuit politiek verantwoordelijke 
posities bespiegelingen worden gele-
verd, verwachtingen worden gewekt 
die binnen de gekozen politieke coali-
tie absoluut niet kunnen worden ver-
wezenlijkt. Misschien dat de Minister 
van Sociale Zaken zich dat ook even 
heeft gerealiseerd toen hij bij voor-
beeld schreef, dat de door hem ge-
wenste verdeling van arbeid een 
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droom lijkt: 'Slechts bij een betere 
economische situatie in een verre toe-
komst te verwezenlijken.' 

Natuurlijk is realisering van wensen 
niet geheel los te zien van de economi-
sche situatie, zeker niet als zij verslech-
tert, maar waar het op aankomt is, pri-
oriteiten te stellen en de instrumenten 
te ontwikkelen om wensen in feiten 
om te zetten, ook als daarvoor een 
lang proces nodig is. Er wordt echter 
amper gekozen, er wordt blzz. lang be-
schouwd en alle interessante ideeën 
die bekend zijn maken er onderdeel 
van uit. En waar gekozen wordt, bij 
voorbeeld op blz. 32, wordt de verkeer-
de keuze gedaan, namelijk voor meer 
ombuigingen in de collectieve sector 
dan voor gericht werkgelegenheidsbe-
leid. 

Eufemistisch zegt de Minister van 
Sociale Zaken dat in 1979 de mede-
werking van de sociale organisaties is 
afgesprongen op bepaalde tegenstel-
lingen. 'De dialoog moet echter weer 
op gang komen'. Het kabinet heeft bij-
na niets nagelaten om met name de 
vakbeweging van zich te vervreerrv 
den, en het overleg te frustreren. 

Welke illusie kan nog bestaan na het 
beleid van de laatste weken? Het be-
leid ontwikkelt zich steeds verder af 
van de voorkeuren van bij voorbeeld 
de vakbeweging; het daardoor ontbre-
ken van vruchtbaar overleg doet de 
Regering grijpen naar instrumenten 
die de afstand nog vergroten. De breuk 
tussen de samenleving en politiek is 
op het sociale beleidsterrein nagenoeg 
compleet. 

Wie in het licht, of de duisternis, van 
het recente beleid de praktijk nog eens 
toetst aan de beschouwingen in de 
memorie van toelichting voelt zich ten 
minste teleurgesteld en vanuit mijn 
standpunt waaraan uitspraken van po-
litici moeten voldoen ook wat geno-
men. Ik toets dit aan enkele beleidson-
derdelen die grote aandacht kregen in 
de memorie van toelichting, namelijk 
de arbeidsverdeling, het arbeidsplaat-
senbeleid en de maatregelen met be-
trekking tot de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. 

Over de verdeling van arbeid wor-
den belangwekkende beschouwingen 
geleverd. De memorie van toelichting 
zegt dat 'gerichte maatregelen (nodig 
zijn) die betrekking kunnen hebben op 
categorieën, bedrijfstakken, bedrijven 
en niet in de laatste plaats regio's, 
waar een gerichte aanpak de ontwikke-
ling van een noodzakelijk breder regi-
onaal beleid wezenlijk kan ondersteu-
nen'. Bezien vanuit kosten en baten en 
in een afweging in het perspectief van 

fasering op korte en lange termijn, 
biedt een andere verdeling van werk 
mogelijkheden in het bredere kader 
van een kwantitatief en kwalitatief 
werkgelegenheidsbeleid. Dat is toch 
ontzettend mooi gezegd in de memo-
rie van toelichting! Daarna stelt de me-
morie van toelichting, die ik bijna let-
terlijk citeerde, vast dat de ruimte ge-
ring is en dat een zorgvuldige afwe-
ging geboden is. 

Nóg concreter zegt de memorie van 
toelichting dan, dat het beleid gericht 
moet worden vanuit sociale motieven 
op verbetering van de positie van de 
achterstandsgroepen op de arbeids-
markt, het verbeteren van arbeids- en 
levensomstandigheden, en het kiezen 
van een speerpuntenbeleid. Als speer-
punten worden dan gekozen de ver-
vroegde uittreding, deeltijdarbeid en 
verkorting van arbeidstijden voor cate-
gorieën met daartoe strekkende indi-
caties. Wie deze afnemende reeks tot 
het einde volgt en dan nagaat wat dan 
als speerpunten concreet wordt gepre-
senteerd, moet het moment betreuren 
dat hij is opgehouden met de Regering 
te dromen over een mooie toekomst. 
Want wat volgt er! 

Voor de vervroegde uittreding zijn 
geen middelen meer beschikbaar; het 
bedrijfsleven moet het zelf gaan beta-
len zonder hulp. Bovendien versterken 
op langere termijn deze regelingen de 
al scheve verhouding tussen actieven 
en niet-actieven, en neemt de werkge-
legenheid er door af, zoals blijkt uit de 
memorie van antwoord en antwoor-
den op de schriftelijke vragen. Het is 
dus een speerpunt in het beleid, maar 
het beleid bestaat er in het bedrijfsle-
ven verdere steun of stimulansen te 
onthouden en vast te stellen dat de ef-
fecten wat de werkgelegenheid betreft 
negatief zijn. 

Wat is nu precies het oordeel van de 
Regering over vervroegde uittreding? 
Als de Regering nu onze bezwaren en 
reserves blijkt te delen, waarom het 
dan nog een speerpunt in het beleid 
genoemd en de indruk van grote aan-
dacht en betekenis gewekt! 

De tweede speerpunt is de deeltijd-
arbeid. De beschouwingen erover en 
nadere cijfers over ontwikkelingen, het 
aanbod, en de perpectieven bieden in 
de praktijk van het beleid de basis voor 
niet meer dan een in alle opzichten be-
perkt experiment. Het Kabinet moet 
nog een definitief oordeel geven over 
de motie die ik in de openbare com-
missievergadering over volume- en ar-
beidsmarktbeleid op 21 januari j l . in-
diende en die regelgeving bepleit. 

Ik herhaal nog eens dat beleid met 
betrekking tot deeltijdarbeid de vol-
gende uitgangspunten moet hebben: 

1. de rechtspositie van deeltijdwer-
kers moet kwalitatief gelijk worden 
aan die van andere werknemers; 

2. deeltijdarbeid moet in alle beroe-
pen worden gerealiseerd; 

3. deeltijdarbeid moet voor mannen 
en vrouwen gelijkelijk beschikbaar ko-
men. 

De experimentele regeling gaat uit 
van de bestaande ongelijkheid in rech-
ten, en bevat geen enkel instrument 
om te voorkomen dat weer uitsluitend 
vrouwen en weer bijna uitsluitend in 
bepaalde beroepen deeltijdarbeid 
gaan verrichten. Het kabinet heeft het 
beleid weer gemeten aan de smalle 
beurs in de verkeerde veronderstelling 
dat alles gesubsidieerd moet worden. 
Ik geef toe dat dit kabinet extra moeite 
moet doen om beleid aanvaard te krij-
gen, maar dat behoeft toch niet altijd 
met geld te worden gedaan? 

De Minister opende deze week een 
arbeidsbureau en sprak daarbij weer 
wijze woorden, luid rondgeschald 
door de media: er moet meer deeltijd-
arbeid komen. Ik juich die uitspraak 
toe, want zij getuigt van een goede di-
aloog met de oppositie in het parle-
ment. Ik zou echter tevreden zijn ge-
weest als ook was meegedeeld dat in-
strumenten worden ontwikkeld om tot 
meer deeltijdbanen te komen en de 
condities voor deeltijdwerkers te ver-
beteren. 

Nu heeft het toch weer alles weg van 
de karakteristiek die ik bij de aanvang 
van mijn betoog gaf: alles wat interes-
sant is, wordt genoemd, maar beleid 
wordt niet ontwikkeld. De Minister van 
Sociale Zaken - ik zeg het met alle res-
pec t -z i t er niet voor, dingen interes-
sant te vinden maar om maatschappe-
lijke ontwikkelingen te sturen en te 
richten op de doelstellingen waarop 
men zegt te koersen. 

Op het terrein van de arbeidsverde-
ling heb ik daarom enkele heel concre-
te vragen. Wat de arbeidstijdverkor-
ting per dag of op een andere wijze be-
treft, wil ik weten of en zo ja, in hoever-
re het bedrijfsleven de ruimte krijgt om 
dit te betrekken in onderhandelingen 
per bedrijf of per bedrijfstak. Hoe oor-
deelt de Regering over de binnen het 
CNV ontwikkelde gedachte waarbij 
ook een betere benutting van produkti-
viteitscapaciteiten als doelstelling 
wordt betrokken? Wat kan met dit idee 
praktisch worden gedaan? 

Wat de deeltijdarbeid betreft, wi l ik 
graag weten of de Regering bereid is, 
de experimentele fase spoedig te be-
eindigen of bij voorkeur niet te starten 
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en spoedig met instrumenten te ko-
men die op kortere termijn en meer in 
het algemeen kunnen leiden tot een 
groter aantal deeltijdbanen in het be-
drijfsleven en bij de overheid, voor alle 
beroepen en groepen werknemers. 
Hoe is het belang van deeltijdarbeid, 
zoals de Regering dat ook ziet, te rij-
men met de aangekondigde aantas-
ting van de positie van deeltijdwerkers 
in de nieuwe Algemene Dagloonrege-
ling Ziektewet en WAO, gepubliceerd 
in december in de Staatscourant? Hier-
over zal nog wel overleg plaatsvinden. 
In dit kader van de begrotingsbehan-
deling en bespreking van de deeltijdar-
beid kan een beantwoording enige op-
heldering en meer inzicht in het beleid 
bieden. 

Ter zake de vervroegde uittreding 
hebben wij al eerder gesuggereerd dat 
deze meer zou moeten worden gekop-
peld aan het aantal gewerkte jaren, 
waarbij een algemene verlaging van 
de pensioengerechtigde leeftijd als 
niet wenselijk en ook buitengewoon 
moeilijk te financieren verdwijnt. Deelt 
de Regering die benadering en zo ja, 
welk beleid is daarop dan te verwach-
ten? 

De discussie over de handhaving 
van koopkracht voor grote groepen 
van de bevolking is buitengewoon 
belangrijk en verdient ook in het parle-
ment veel aandacht. Dat mag echter 
niet leiden tot het verwaarlozen van de 
noodzakelijke verdeling van arbeid en 
de realisering van vormen van arbeids-
tijdverkorting die het meest bijdragen 
aan de bestrijding van de werkloos-
heid. 

Een enkele opmerking maak ik over 
de arbeidsplaatsenplannen van het ka-
binet: een wezenlijk aspect van het be-
leid, de creatie namelijk van rond 
30.000 arbeidsplaatsen. De VVD heeft 
al laten weten dat er op moet worden 
terug gekomen. Mogelijk is het inte-
ressanter, eerst na te gaan of een der-
gelijk plan wel ooit heeft bestaan. Er 
behoeft mogelijk niets te worden te-
ruggenomen. 

Hoeveel extra is er als uit een verge-
lijking tussen de Miljoenennota's van 
1979 en 1980 blijkt dat voor 1980 de 
werkgelegenheid in de collectieve sek-
tor wordt geraamd op tienduizend 
minder dan in 1979 voor het jaar 1980 
werd voorspeld? Hoe vaak mag een 
kabinet al toegezegde ontwikkelingen 
andermaal als nieuw presenteren? 
Hoeveel dubbeltellingen zijn in de 
boekhouding van Sociale Zaken toege-
staan? Hoe planmatig is het 'plan' ei-
genlijk als er een marge van vele dui-
zenden arbeidsplaatsen is, en geen in-

strumenten worden ontwikkeld om de 
doelstellingen te realiseren? Hoe zit 
het met het Wil-Til-plan? Er is goed-
keuring verleend voor 3300 arbeids-
plaatsen, van de 6000 aanvankelijk 
voorgenomen plaatsen. Maar hoe 
groot is de kans dat er een redelijk deel 
werkelijk van wordt bezet? Hoe denkt 
de Minister van Sociale Zaken vanuit 
zijn verantwoordelijkheid - hij verde-
digt de korting op de salarissen van de 
trendvolgers met het argument van de 
arbeidsplaatsen - duidelijk en contro-
leerbaar te maken dat de besparing op 
salarissen inderdaad is of wordt om-
gezet in werkgelegenheid? 

Wij zijn ongerust over dit beleid en 
de wijze van presenteren. Gemaakte 
afspraken mogen niet als 'nieuw' wor-
den gepresenteerd en moeten worden 
nagekomen. Zeker omdat bij de 'kor-
tingsoperaties' op de salarissen in de 
(semi-) collectieve sector steeds een 
nauwe relatie is gelegd tussen 'kor-
t ing' en werkgelegenheid. 

Dit is, mijnheer de Voorzitter, niet al-
leen een samenvatting van onze kritiek 
op het beleid; het is een letterlijk citaat 
uit het commentaar dat het CNV aan 
de Tweede Kamer richtte over de be-
groting die wi j nu behandelen. 

De heer De Korte moet in dit bebat 
worden ingelicht over het werkelijk 
voorgenomen aantal extra arbeids-
plaatsen in 1980 en de realiseerbaar-
heid daarvan. Hoe ziet dat plan er nu 
precies uit en wat betekent de uit-
spraak van de Minister van Binnen-
landse Zaken, j l . zaterdag gedaan, dat 
de groei van het overheidspersoneel al 
belangrijk lager ligt? Hij zei dat met 
kennelijke trots. Ik weet niet of de Mi-
nister van Sociale Zaken die tonatie 
deelt. In elk geval ben ik zeer belang-
stellend naar de informatie. 

Ik kom op het punt van de jeugd-
werkloosheid. Bij tal van gelegenhe-
den is door de Regering uitgesproken 
dat de jeugdwerkloosheid haar zorgen 
baart en dat deze problematiek priori-
teit heeft. De openbare commissiever-
gadering in mei vorig jaar was wat dat 
betreft een harmonieuze uitdrukking 
van onaanvaardbaarheid van de situ-
atie van met name jeugdigen op de ar-
beidsmarkt. 

Tal van moties zijn ingediend, al dan 
niet met veel vertrouwen en verwach-
tingen. Wie de balans opmaakt van het 
beleid dat mede op basis van de dis-
cussies is gevoerd, moet wel teleurge-
steld zijn. De aap is dan ook in de 
schriftelijke antwoorden op de begro-
ting uit de mouw gekomen: de oplos-
sing van het probleem van de jeugd-
werkloosheid moet vooral komen van 
de algemene werkgelegenheidspoli-

tiek die het kabinet voert. Zelfs wie ver-
trouwen hebben in dat beleid moeten 
toch inzien dat, ook als al de werkgele-
genheid zou toenemen, dan toch de 
positie van de jeugdige werklozen niet 
verandert. Zij zijn niet zo maar werk-
loos zoals zovelen. Zij zijn werkloos én 
jong, én onervaren, én anders dan ou-
dere werknemers. Zonder specifieke 
bescherming van jongeren op de ar-
beidsmarkt zal de positie van velen 
van hen een achtergestelde blijven; 
zullen zij worden gediscrimineerd. 

Plannen van jongerenorganisaties 
werden niet bepaald positief ontvan-
gen door het kabinet, hetgeen toen al 
ontmoedigend werkte. Hoe kunnen 
jongeren vertrouwen hebben in een 
overheid die zozeer geraakt lijkt te zijn 
door de problematiek van de jeugd-
werkloosheid, dat zij er bij iedere gele-
genheid bijna ontroerend verbaal uit-
drukking aan geeft, maar het feitelijke 
beleid niet daarvan een afspiegeling 
maakt? leder verhaal erover wordt 
hypocriet, ongeloofwaardig, werkt eer-
der de onverschilligheid in de hand 
dan dat het ook maar iets oplost, als 
het niet vergezeld gaat van concrete 
maatregelen en concreet herkenbaar 
beleid. De ene nota na de andere ver-
schijnt; de hele samenleving spreekt 
overtuigd uit - een onderzoek in 1975 
stelt dat al vast - dat dit probleem met 
voorrang moet worden aangepakt. 

Iedereen weet het: als jongeren na 
het verlaten van school of opleiding 
veel langer dan gemiddeld werkloos 
blijven, worden zij ontmoedigd, gede-
moraliseerd door de afwijzingen en te-
leurstellingen en wordt hun gedrag 
steeds meer de uitdrukking van de 
waardering die zij hebben voor de sa-
menleving en voor de overheid. Hoe-
veel onderzoek moet er nog worden 
gedaan naar verbanden tussen lang-
durige werkloosheid en omstreden 
maatschappelijk gedrag, alvorens er in 
het beleid conclusies aan worden ver-
bonden? Hoeveel rapporten heeft de 
Regering nodig om een gericht beleid 
te ontwikkelen dat instrumenten be-
vat, steunt op de wil om de concrete 
doelstellingen ook te realiseren, dat 
bemoedigend werkt, dat inspireert tot 
het zoeken van nog meer mogelijkhe-
den om speciaal voor jeugdige werk-
lozen arbeidsplaatsen te scheppen? Er 
was voor 1979 8,5 miljoen gulden uit-
getrokken voor experimentele arbeids-
projecten. Voor 1980 is het 10 miljoen 
in het kader van het aanvullend beleid. 
Structurele financiering is kennelijk 
nog niet nodig. 

De jongerenorganisaties hebben 
grote twijfel of er voldoende middelen 
zijn om de plannen te realiseren. Er 

Tweede Kamer 
30 januari 1980 

Sociale Zaken 
Bezitsvormingsfonds 2537 



Van der Doef 

lijkt meer nodig, veel meer, om te 
voorzien in de plannen die er zijn op tal 
van plaatsen in het land, om te bemoe-
digen ook en nieuwe plannen uit te 
lokken. Heeft de Regering voor 1980 
meer beschikbaar? Is het mogelijk de 
f 20 min. waarover de secretaris-gene-
raal van het departement sprak op het 
Congres van Ambtenaren jeugdzaken? 

Er zijn ernstige klachten vanuit de 
jongerenorganisaties over het feit dat 
zij teveel moeten doen om de plannen 
tot realiteit te brengen, en dat het de-
partement er te weinig mensen voor 
beschikbaar heeft; klachten ook dat als 
een project aan de criteria van Sociale 
Zaken voldoet het nog lang, te lang 
duurt alvorens ook andere departe-
menten hun medewerking geven. 
Vooral Onderwijs en Wetenschappen 
alsmede Verkeer en Waterstaat vor-
men daarbij barrières. Kan het niet 
sneller, minder bureaucratisch? Acht 
of twint ig mil joen, het blijft marginaal, 
maar laat het dan in elk geval goed ge-
beuren. 

Er moet echter belangrijk meer wor-
den gedaan, buiten het normale werk-
gelegenheidsbeleid. Welke concrete 
plannen heeft de Regering? Is de Re-
gering bereid nieuwe algemene be-
schouwingen over de ernst van deze 
problematiek achterwege te laten zo-
lang niet in voldoende mate sprake is 
van gericht beleid dat perspectief biedt 
en het vertrouwen doet herleven? Dit 
vooral om de overheid niet nog meer 
in diskrediet te brengen. 

Een van de projecten heeft betrek-
king op onderwijs voor buitenlanders, 
hetgeen zou voorzien in een grote be-
hoefte. Waarop zit de goedkeuring van 
dit project vast? Er is onrust in de be-
trokken regio, dat dit project niet zal 
kunnen doorgaan. Kan worden mee-
gedeeld wanneer een beslissing over 
dit project wordt genomen? Zouden 
niet ook experimentele projecten moe-
ten worden opgezet voor buitenland-
se, werkloze jongeren, maar dan ge-
koppeld aan speciale leermogelijkhe-
den? De positie van de snel groeiende 
groep van jeugdige buitenlanders is 
verontrustend en schrijnend, en juist 
de Minister van Sociale Zaken heeft 
hiervoor een speciale verantwoorde-
lijkheid. Is de Regering bereid voor de-
ze groep speciale plannen te ontwikke-
len? 

Sprekend over buitenlandse werk-
nemers deel ik mee dat mijn fractie 
meent, staande voor het dilemma van 
in moeilijk te voorziene vacatures te 
voorzien door aantrekking van buiten-
landse werknemers dan wel dit af te 
wijzen en doen recruteren op de Ne-

derlandse arbeidsmarkt, dat uitdrukke-
lijk voor het laatste moet worden geko-
zen. In het bijzonder sprekend over het 
verzoek van Hoogovens tot het mogen 
werven van 500 buitenlandse werkne-
mers, menen wi j dat de oplossing voor 
de wervingsproblemen niet op deze 
wijze mag worden gezocht. De oplos-
sing moet meer liggen in de aanpak 
van arbeidsomstandigheden die ken-
nelijk een rol spelen in de werving en 
in de verbetering van de arbeidsvoor-
waarden die een knelpunt vormen, zo-
als de introductie van een vijfploegen-
dienst. 

De algemene werkgelegenheidssitu-
atie staat niet toe dat nieuwe werving 
plaatsvindt. Het aantal werkloze bui-
tenlandse werknemers is al dermate 
groot dat geen kans gelopen mag wor-
den dat dit aantal nog wordt vergroot. 
Bovendien is de woon- en leefsituatie 
van tal van buitenlanders niet minder 
dan zorgwekkend. Een evenwichtig sa-
menhangend beleid met betrekking tot 
de in Nederland aanwezige buitenland-
se werknemers is nog steeds niet ont-
wikkeld. Anderhalf jaar is gewerkt aan 
een rapport dat al geruime tijd bij het 
kabinet schijnt te liggen ter bespreking 
en beslissing. Wanneer worden hier-
over door het kabinet beslissingen ge-
nomen en worden de contouren zicht-
baar van een breed beleid dat de bui-
tenlandse werknemer en zijn gezin 
rechten geeft die ook worden gereali-
seerd of het nu huisvesting, onderwijs 
of arbeid betreft? 

Te vaak wordt in discussies in de Ka-
mer verwezen naar dit rapport en de 
verantwoordeli jkheid die daarvoor be-
rust bij de coördinerend minister, na-
melijk die van Sociale Zaken. Het 
wordt t i jd dat beslissingen worden ge-
nomen. Wat betreft Hoogovens en an-
dere aanvragen hoop ik in dit debat 
antwoord te krijgen op mijn vragen. 

In het licht van de actuele situatie ter 
zake de loonvorming in Nederland 
leent dit debat zich voor een meer al-
gemene stelling name over het toe te 
passen instrumentarium, althans een 
bijdrage te leveren aan de discussie 
over mogelijkheden om een nieuw 
evenwicht te vinden tussen de verant-
woordeli jkheid die Regering en parle-
ment hebben voor de verdeling van 
schaarse nationale middelen en het 
respecteren van de onderhandelings-
vrijheid van de vakbeweging. 

In een periode van grote groei en af-
wenteling zonder onaanvaardbare ge-
volgen kunnen beiden functioneren, zij 
het dat de overheid de gevolgen van 
de loononderhandelingen heeft te 
aanvaarden en in te passen in het be-
leid. De loonramingen die de laatste 

jaren zijn gemaakt door het Centraal 
Planbureau werden nooit aehaald: de 
feitelijke ontwikkeling lag er óf al direct 
boven, óf er ontstond een inhaal-effect 
en was een 'achterstand' spoedig in-
gelopen. Initieel en incidenteel verto-
nen het beeld van twee communice-
rende vaten: is de initiële verhoging 
laag gehouden dan springt de inciden-
tele ontwikkeling vaak sterker om-
hoog. Gedurende de laatste jaren ont-
wikkelden beide componenten zich 
boven het geraamde niveau, waarbij 
vooral de incidentele ontwikkeling een 
grote spreiding over bedrijven en regio's 
vertoonde. De initiële ontwikkeling 
was globaal gelijk, in de mate waarin 
de vakbeweging een gecoördineerd 
beleid voerde. 

De incidentele loonontwikkeling is te 
veel gezien als een autonome factor, 
minder gevoelig voor beïnvloeding en 
beleid. De vakbeweging was er tot 
voor kort niet in geïnteresseerd en 
meende dat het toch zo'n beetje het 
zout in de pap was voor onderneming 
en vakbeweging of ondernemings-
raad om nog iets te kunnen doen. Ik 
denk dat analyse van de elementen die 
de incidentele ontwikkeling vormen 
zal uitwijzen dat slechts enkele onder-
delen zich hebben geleend voor over-
leg en beïnvloeding, en het meeste 
voortvloeide uit eerdere afspraken of 
door de ondernemingsleiding zelfstan-
dig werd vastgesteld. 

Voor 1980 wordt de incidentele 
loonontwikkeling geraamd op 2%. De 
initiële ontwikkeling moet, zegt de Re-
gering, nul zijn of min. Aangenomen 
mag worden dat de vakbeweging eni-
ge ruimte krijgt om te onderhandelen 
over extra beloning voor vuil, zwaar en 
onaangenaam werk, mogelijk gecon-
ditioneerd of gemaximeerd. Het is ech-
ter een illusie te menen dat uitsluitend 
die factor de incidentele ontwikkeling 
zal bepalen. Bij een nul- of minl i jn, op-
gelegd door toepassing van de Loon-
wet onder luid en eensgezind protest 
van de vakbeweging en de werkge-
vers, moet ervan worden uitgegaan 
dat de incidentele ontwikkeling om-
hoog zal lopen. Hoeveel dat zal zijn is 
moeilijk te schatten en pas over een of 
twee jaar vast te stellen. Het lijkt on-
ontkoombaar. Toch meen ik dat het 
mogelijk is ook de incidentele ontwik-
keling meer de resultante te doen zijn 
van overleg en onderhandelingen, het-
geen mij des te noodzakelijker voor-
komt als over initieel alleen gesproken 
kan worden in termen van 'hoeveel 
minder dan nul.' 

Waarom niet de vakbeweging in de 
mogelijkheid gebracht te onderhande-
len over de ontwikkeling van de gehele 
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loonsom binnen een onderneming, 
waardoor de verdeling ervan over de 
diverse categorieën direct in het vizier 
komt? Het bleek tot nu niet mogelijk de 
werkingssfeer van cao's uit te breiden 
tot alle looninkomens in een onderne-
ming. Het bleek tot nu toe ook niet mo-
gelijk op het niveau van de cao-onder-
handelingen in voldoende mate af-
spraken te maken over aftopping, wi j -
ziging van aanvangsalarissen voor be-
paalde categorieën, beïnvloeding van 
emolumenten, vergoedingen, en al 
wat aan arbeidsvoorwaarden in geld is 
uit te drukken. APO's zijn amper of niet 
tot stand gekomen. 

Een groot deel van de loonsomont-
wikkeling onttrekt zich aan beïnvloe-
ding door de werknemers en hun vak-
beweging. Over de verdeling van een 
deel van de loonsom kan onderhandeld 
worden; de verdeling van de rest is 
slechts tijdelijk en dan nog gebrekkig 
wettelijk genormeerd. Als ik mij voor-
stel hoe het de vakbeweging mogelijk 
kan worden gemaakt maximering van 
de loonsomontwikkeling door de over-
heid te aanvaarden, en daarvoor ook 
verantwoordelijkheid te nemen, dan 
komt het mij voor dat dit alleen moge-
lijk is in een situatie dat de vakbewe-
ging, zelfs reëler dan nu vaak het geval 
is, onderhandelingsruimte krijgt. 

In onderhandelingen moeten be-
trokken kunnen worden: de verdeling 
van de loonsom, aftopping- en andere 
herverdelende mogelijkheden, extra 
beloning voor vuil, zwaar en onaange-
naam werk, in combinatie met andere 
wijzigingen van loonschalen; de be-
stemming van de winst; het investe-
ringsbeleid; de ontwikkeling van het 
aantal arbeidsplaatsen; de kwaliteit er-
van; de verdeling van de arbeid bin-
nen de onderneming, het wervings- en 
selectie-beleid dat wordt gevoerd. Het 
gehele sociaal-economisch beleid 
moet onderhandelbaar worden, in die 
zin dat er afspraken voor één of meer 
jaren over worden gemaakt. 

Mijnheer de Voorzin 3r! Het lijkt mi j 
dat als daarvoor een wettelijke basis 
wordt gelegd - e e n basis die nodig 
lijkt, omdat de Wet op de collectieve 
arbeidsovereenkomst daarvoor te kort 
schiet en naar mijn overtuiging niet 
gewacht kan worden op de totstandko-
ming van de kaderwet inkomensvor-
ming, omdat zij niet eerder dan op het 
jaar 1983 betrekking kan hebben - e r 
een basis voor de vakbeweging wordt 
gelegd om verantwoordelijkheid te ne-
men voor een sociaal-economisch be-
leid. Dit laat weinig ruimte of bevat 
geen ruimte voor algemene verbete-

ring van de koopkracht en de welvaarts-
positie, maar maakt haar verantwoor-
delijk in ondernemingen en sectoren 
voor het gehele sociaal-economische 
beleid. 

Dit beleid dat is een voorwaarde, 
moet zijn afgestemd op de verlangens 
van de massa van de werknemers. Te-
vens moet het de maatschappelijke or-
ganisaties een eigen verantwoordelijk-
heid daarbinnen geven. 

Helaas moet ik vaststellen dat het tot 
heden gevoerde beleid die toets niet 
doorstaat. De condities lijken daarvoor 
niet aanwezig. Dat kan niet aan de sa-
menleving, of aan maatschappelijke 
organisaties worden verweten. 

D 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft ons, naar 
aanleiding van gestelde vragen in een 
mondeling overleg, een beschrijving 
toegezonden over de generalisatiege-
dachte 'arbeidsbureau nieuwe stij l ' . 
Wij zijn hem daarvoor erkentelijk. Als 
beleidsuitgangspunten zijn daarin te-
rug te vinden: 

- decentralisatie van verantwoorde-
lijkheid van de arbeidsvoorzienings-
middelen naar het niveau van de direc-
ties der arbeidsbureaus; 

- vermindering van het bureaucra-
tisch functioneren; 

- inrichting van een organisatie-
model, dat kan blijven functioneren 
onder verschillende taakbelasting; 

- zelfwerkzaamheid door vele cliën-
ten van het arbeidsbureau via vacatu-
rebank en sollicitantenbank; 

- versnelling en verdieping van de 
informatie via automatisering. 

Samengevat kunnen we stellen dat 
uitgegaan wordt van doelgroepen 
waarvoor een splitsing is teweegge-
bracht tussen algemene- en bijzondere 
arbeidsvoorziening. Een keuze voor 
een doelbewuste doorstroming van de 
cliënten over de verschillende geledin-
gen van het arbeidsbureau. 

Mijnheer de Voorzitter! Ondanks het 
feit dat ook wij een betere bediening 
van de bemiddeling toejuichen, heb-
ben we het gevoel dat het bij deze ge-
neralisatiegedachte veel meer gaat om 
een administratieve reorganisatie bij 
arbeidsvoorziening dan om een nieuw 
beleid naar de cliënt toe. We willen dat 
ook toelichten. 

Uitgegaan blijft worden van de tradi-
tionele vormen van arbeidsbemidde-
ling, waarbij dan de verschillende sub-
sidieregelingen een doorslaggevende 
aanvulling moeten vormen. Bij dit laat-
ste heeft men dan meer dan voorheen 
de mogelijkheid om regionaal te bepa-
len wat voor bijfinanciering dit kan of 

moet zijn. Men is dus niet meer zo ge-
bonden aan de landelijke criteria, be-
halve dan de tijdsduur van een rege-
ling. Werkloze jongeren, vrouwen, ou-
deren kunnen ook hier maar voor één 
jaar geplaatst worden in de werkver-
ruimende maatregel, waarna men 
weer op straat komt te staan. Minister 
noemt dit een taakstellend beleid. 

Wij hebben onze twijfels hierover. 
Wezenlijk verandert er niets. Ook nu 
zullen ondanks de wijziging in hettop-
je van de ijsberg, de mogelijkheden 
voor het midden- en kleinbedrijf, daar 
waar het bij voorbeeld gaat om loon-
kostensubsidies, ver achterblijven bij 
de grote bedrijven, waar men gespeci-
aliseerd is in het verkrijgen van de ver-
schillende subsidies. Philips zal hier 
namelijk veel beter gebruik van weten 
te maken dan het kleine ambachtelijke 
zaakje in de binnenstad. De notitie van 
de Minister over de ANS roepen bij 
ons ook nog andere vragen op. 

De Minister vermeldt, dat er een wi j -
ziging gaat komen in de traditionele in-
deling van vaksecties - bouw, metaal 
enz. - naar één, die gebaseerd is op een 
typering van de cliënt naar geschiktheid 
en beschikbaarheid. Hij doelt op vraag 
en aanbod. De opmerking doet ons vre-
zen dat het hier hoofdzakelijk zal gaan 
om het aanbod, de werkloze man of 
vrouw. Daar is het niet zo moeilijk om 
de geschiktheid of beschikbaarheid vast 
te stellen of vast te wil len stellen. De 
werklozen moeten zich namelijk ver-
plicht laten registreren en zodoende 
kan men aan alle relevante gegevens 
komen. Op zich zelf niets nieuws dus; 
dit kan bij de huidige gewestelijke ar-
beidsbureaus ook. 

Anders ligt dit bij de werkgever. Nog 
steeds geen verplichting van registra-
tie-vakatures; nog steeds kan de werk-
gever diploma-verzwaring toepassen; 
nog steeds kan de werkgever selecte-
ren; nog steeds bepaalt de werkgever 
de functieinhoud en functieomschrij-
ving van een openstaande vacature; 
nog steeds bepaalt de werkgever of hij 
een arbeidsplaats wil verbeteren met 
of zonder subsidie van de overheid. 
Zelfs de ondernemingsraad staat 
machteloos waar het om individuele 
gevallen gaat. Verwacht de Minister 
nu werkelijk dat dit zich zal wijzigen 
met de invoering van de ANS? 

Mijnheer de Voorzitter! Ook nu zal 
de bemiddelaar geen inzicht hebben in 
het aangeboden werk. Ook nu zal de 
bemiddelaar buiten de personeels-
planning van de bedrijven staan. Zo-
lang hier geen wijziging is aange-
bracht, verwachten we de allergroot-
ste problemen. Zeker ook waar het 
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gaat om het als geschikt en beschik-
baar gekwalificeerde aanbod (2h), dat 
niet bij de bemiddelaar terechtkomt, 
maar wordt ingebracht in een vraag-
en aanbodvergelijking. Men zal ver-
moedelijk wel een snelle doorstro-
ming kunnen bevorderen, maar of het 
dan gaat om een korte of langdurige 
arbeidsplaats voor de werknemer zal 
moeilijk te beantwoorden zijn. We vre-
zen het ergste wanneer we de huidige 
gang van zaken bekijken. We vermoe-
den dat velen op korte termijn weer te-
ruggevonden zullen worden bij de bij-
zondere arbeidsvoorziening. 

Bij bijzondere arbeidsvoorziening 
zal men meer gericht gaan werken. 
Uitgangspunt hierbij zullen de belan-
gen van de cliënt zijn. Hoe wi l men dat 
eigenlijk gaan doen? De scholingsmo-
gelijkheden zijn minimaal. Nog steeds 
ontduiken de werkgevers de 2%-norm 
voor plaatsing van mindervaliden. 
Nog steeds bepaalt de werkgever, wie 
voor hem passend is. Zal het hier niet 
gaan om een restgroep die uiteindelijk 
restgroep blijft? 

Indien men in handen komt van de 
bijzondere bemiddeling wordt daar al 
mee aangegeven dat men niet past in 
een vraag- en aanbodvergelijking. 
Aanbod is dus afhankelijk van wat er 
via de vraag- en aanbodvergelijking 
overblijft aan vacatures, of plaatsen 
die na een periode weer vri jkomen. Zal 
men hierdoor niet te gemakkelijk gaan 
verwijzen naar moeilijk te vervullen 
vacatures, vacatures waar geen inzicht 
in is? 

Minister zal nu natuurlijk wel zeg-
gen: 'Wel neen, we krijgen toch meer 
medewerkers in dienst, zodat het voor 
ons overzichtelijker gaat worden'? Ze-
ker, dat is zo. De minister gaat er nog 
steeds van uit dat er 500 formatieplaat-
sen extra komen. Hij gaat er daarbij 
echter ook van uit, dat dit niet voldoén-
de is. Ten minste, hij vermeldt dat er 
ondanks de uitbreiding prioriteiten 
gesteld moeten worden. 

Laten we elkaar niets wijs maken. Er 
komt niet voldoende mankracht om de 
problemen op te lossen, er is nog geen 
beleid, gericht op de passende werk-
gever. Nog erger, het genoemde aan-
tal van 500 nieuwe medewerkers is 
een versluiering van de werkelijkheid. 
We weten dat er op het ogenblik ge-
werkt wordt met tijdelijke krachten, in 
WSW-verband of op basis van andere 
regelingen, zoals de tewerkstelling er-
kende gewetensbezwaren, de tijdelijke 
arbeidsplaatsenregeling en personeel, 
dat op basis van toegestane gelden ter 
bestrijding van de werkloosheid tijde-
lijk kon worden aangenomen. Totaal in 

1978 827 personen, waarvan 580 
WSW'ers. Het is mogelijk, zegt de Mi-
nister, dat in de komende jaren het 
aantal tijdelijke krachten via natuurlijk 
verloop enigermate zal afnemen. Dit 
betekent dus dat men die afname bij 
de 500 toegewezen arbeidsplaatsen 
moet betrekken. Hetzelfde gaat op 
voor de WSW'ers die in vaste dienst 
komen. Ook die moet men betrekken 
bij de genoemde 500. 

ARBVO heeft tijdelijk personeel 
structureel nodig. ARBVO heeft voor 
de verwezenlijking van de arbeidsbu-
reaus nieuwe stijl minimaal 500 extra 
arbeidsplaatsen nodig en toch laat 
men alles in het ongewisse. Het is 
toch van de gekke, dat men aan de ene 
kant uit wi l gaan van optimale bemid-
deling, maar aan de andere kant de 
middelen daarvoor niet beschikbaar 
wil stellen. De Minister heeft steeds in 
vorige besprekingen hier omheen ge-
draaid. Het wordt nu toch wel t i jd, 
dachten we, dat hij eens precies ver-
teld, wat er staat of niet staat te gebeu-
ren met de personeelsvoorziening bij 
de ANS. Voor het spelen van spelletjes 
lijkt ons dit belangrijk. 

In de notitie wordt ook nog gewezen 
op een ander knelpunt in de organisa-
tie, namelijk dat veel personeelsleden 
bij de GAB's een part-time MBO-c.q. 
HBO-opleiding volgen, waardoor er 
een te groot beslag gelegd wordt op 
de werkti jd. Men wil nu overgaan tot 
een andere aanstellingsprocedure 
waardoor meer gekwalificeerde mede-
werkers worden aangetrokken. Ik zou 
gaarne van de Minister vernemen, wat 
hierop de reactie is geweest van de 
centrale commissie van bijstand en 
advies en van het georganiseerd over-
leg. 

Uit de notitie blijkt verder dat er nog 
steeds problemen zijn met de bureaus 
Hoogezand-Sappemeer, Weert, Zuid-
elijke IJsselmeerpolders, Waalwijk, 
Den Helder en Alphen aan den Rijn. De 
Minister beroept zich op knelpunten. 
Wat zijn die knelpunten? Dat gegeven 
lijkt ons van belang, omdat we begre-
pen hebben dat hierover door de Mi-
nister politieke beslissingen genomen 
moeten worden. 

De Minister is ook ingegaan op onze 
vraag, gesteld tijdens het mondeling 
overleg, over de bouwkundige voor-
zieningen die nodig zijn voor de ver-
wezenlijking van de generalisatie ar-
beidsbureaus nieuwe stij l. Hij heeft 
aangegeven dat de geschatte behoef-
ten voor bouwkundige voorzieningen 
geraamd worden op 150 min. gulden. 
Het totaal beschikbaar bedrag is echter 
f 72 min. zodat er een tekort zal be-
staan van 78 min. gulden. Je vraagt je 

toch wel af waar je mee bezig bent en 
wat voor beleid deze Regering voert. 

Niet alleen ontbreekt een basisbe-
leid waaruit een nieuw instituut moet 
werken, maar zelfs dat nieuwe insti-
tuut voldoet niet aan de noodzakelijke 
vorm. Tel uit je winst! Ik wi l met be-
trekking tot het gevoerde beleid van 
deze minister, of misschien beter ge-
zegd van deze Regering, ook nog eens 
teruggaan naar onze opmerkingen ge-
maakt in de openbare commissiever-
gadering van maandag 21 januari. 
Daar hebben we gesteld dat essentiële 
onderdelen van het beleid behoren te 
zijn scholings- en bemiddelingsfacili-
teiten. De Minister gaf dat toen vol-
mondig toe, vooral nadat ik had ge-
wezen op uitspraken van hem, gedaan 
op een bijeenkomst van het genoot-
schap van leraren. 

Minister Albeda: Ik gaf het niet toe, 
maar ik bevestigde het en dat is heel 
iets anders. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Dat bete-
kent dat u naar aanleiding van onze 
vragen via de begroting tot een ander 
beleid had moeten komen. 

Wat gebeurt er nu? Wanneer wi j de 
beantwoording op de vragen die van-
uit de Kamer zijn gesteld omtrent deze 
begroting, bezien, dan blijkt dat ten 
opzichte van het scholingsbeleid niets 
nieuws gebracht wordt. Neen, men 
laat het zitten. Ik wil nog een paar be-
langrijke punten uit onze inbreng naar 
voren brengen. Ik noem de Wet op het 
Leerlingwezen. Vanaf 1978 ligt er een 
brief van de Ministers Pais en Albeda 
met voorstellen om leerarbeidsover-
eenkomsten te koppelen en bedrijfs-
taksgewijze opleidingsfondsen in het 
leven te roepen. Sindsdien is men in 
het vierpartijen-overleg geen stap ver-
der gekomen, als gevolg van niette 
overbruggen verschillen. 

De Minister zegt nu dat wordt bezien 
op welke wijze en onder welke condi-
ties de werkzaamheden van de werk-
groep zinvol kunnen worden hervat. 
Hij gaat daarmee voorbij aan een we-
zenlijk knelpunt dat kan ontstaan, na-
melijk dat per 1 augustus 1980 er een 
voorziening minder zal zijn, waarvan 
nu positief gebruik wordt gemaakt. Ik 
duid op de stimuleringspremie vakop-
leiding jeugdigen. Wij willen weten 
wanneer die knoop wordt doorgehakt 
en wat dit precies zal inhouden. Het zit 
er namelijk overduidelijk in dat bedrijfs-
taksgewijze opleidingsfondsen er niet 
zullen zijn per 1 augustus 1980. Daar-
om zal de stimuleringspremie vakop-
leiding jeugdigen verlengd moeten 
worden. Wij zouden hierover graag 
een toezegging van de Minister verkrij-
gen. 
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Een ander probleem is dat per jaar 
minder geld voor stimuleringspremies 
wordt uitgetrokken, terwijl er veel be-
langstelling voor is. Hoe zit het met dat 
geld? 

Ik noem nog het educatief verlof. De 
Minister verwijst naar een gesprek dat 
heeft plaatsgevonden op 22 januari j l . 
tussen de Regering en de SER-com-
missie betaald educatief verlof. Hij ver-
meldt dat van zijn kant benadrukt is, 
het belang van vervolgadvisering van-
uit de SER over betaald educatief ver-
lof, waarbij de volwasseneneducatie 
betrokken dient te zijn. Moeten wij uit 
het antwoord van de Minister afleiden, 
dat de Minister van Onderwijs en We-
tenschappen hierover anders denkt? 
Wat is precies de uitkomst van het 
gesprek van 22 januari? 

Ik kom tot de proefprojecten kort 
MBO. De Minister beantwoordt een 
vraag met de opmerking dat hij hier-
voor geen gelden beschikbaar wil blij-
ven stellen. Een onbegrijpelijke zaak, 
vooral wanneer wij daarbij betrekken 
het belang van dergelijke opleidingen. 
De Minister wil inspelen op de arbeids-
markt, maar ook hier zegt hij weer 
'neen' tegen een noodzakelijk instru-
ment. Wat gebeurt nu verder met deze 
projecten? Worden zij integraal inge-
voerd en bekostigd door Onderwijs? 
De vraag die hierbij rijst is: Is er eigen-
lijk wel een afstemming van beleid tus-
sen Sociale Zaken en Onderwijs en 
Wetenschappen? Wij constateren, dat 
dit niet het geval is. 

Hetzelfde kunnen wi j ons eigenlijk 
ook afvragen met betrekking tot CRM, 
wanneer het om raakvlakken gaat. 
Neem bij voorbeeld artikel 36 van de 
WWV. Er ligt een ambtelijk voorstel 
van Sociale Zaken bij beide Staatsse-
cretarissen om duidelijk het sociaal-
cultureel werk af te bakenen voor CRM 
en de activiteiten gericht op herintre-
ding in het arbeidsproces, voor reke-
ning van Sociale Zaken te laten ko-
men. Dit betekent: geen mogelijkheid 
voor de gemeenten om een integraal 
beleid te voeren. Bovendien gaat deze 
tweedeling voorbij aan de werkelijk-
heid, namelijk het inspelen op vloeien-
de overgangen, omdat daarmee inge-
speeld wordt op behoeften van men-
sen. 

Gaarne verneem ik van de Staatsse-
cretaris wat op dit moment de stand 
van zaken is. Wij vinden namelijk dat 
hierover duidelijkheid moet komen, 
vooral ook omdat wi j van mening zijn, 
dat ten behoeve van de werklozen, de 
gemeenten een eigen beleid moeten 
voeren waarin beide elementen tot 
hun recht komen. De Regering komt 
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toch steeds terug op de mogelijkheden 
van decentralisatie? Sociaal-cultureel 
werk èn voor eigen vorming èn gericht 
op herintreding betekent dat Gemeen-
ten zelf moeten kunnen bepalen hoe zij 
dat gaan inrichten. Zij kunnen het inte-
graal doen. Zij kunnen het ook wense-
lijk achten om het te scheiden. 

Ik wi l nu nog even terugkomen op 
de bemiddeling. Naast de kritiek die 
wi j al hebben gespuid op de beleid-
voering van de Minister met betrek-
king tot de Arbeidsbureaus nieuwe 
stijl wi l ik hierbij ook betrekken de hui-
dige gang van zaken bij de Gewestelij-
ke Arbeidsbureaus (GAB). De GAB's 
zijn in hun activiteiten geen afspiege-
ling van de werking van de arbeids-
markt. Zij kunnen niet voorzien in alle 
soorten activiteiten, zoals tijdelijk 
werk, het opzetten van banenmarkten 
en het mede opzetten van projecten 
voor werklozen. 

Het blijkt, dat de mensen die 'bemid-
deling' in hun portefeuille hebben in 
de allergrootste moeilijkheden komen, 
niet alleen ten opzichte van het traditi-
onele werk dat men met betrekking tot 
de arbeidsmarkt moet doen, maar ook 
ten opzichte van mogelijkheden die er 
voor hen niet zijn, waardoor zij eigen-
lijk moeten verwijzen naar commercië-
le instellingen, zoals uitzendbureaus. 
In een brief van het departement is dat 
later enigszins verkracht. Toch hebben 
wi j gemerkt, dat dit op zich nog niet 
zo'n vreemde gedachte van ons is. 

Er doen op dit moment enige vreem-
de geruchten de ronde. Die geruchten 
houden in, dat men eraan denkt, de 
dienst arbeidsvoorziening te beëindi-
gen. Men wi l die dienst dus ergens an-
ders onderbrengen. Gaarne vernemen 
wi j van de Minister of dit een gerucht 
is of dat men toch iets met die dienst 
van plan is. 

Ik wi l nog enkele korte opmerkingen 
maken over de WSW. De Staatssecreta-
ris heeft bij de beantwoording van vra-
gen gemeld, dat de wijziging van de 
Wet Scoiale Werkvoorziening zich 
hoofdzakelijk zal richten op de late uit-
betaling van bevoorschotten in een 
eventueel exploitatietekort. Hoofdza-
kelijk betekent, dat er ook andere wijzi-
gingen meegenomen worden. Wat 
moeten wi j hieronder verstaan? 

De Staatssecretaris merkt verder op, 
dat de bestaande arbeidsmogelijkhe-
den voldoende worden geacht om te 
voldoen aan het in de wet gestelde. 
Mag ik aannemen, dat hierbij ook be-
trokken zijn de werkobjecten zonder 
geldelijke opbrengst? Betekent dit dan 
dat de Staatssecretaris terugkomt op 
zijn circulaires aan de gemeenten? Ar-
tikel 26 van de WSW gaat uit van vor-
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mingswerk. Uit de praktijk blijkt mij, 
dat hier weinig mee gedaan wordt. Het 
wordt te gemakkelijk doorgeschoven 
naar een ander departement. Dit bete-
kent wel, dat juist deze mensen hier-
mee benadeeld worden, ondanks dat 
vormingswerk in de wet is opgeno-
men. Ik wil hierover meer duidelijkheid 
van de Staatssecretaris. Sociale werk-
voorziening blijft zitten in de discussie 
over deeltijdarbeid. De Staatssecre-
taris ziet meer in individuele arbeids-
ti jdverkorting. Gaarne vernemen wij 
ook hierover zijn motieven. 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Volume-ontwikkelingen op 
het terrein van de sociale zekerheid 
worden in hoofdzaak bepaald door 
exogene factoren, aldus de Minister, 
vandaag op de kop af twee maanden 
geleden, bij het 50-jarig jubileum van 
de DETAM. Daarmee bedoelde de Mi-
nister waarschijnlijk te zeggen dat het 
volume van de werkloosheid afhangt 
van de mate waarin de economie weer 
op gang komt of niet. Dat is juist. Maar 
je kunt die uitspraak van de Minister 
ookzo begrijpen dat hij wil zeggen: je 
bent bij mij aan het verkeerde adres, als 
je iemand zoekt, die zijn schouders zet 
onder de werkgelegenheid. 'Ik denk dat 
niemand zal ontkennen dat het werkelij-
ke probleem is, te bepalen wat voor Ne-
derland in de jaren '80 een adequaat be-
leid is, hoe wi j bij een wereldwijde stag-
nering van de economische groei, bij 
problemen in verband met energie en-
zovoorts, toch een redelijk werkgele-
genheidsperspectief kunnen bieden'. 

Aldus de Minister verleden weekt i j -
dens het debat over het volumbeleid, 
in antwoord op een betoog van de 
heer Van der Doef over de noodzaak, 
op grote schaal werkgelegenheid te 
scheppen. Hij voegt daaraan dan toe: 
'Dat wi l echter niet zeggen, dat hier-
door de problemen rondom een volu-
me- en knelpuntenbeleid niet uiterst 
belangrijk zijn'. Hier hoor je dan duide-
lijk de distantie, die de Minister in acht 
neemt. Hij bemoeit zich met het oprui-
men van de scherven en met het 
schoonmaken van de vloer. Het is voor 
hem klaarblijkelijk een exogene zaak, 
hoe wij nieuwe werkgelegenheid kun-
nen krijgen om zo de volumeproblema-
tiek in de wordel aan te tasten. 

Wij lezen in de memorie van toelich-
t ing dat in het belangrijke kernvraag-
stuk of wi j overheidsgelden moeten 
gebruiken voor een meer op innovatie 
en structuurverbetering gericht beleid 
dan wel voor het in stand houden van 
arbeidsplaatsen in bedreigde secto-
ren, duidelijk de voorkeur wordt gege-
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ven aan maatregelen die tot een struc-
turele versterking leiden, 'en daarmee 
aan het veiligstellen en scheppen van 
werkgelegenheid voor de toekomst'. 
Hoe weet de Minister dat op deze ma-
nier werkgelegenheid voor de toe-
komst wordt gewaarborgd en gescha-
pen? Zelf brengt hij een alinea verder 
zijn bezorgdheid tot uiting over de ge-
volgen voor de werkgelegenheid van 
de opmars van de computers en van 
de chips. 

De kans is dan ook groot dat het 
werkgelegenheidsperspectief voor de 
jaren tachtig, waarvan de Minister ver-
leden week sprak, een fata morgana 
zal blijken te zi jn; zeker als de Minister 
zelf vandaag niet eigenhandig aan de 
slag en in de slag gaat voor de werkge-
legenheid van morgen. Inmiddels is de 
Sectornota allang uit. Daarin vinden 
wij van zijn hand in een paragraaf over 
de sociale en personele aspecten ei-
genlijk alleen de zo langzamerhand 
overbekende transfersystemen ver-
meld. 

In de Innovatienota treffen wi j , in 
een half paragraafje, alleen het jargon 
aan van het 'inzichtelijk maken van de 
arbeidsmarkt' en van de 'mobiliteits-
bevordering'. Het verdient aanbeve-
ling, zo lezen wi j in de memorie van 
toelichting, mede op grond van de re-
sultaten van verkennende onderzoe-
ken, op korte termijn te komen tot een 
tripartite bezinning op mogelijke ge-
volgen van micro-elektronica voor de 
omvang en kwaliteit van de werkgele-
genheid. Naar het oordeel van mijn 
fractie zal er bijzonder snel door de Mi-
nister heel wat meer moeten worden 
gedaan, aan de zorg voor de werkgele-
genheid bij de economische vernieu-
wing. Wat weerhoudt de Minister er-
van, als er wel geld wordt gebruikt om 
bedreigde arbeidsplaatsen in stand te 
houden, in dat geval vanuit zijn verant-
woordelijkheid op te komen voor de 
werkgelegenheid en voor de sociale 
omstandigheden in zo'n bedreigde 
sector? Zijn departement is ten slotte 
vertegenwoordigd in de Werkgelegen-
heidscommissie. 

Is het dan niet vreemd dat hij zo'n 
passieve rol speelt bij de steun aan in-
dividuele bedrijven, die ten slotte is 
opgezet als werkgelegenheidsinstru-
ment en die vanuit het aanvullende be 
leid wordt gefinancierd? Ook bij de bij-
zondere financieringsregeling Nati-
onale Investerings Bank zou je een ac-
tieve rol van de Minister van Sociale 
Zaken mogen verwachten. In feite is 
daarvan echter bij die regeling nog 
minderte merken. 

De Minister was aanwezig tijdens 
het mondelinge overleg op 6 decem-
ber j l . over de herstructurering van de 
ijzergieterijen. Hij deed er echter bij die 
gelegenheid verder het zwijgen toe. 
De brief, die tijdens dat overleg werd 
besproken, was alleen afkomstig van 
de Ministervan Economische Zaken. 
Wij achten dat onvoldoende. Wij wi l -
len graag van de Minister vernemen, 
hoe hij zijn verantwoordelijkheid voor 
de werkgelegenheid en voor de ar-
beidsomstandigheden in de bedrijven 
die geherstructureerd worden, in de 
toekomst wel denkt waar te maken. 

In de tweede plaats een paar opmer-
kingen over de wereld van de pensi-
oenfondsen. De directeur van het AI-
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
heeft in zijn nieuwjaarsrede de uit-
spraak gedaan dat het ABP de moge-
lijkheid moet krijgen, beleggingen in 
het buitenland te verrichten. Ik kan u 
zeggen dat mijn fractie tegen deze 
suggestie de grootst mogelijke be-
zwaren heeft. Ik zal die bezwaren hier 
toelichten, omdat ik dan kan duidelijk 
maken hoe de bewindslieden van So-
ciale Zaken zelfstandig het hunne kun-
nen bijdragen aan het beïnvloeden 
van wat de Minister ziet als de exoge-
ne factoren, die het volumebeleid be-
palen. Concreter: ik wil een ogenblik 
spreken over het beleggingsbeleid van 
de pensioenfondsen. 

Mijn fractiegenoot de heer Wöltgens 
heeft verleden week bij de behande-
ling van hoofdstuk IX B gewezen op de 
nijpende kapitaalschaarste als één van 
de hinderpalen voor de vernieuwing 
van de Nederlandse economie. Er is 
verleden week uitvoerig gesproker 
over de notitie Knelpunten op de Ar-
beidsmarkt van de bewindslieden. Als 
ik hier een ogenblik wil spreken over 
de knelpunten op de kapitaalmarkt, 
dan stel ik vast dat er een grote vraag 
naar risicodragend kapitaal is. Die zal 
er blijven, zolang er sprake van omweg-
produktie is. 

Als ik kijk naar de aanbodzijde van 
de kapitaalmarkt, stel ik vast dat zich 
daar al vele jaren indrukwekkende ver-
schuivingen voordoen. De ouderwetse 
individuele kapitaalverschaffer heeft 
het veld moeten ruimen voor de col-
lectieve institutionele beleggers. Pen-
sioenfondsen en levensverzekerings-
maatschappijen waren ult imo 1977 sa-
men goed voor ongeveer f 150 miljard 
nominaal aan beleggingen. Dat is nu 
naar schatting f 200 miljard. Die beleg-
gingen komen voor een nog steeds 
groeiend deel terecht in de niet-risico-
dragende sfeer, met name bij de over-
heid. Intussen staan de woningbouw 
en de bedrijfsfinanciering op een 
droogje. 

Actuele omstandigheden hebben op 
dit ogenblik tot een kritieke situatie ge-
leid. De heer Wöltgens heeft daarvan 
verleden week een analyse gegeven. 
De verschuivingen aan de aanbodzijde 
van de afgelopen decennia betekenen 
echter dat de kapitaalschaarste voor 
het Nederlandse bedrijfsleven structu-
reel dreigt te worden. Wij hebben te 
maken met een voortgaande bezits-
spreiding, waarvan het noodzakelijke 
sluitstuk zal moeten zijn een recht-
streekse deelneming van de collectieve 
beleggers in de risicodragende sfeer en 
in de sfeer van bij voorbeeld de wo-
ningbouw. Zo niet, dan is blijvende 
schade aan de economie te vrezen. 

De belangen van de pensioenfond-
sen zijn hierbij ook in het geding. Be-
leggen in niet-risicodragende vermo-
genstitels betekent allerminst dat de 
pensioenfondsen 'safe' zouden beleg-
gen. Integendeel, ook de pensioen-
fondsen zitten midden in de beleg-
gingsproblematiek. Om één ding te 
noemen: de inflatie zal blijven knagen 
aan de intrinsieke waarde van de zoge-
heten risicoloze beleggingen. De infla-
tie zal voor 100% toeslaan, als de eco-
nomische groei volstrekt stagneert. 
Als de nationale economie verkonv 
mert, zullen de aan de pensioenfond-
sen toevertrouwde gelden een giganti-
sche prooi worden van de geldont-
waarding. Wij kunnen voor rare dingen 
komen te staan, als de komende de-
cennia een vergrijzing van het Neder-
landse volk inzet en er dan nog steeds 
sprake is van een stagnerende econo-
mie. 

Het vraagstuk hoe maatschapplijke 
prioriteiten zijn te stellen aan de beleg-
gingen van de pensioenfondsen, is de 
laatste ti jd nogal in de publiciteit ge-
bracht; ik denk hierbij aan de recente 
artikelen in Vrij Nederland. Daarbij is 
een beschuldigende vinger opgehe-
ven in de richting van de beheerders 
van de fondsen, met name in de rich-
ting van de vakbeweging. Naar het 
oordeel van mijn fractie is dit geheel 
ten onrechte gebeurd. Wij kunnen en 
mogen van die beheerders op basis 
van de bestaande wetgeving niet an-
ders verlangen, dan dat zij de hun toe-
vertrouwde gelden optimaal beleggen 
uit de oogpunten van rendement en 
van soliditeit. Men kan bovendien be-
zwaarlijk van de institutionele beleg-
gers verlangen, dat zijzelf de maat-
schappelijke prioriteiten gaan bepalen. 

Ik kom daarmee tot fi losoferend aan 
een eerste randvoorwaarde voordeel-
neming van de institutionele beleg-
gers aan de financiering van het be-
drijfsleven. Als maatschappelijke ont-
wikkelingen ertoe leiden dat de finan-
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ciering van maatschappelijke voorzie-
ningen in de knel komttot die maat-
schappelijke voorzieningen reken ik ook 
het produktieapparaat dan zal de ge-
meenschap via de overheid maat-
schappelijke prioriteiten moeten vast-
stellen voor de allocatie van de nati-
onale financieringsmiddelen en tevens 
instrumenten moeten vervaardigen 
om de gewenste financiering mogelijk 
te maken. 

Een tweede randvoorwaarde is dat 
de aanspraken van de spaarders op 
geen enkele manier in gevaar mogen 
komen. De overheid zal ervoor moeten 
zorgdragen dat de rechten van de be-
trokken spaarders met behulp van ga-
ranties gewaarborgd zijn. Men kan 
daarbij denken aan faciliteiten, zoals 
wi j die kennen in het kader van de eco-
nomische structuurpolitiek. Ik laat in 
dit stadium alle vraagstukken buiten 
beschouwing van organisatie, beheer 
en uitvoering, maar ik vraag aan de be-
windslieden: zou, gelet op de aange-
geven situatie, de ti jd niet rijp zijn om 
het geschetste maatschappelijke 
vraagstuk te bekijken? Zo ja, hoe kijken 
de bewindslieden ertegenaan? 

'Innovatie is slechts mogelijk', aldus 
de Minister voor Wetenschapsbeleid 
in de Innovatienota, 'indien Neder-
landse particulieren, ondernemingen 
en institutionele beleggers weer be-
reid worden gevonden te investeren in 
Nederlandse ondernemingen, zodat 
een actieve aandelenmarkt onstaat'. Ik 
zal bijzonder graag horen, hoe de Mi-
nister zijn collega voor Wetenschaps-
beleid de helpende hand denkttoete 
steken, met name ook hoe hij tegen-
over de hier geponeerde denkbeelden 
staat. 

Een volgend punt betreft de aanvul-
lende pensioenvoorziening voor werk-
nemers. Daarmee zijn wij na vele jaren 
nog niet verder, dan dat de Pensioen-
commissie van de Stichting van de Ar-
beid een vierde interimrapport heeft 
uitgebracht. Wie dat rapport en zijn 
voorgangers bestudeert komt onder 
de indruk van de problemen, die opge-
lost moeten worden, maar de tijd 
dringt. 

In de eerste plaats vanwege de soci-
ale kant. Ik heb daarover het afgelopen 
najaar een ogenblik met de Staats-
secretaris van gedachten gewisseld bij 
de behandeling van het wetsontwerp 
tot wijziging van de Ziektewet. Mijn 
fractie hamert bij voortduring op de 
noodzaak dat de inkomensverschillen 
in de wereld van de economisch actie-
ven verkleind worden. Wij hebben de 
indruk dat de inkomensverschillen on-

der de mensen van 65 jaar en ouder 
niet alleen nog groter, maar ook schrij-
nender zijn. 

Een belangrijke oorzaak daarvan is, 
dat - om de Staatssecretaris te citeren 
- de aanvullende pensioenregelingen 
zowel wat de ingangsdatum als wat de 
hoogte betreft onderling sterk ver-
schillend zijn; en dat er groepen werk-
nemers zijn voor wie heden ten dage 
nog steeds geen aanvullende pensi-
oenregeling geldt. In deze omstandig-
heid lag het afgelopen najaar voor 
mijn fractie de beslissende overwe-
ging om tegen het wetsontwerp 65+ 
te stemmen. Een tweede gewichtige 
reden waarom de pensioenplicht zo 
belangrijk is, is de kant van de arbeids-
markt. Het ontbreken van een algeme-
ne aanvullende pensioenvoorziening 
is in wezen een veel grotere hinder-
paal voor de mobiliteit, dan bij voor-
beeld de veelbesproken geografische 
belemmeringen. Want een wijziging 
van werkkring, ook als iemand wi l 
overstappen van bedrijf A naar bedrijf 
B dat pal daarnaast ligt, kan volstrekt 
onaanvaardbaar zijn als dat een pensi-
oenbreuk betekent. 

Een volgend punt waarom spoed is 
geboden: wi j kunnen de invoering van 
een wettelijk aanvullend pensioen niet 
los zien van de discussie over een 
nieuwe vormgeving van de sociale ze-
kerheid, al was het maar vanwege de 
samenhang tussen die voorziening en 
bij voorbeeld de Algemene Ouder-
doms Wet. Bekijkt men de opbouw 
van het pensioenstelsel in doorsnee, 
dan kan (tien drie schijven onderschei-
den : de onderste is de AOW; de mid-
delste is de aanvullende pensioen-
voorziening en de bovenste is de indi-
viduele extra pensioenvoorziening van 
die mensen, die belust en in staat zijn, 
huidig inkomen te transformeren in 
een extra schijf toekomstig - pensi-
oen. Wij hebben de indruk dat met na-
me de financieringsproblematiek sa-
menhangt met de vraag, hoe dik men 
de middelste schijf wi l t maken. Er is 
naar ons idee alle reden, duidelijke 
grenzen in achtte nemen. 

Om de gedachten te bepalen: een 
aanvullende pensioenverzekering, ge-
baseerd op het levensjarenbeginsel, 
tot een inkomensniveau van tweemaal 
modaal, met inachtneming van ver-
worven rechten. Het laatste geldt uiter-
aard ook voor de ambtenaren. De heer 
Wiarda heeft in zijn nieuwjaarsrede 
verklaard dat de pensioenregeling 
waaraan de Stichting van de Arbeid 
werkt onuitvoerbaar is, omdat die on-
betaalbaar is. De dikte van de schijf en 
het tempo van realisatie die de heer 

Wiarda voor ogen staan, hebben daar-
bij waarschijnlijk een beslissende rol 
gespeeld. 

Gelet op de huidige stand van zaken 
achten wij zo'n uitspraak nogal prema-
tuur, waarbij wi j gaarne in aanmerking 
nemen dat de hoofddirecteur van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
ter gelegenheid van Nieuwjaarsdag 
zijn ambtelijke zwanenzang zong. 
Graag de mening hierover van de be-
windslieden. In elk geval zullen er op 
korte termijn enige knopen moeten 
worden doorgehakt. Als wij beluisterd 
hebben dat de bewindslieden voor 
ogen staat dat de integratie van de 
werkgelegenheidswetten in 1984 
voltooid zal moeten zijn, dan achten 
wij het redelijk te stellen, mede gezien 
de mogelijke samenhang met conse-
quenties van de EG-richtlijn, dat de 
aanvullende pensioenvoorziening om-
streeks het midden van de jaren '80 
boven de horizon moet zijn versche-
nen. Wij verzoeken de bewindslieden, 
een tijdpad, een tijdschema, over te 
leggen, zodat wij kunnen zien welke fa-
sen ons nog te wachten staan en hoe-
veel tijd daarmee naar schatting ge-
moeid zal zijn. 

De positie van de vrouw in de soci-
ale zekerheid. Ik moet zeggen: het blijft 
tobben met de positie van de vrouw, 
als ik zie hoe op dit ogenblik de stand 
is ten aanzien van twee vraagstukken, 
die nu al jarenlang voorwerp van dis-
cussie en besluitvorming zijn. 

Het eerste daarvan is het kostwin-
nersbegrip van de gehuwde vrouw in 
de WWV. Hierover is in het verleden 
uitvoerig van gedachten gewisseld. De 
Staatssecretaris kent de kern van het 
probleem. Bij de man wordt gekeken 
naar het inkomen uit arbeid en naar 
het inkomen in verband met arbeid. 
Het laatste betekent, dat inkomens-
vervangende uitkeringen mede in aan-
merking worden genomen. Voor de 
gehuwde vrouw geldt het laatste niet. 
Voor haar wordt alleen gekeken naar 
het inkomen uit arbeid. In de praktijk 
betekent dit, dat een aantal vrouwen 
niet als kostwinner wordt aangemerkt 
en dus geen uitkering krijgt, terwijl dit 
— sociaal gezien - wel zou moeten ge-
beuren. 

De Staatssecretaris heeft in 1978 
toegezegd - hij deed dit tijdens een 
discussie met de heer Van der Spek -
dat hij deze kwestie nader zou bezien 
en de resultaten ervan aan de Kamer 
zou mededelen. Het is nu eind januari 
1980 en er is nog steeds geen bewijs! 
Wanneer krijgt de Kamer uitsluitsel? 

Mijnheer de Voorzitter! Het tweede 
vraagstuk is dat van de positie van de 
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oudere ongehuwde vrouw. Over dit 
punt is vele jaren lang uitvoerig van 
gedachten gewisseld, de laatste keer 
eveneens bij de behandeling van de 
nota over het emancipatiebeleid. De 
Kamer heeft over dit onderwerp in-
middels een reeks van moties aange-
nomen, als laatste die van mevrouw 
Beckers; zij zal ook bij deze gelegen-
heid over dit onderwerp spreken. 

Wat zei de Staatssecretaris over de-
ze zaak in 1978? Hij zei: Als het enigs-
zins kan, zal ik voor september 1979 
met een rapport of met voorstellen ko-
men. 

Wij lazen in de memorie van toelich-
t ing, dat de interdepartementale 
werkgroep begin februari met haar 
rapport is gereed gekomen, en verder: 
'Het kabinet beraadt zich thans nog 
over het ter zake in te nemen stand-
punt. Dit standpunt zal binnenkort aan 
de Tweede Kamer worden meege-
deeld.'. 

Mijn fractie vroeg bij de schriftelijke 
voorbereiding, of het kabinet inmid-
dels zo'n standpunt had geformuleerd, 
zo ja hoe het luidde en zo nee, wan-
neer het wel tot stand zou komen? In 
de nota naar aanleiding van het ver-
slag lezen wij nu, dat de opstelling van 
de adviesaanvragen aan SER en SVR 
enige vertraging heeft ondervonden 
en dat het vraagstuk binnenkort op-
nieuw door het kabinet zal worden be-
handeld. Mijn vragen luiden: hangt 
deze vertraging samen met de nieuwe 
bezuinigingsplannen van het kabinet 
en is het de bedoeling, dat de oudere 
ongehuwden van die plannen het 
slachtoffer worden? Per wanneer 
denkt de Minister de Kamer in te lich-
ten? Als het een beetje wi l , kunnen wij 
in ieder geval op die vragen een ant-
woord krijgen vóór het rapport van de 
interdepartementale werkgroep een 
jaar oud zal zijn geworden. 

Een paar opmerkingen wil ik maken 
over de uitvoering van de EG-richtlijn. 
Dat dreigt een verbrokkelde zaak te 
worden. Ik zie op zijn minst twee lijnen 
lopen. De eerste daarvan is, dat de Mi-
nister op het ogenblik een project-
groep aan het werk heeft over de gelij-
ke behandeling van mannen en vrou-
wen in de AOW. De tweede lijn is ver-
leden week zichtbaar geworden, toen 
de Staatssecretaris het een en ander 
heeft verteld over zijn plannen om de 
werkloosheidsregelingen te integre-
ren. De Staatssecretaris heeft in dit 
verband gewaagd van een aantal uit-
gangspunten en randvoorwaarden, en 
een van die randvoorwaarden is: gelij-
ke behandeling van mannen en vrou-

wen overeenkomstig de EG-richtlijn, 
en zij moet vóór 1984 in de wetgeving 
zijn gerealiseerd. 

Nu hebben wij inmiddels een herzie-
ning van de AAW achter de rug, en bij 
de behandeling van dat wetsontwerp 
is van verschillende kanten duidelijk 
naar voren gebracht, dat daarbij de ge-
lijke behandeling van mannen vrou-
wen - laten we zeggen - op ad hoc-ba-
sis heeft plaatsgevonden, ledere soci-
ale verzekeringswet herbergt haar ei-
gen emancipatoire voetangels en klem-
men. Het gevaar is levensgroot dat wi j 
straks met een nieuwe wanorde zitten 
opgescheept, als de realisatie van de 
EG-richtlijn van wet tot wet zal plaats-
vinden. Dat lijkt ons een verkeerde zaak. 

Wij hebben inmiddels in de fiscale 
sfeer de nota 'Op weg' ontvangen. Ik 
onthoud mij op dit ogenblik van iedere 
waardeoordeel over die nota, maar 
mijn fractie acht het met het oog op de 
komende operaties in de sector van de 
sociale zekerheid onontbeerlijk, dat de 
Kamer op korte termijn een comple-
mentaire nota ontvangt, die zal gaan 
over de grondslagen en de reikwijdte 
van de toepassing van de EG-richtlijn 
inzake de sociale zekerheid. De Kamer 
zal dan op basis van zo'n nota tot een 
standpuntbepaling kunnen komen die 
als richtsnoer kan dienen om bij de 
toepassing van de EG-richtlijn een 
consistente wetgeving te waarborgen. 
Ik wacht met belangstelling af, wat het 
oordeel van de bewindslieden over dit 
voorstel is. Zo nodig kom ik in tweede 
termijn erop terug met een motie. 

Ten slotte enige opmerkingen over 
de Regeling Complementaire Arbeid 
Beeldende Kunstenaars. De Staats-
secretaris heeft de Centrale Commis-
sie op 13 juli om advies verzocht over 
de vraag, of - met handhaving van het 
arbeidsvoorzieningskarakter van de 
regeling -wi jz ig ingen aangebracht 
kunnen worden, waardoor de toe-
stroom van werk naar de overheid 
wordt verminderd. De adviesaanvraag 
was wel bijzonder summier, en dat is 
vermoedelijk een van de oorzaken ge-
weest waardoor de brief van de 
Staatssecretaris voor de nodige ver-
warring heeft gezorgd. Nu heeft de 
Staatssecretaris één troef in zijn eigen 
hand om wat tegen de toevloed te 
doen. 

In verschillende actieve gemeenten 
- ik denk bij voorbeeld aan Den Haag -
is het plafond van 20% opslag voor 
materiaalkosten een voortdurend ob-
stakel voor het opdrachtenbeleid. Als 
nu de regeling voor gemeentelijke 
kunstopdrachten soepeler wordt toe-
gepast, behoeft er wat minder werk te 

worden aangekocht en daardoor kan 
de toevloed van ingezonden kunstwer-
ken wat afnemen. Gaarne een toezeg-
ging van de Staatssecretaris op dit 
punt. 

In de tweede plaats de commissie, 
die het grote onderzoek zal gaan bege-
leiden. Wij hebben begrepen dat de 
Staatssecretaris die commissie 14 da-
gen geleden heeft geïnstalleerd. Het 
heeft ons verwonderd dat wi j over die 
installatie geen enkele mededeling 
hebben ontvangen. Graag zullen wi j 
alsnog vernemen wat de Staatssecre-
taris in zijn installatierede naar voren 
heeft gebracht. 

Een laatste vraag. Wij hebben een 
bericht ontvangen, dat de Staatssecre-
taris dezer dagen tijdens een vergade-
ring van de BKR-Commissie te Utrecht 
heeft gezegd, dat bij het komende on-
derzoek ten eerste aan de beurt is, of 
er een ombuiging naar beperking van 
de uitgaven mogelijk is, en dat een in-
terimrapport over dat onderwerp per 1 
oktober 1980 tegemoet kan worden 
gezien. Wat hier gezegd zou zijn, is vol-
strekt in strijd met de toezeggingen die 
de Staatssecretaris vroeger heeft ge-
daan over een onderzoek los van de 
vraag, of er bezuinigd of verruimd 
moet worden. Ik vraag de Staatssecre-
taris graag om opheldering. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De behandeling van dit be-
grotingshoofdstuk ligt in de schaduw 
van de gehouden openbare commis-
sievergadering over volumebeleid, 
knelpunten arbeidsmarkt en organisa-
tie sociale zekerheid én het nog te hou-
den debat over het aanvullend beleids-
pakket voor 1980. Om die reden heeft 
onze fractie besloten heden wat min-
der spreektijd aan dit begrotings-
hoofdstukte besteden. 

Ondergetekende zal wat opmerkin-
gen maken over alternatieve arbeids-
contracten en ondernemingsvormen, 
enkele knelpunten op de arbeidsmarkt, 
de normen voor regionaal beleid en 
het pensioenvraagstuk. 

In de memorie van toelichting op de 
begroting wordt weinig gezegd over 
toekomstige verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers. Naar ons 
oordeel zullen met de voortschrijding 
van de gemiddelde kennis, de emanci-
patie en uitbreidende behoefte aan de-
mocratisering de daaruit voortvloeien-
de opvattingen steeds meer op ge-
spannen voet komen met de huidige 
arbeid en arbeidsorganisatie. De klas-
sieke tegenstelling tussen kapitaal en 
arbeid zal gaandeweg vervagen en de 
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relatie werkgever-werknemer zal meer 
en meer op een rollenspel kunnen 
gaan lijken. Gespreide verantwoorde-
lijkheid is een CDA-rapport, dat daarop 
tracht in te spelen. 

Hartverwarmend zijn de initiatieven 
van mensen om in coörperatief ver-
band of andersoortige vormen de ar-
beidsverhouding nieuwe inhoud te ge-
ven. Zelfbesturende bedrijven, noemt 
men die. Het past in onze opvattingen 
over gespreide verantwoordelijkheid 
en een menselijke maat in bestuuren 
arbeid. De manier, waarop de arbeid 
georganiseerd wordt - en dat geldt 
echt niet alleen voor de industrie - , is 
voor een flink deel nog steeds afgeleid 
van het legermode van Napoleon. 

Er zijn bedrijven en instellingen, die 
andere wegen proberen. Typerend 
blijft dat van alle projecten in het kader 
van arbeidsplaatsverbetering maar 
een handjevol gericht is op immaterië-
le aspecten. Degenen, die andere we-
gen zoeken, vinden belemmeringen in 
wet en recht en in historisch gegroeide 
verhoudingen. Werkoverleg, onderne-
mingsraadwerk, functieverrijking en 
functiewisseling zijn lofwaardige initi-
atieven. 

Ik denk dat wi j verder moeten gaan. 
Daar staan enkele maatschappelijke 
bewegingen tegenover. Ik noem het 
uitzendwezen. Los van de vraag of dat 
al of niet op commerciële grondslag 
gestoeld is, voorziet het in een behoef-
te, zowel bij bedrijven als instellingen, 
als bij werknemers. Men zou kunnen 
spreken van werknemers met een wat 
mindere binding aan de arbeidsorga-
nisatie. Een niet te stuiten ontwikke-
ling! 

Een andere waarneming is de op-
komst van deeltijdarbeid, waar wij al-
lemaal voor zijn. Deeltijdarbeid leidt 
automatisch tot een mindere binding 
met het betreffende arbeidsgebeuren. 
Men kan dat betreuren of niet, het is 
een maatschappelijk waarneembaar 
gegeven. Daarbij moet gevoegd wor-
den, dat de arbeid op het mensenbe-
staan op weg naar het jaar 2000 - het 
is duidelijk dat ik de blik op oneindig 
heb - een geringere stempel zal druk-
ken dan in het verleden. 'Ontslaving 
van de arbeid' zou men het kunnen 
noemen. 

Het is zelfs te verwachten dat men-
sen arbeid zullen aanvaarden van kor-
tere duur om in hun materiële behoef-
ten te voorzien en voor de rest niet 
veel aan hun kop gezeurd willen wor-
den. De sociale zekerheid zal ook op 
die ontwikkelingen moeten inspelen. 
Vandaar onze beginselaanvaarding 
van de gedachten van professor Dou-

ben. De traditionele werknemer zal op 
den duur niet meer bestaan. Mengvor-
men zullen zich voordoen van ener-
zijds mensen die louter voor een korte 
tijd zich verbinden tot werk met een 
eenvoudig pakket sociale zekerheden 
om in hun materiële behoeften te 
voorzien en anderzijds mensen die 
volwaardig deelgenoot zijn in onder-
nemingen met een grote medeverant-
woordelijkheid voor de gang van za-
ken. De werknemer-eigenaar zoge-
zegd. 

Het is niet iets wat morgen voor de 
deur staat, overmorgen wel. Wat ons 
nu bezig houdt is: heeft ons arbeids-
recht, ons ondernemingsrecht, ons 
coöperatiewezen voldoende ruimte in 
zich om die pluriforme werknemers-
vormen hun bedding te laten vinden. 
Als wij ons oor te luisteren leggen bij 
de ABC, de organisatie van produktie-
coöperaties en zelfbesturende onder-
nemingen, is er nog heel wat weer-
stand te overwinnen. 

Wat wi j aan de Minister vragen is: 
deelt hij ons gevoelen over die pluri-
forme arbeidsverhoudingen en orga-
nisatievormen in de toekomst. Wil hij 
met zijn ambtgenoot van Justitie 
nagaan wat voor soort belemmerin-
gen weggenomen moeten worden om 
dit proces zijn gang te kunnen laten 
vinden. Ziet hij kans om in de memorie 
van toelichting voor het begrotings-
jaar 1981 daarop verder in te gaan? 

Een tweede onderwerp is een voort-
gezette discussie over enkele knelpun-
ten op de arbeidsmarkt. In navolging 
varcde SER heeft de Minister zich posi-
tief uitgelaten over regionale commis-
sies die een platform moeten zijn tus-
sen onderwijs en arbeidsmarkt. Regi-
onalist die ik ben, stemt mij dit tot 
vreugde. Wat stelt de Minister zich 
daarbij voor? Van vrijblijvende praat-
groepen hebben we er al genoeg. Het 
moet enigermate vlees op de botten 
krijgen. In de openbare commissiever-
gadering heb ik aandacht voor regi-
onale planning gevraagd. Een voor-
beeld dichtbi j huis. 

Als bestuurslid van een middelbare 
landbouwschool frappeert mij de 
groei van het aantal gegadigden voor 
een dergelijke opleiding ten opzichte 
van de mogelijke arbeidsplaatsen. Een 
ander voorbeeld. Erzijn in Nederland 
net zoveel physiotherapeuten in oplei-
ding als er nu gevestigd zijn. Dat wordt 
knijpen geblazen overeen paar jaar! 
Je stuit op de grenzen van vrijheid van 
onderwijs. 

Er zijn echter opleidingen die wel de-
gelijk een oog op de arbeidsmarkt ge-
richt houden en dat soms ook heel 
kundig doen, zoals de medische oplei-

dingen. Andere daarentegen doen het 
in het geheel niet. Het zou onzes in-
ziens aanbeveling verdienen indien de 
Minister van Sociale Zaken vanuit zijn 
verantwoordelijkheid zich daar eens 
over zou buigen. Wellicht zijn planma-
tige modellen, zij het enigszins grof, 
te ontwikkelen. 

Tijdens die openbare commissiever-
gadering sprak ik over de bezemwa-
genfunctie, die het Departement van 
Sociale Zaken vervult ten opzichte van 
de kolos onderwijs. Ik blijf dat merk-
waardig vinden. Ik heb bewondering 
voor de diensten van het ministerie, 
maar het is en blijft eigenlijk een onna-
tuurlijke taak. 

Dit brengt mij bij de hanengevech-
ten die gehouden worden rondom be-
taald educatief verlof en educatie voor 
volwassenen. Wij ondertekenen inter-
nationale verdragen, maar de daad-
werkelijke uitvoering stuit op allerlei 
bezwaren en prestige gevoeligheden. 
Zo lopen wi j de kans dat bij de discus-
sies over arbeidstijdverkorting moge-
lijkheden van educatief verlof niet tot 
uitvoering kunnen komen. Een voor-
beeld is het initiatief van een cursus ter 
voorbereiding op de pensionering een 
aangelegenheid die geboren is in de 
sociaal-economische samenleving. 
Naar mijn oordeel zou het uitgebreid 
moeten worden, en dat schijnt wel de 
bedoeling te zijn, met mensen die 
voorti jdig het arbeidsproces moeten 
verlaten. Mijn ideaal is dat elk mens 
die voorzulk een nare aangelegenheid 
komt te staan, het recht heeft op een 
educatief aanbod, een vorm van soli-
dariteit. 

Alles bijeen bekruipt mij het gevoel 
dat in het interdepartementaal overleg 
de stem van Sociale Zaken te zwak 
doorklinkt. Wil de Minister nog eens 
aangeven of en welk belang hij hecht 
aan educatieve voorzieningen in en 
rond de wereld van de arbeid, zeker bij 
herstructureringsprocessen. Sprekend 
over de onderwijspoot van dit departe-
ment, vraag ik mij af of wij werkelijk in 
staat zijn om een behoorlijk scholings-
aanbod op redelijke termijn te realise-
ren in het bijzonder voor jongere werk-
zoekenden. 

Hetzelfde geldt voor buitenlandse 
werknemers. Als ik het wel heb, heeft 
de Europese Commissie daarfondsen 
voor, met onderscheiden voorwaar-
den.voor werknemers, afkomstig uit 
landen binnen en buiten de gemeen-
schap. Het lijkt mij uiterst zinvol initi-
atieven te stimuleren en uit te lokken, 
opdat in Nederland daarvoor een en 
ander wordt ontwikkeld. 

Bij de knelpunten is mijnerzijds aan-
dacht gevraagd voor eventuele bemid-
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deling in samenwerking met werkge-
vers en werknemers. De transferrege-
ling voor de KRL is een voorbeeld 
daarvan. Gelezen de antwoorden van 
de Minister op vragen onzerzijds is hij 
ook te spreken over de gang van zaken 
bij een dergelijke transferregeling. Bij 
mislukking van een herstructurering, 
zoals bij de situatie in Goor waarover 
wi j vanmorgen hebben gesproken, 
zou een vorm van transfer tot de mo-
gelijkheden moeten behoren. Juristen 
zeggen mij dat dit niet kan in verband 
met faillissementen. Is dat zo? Zou een 
beleidscommissie zoals de KRL die 
kent, ook niet in zo'n negatieve ontwik-
keling een rol kunnen vervullen in sa-
menwerking met de bedrijfsvereni-
ging? De vraag naar transferssyste-
men zal toenemen. De Minister doet er 
verstandig aan, zich zo positief moge-
lijk dienaangaande op te stellen en te 
bezien, welke belemmeringen er zijn in 
negatieve situaties. 

Bij het regionaal sociaal-econo-
misch beleid wordt feitelijk de geregi-
streerde arbeidsreserve als meetlint 
gehanteerd. Dat is een te smalle basis 
naar onze mening Het zal gaan om 
meer indicatoren. Het gaat dan om een 
vijftal normen, die een onderlinge af-
weging behoeven en uiteraard speelt 
de tijdsduur van de doormeting een 
rol. Ik noem als indicatoren. 

1. De non-activiteitsgraad zichtbaar 
in werkloosheid, arbeidsongeschikt-
heid en werktijdverkorting. 

2. Het deelname-percentage aan 
beroepsarbeid, waarbij de sluimeren-
de vraag van bij voorbeeld vrouwen 
een terechte rol moet vervullen. 

3. De ontwikkeling van de werkgele-
genheid. In het bijzonder geldt dat 
voor gebieden met een historisch 
overwicht aan industriële werkgele-
genheid, welke bij herstructurering de 
grootste klappen hebben te verwer-
ken. 

4. De inkomenspositie van de regio's 
dient mede betrokken te worden. 
Het is jammer dat die gegevens van 
ons zo na-ijlend zijn. Wil de Minister 
overwegen daarover misschien wat 
minder exacte maar wel jongere gege-
vens te verzamelen? 

5. Het migratiesaldo. Het blijft in on-
ze ogen een ongezonde zaak dat jonge 
mensen hun streek verlaten wegens 4 
onvoldoende toekomstmogelijkheden. 

Ik zou de Minister willen uitnodigen 
bij het verder voeren van het regionaal 
beleid en bij de voorbereiding van het 
komende regionaal beleid deze indica-
toren een plaats te geven. 

Ten slotte wil ik nog iets over het 
pensioenvraagstuk zeggen. Een pensi-

oenfonds heeft de VUT-regeling geïn-
corporeerd in het verstrekkingenpak-
ket, naar mijn informatie niet als on-
derdeel van de pensioenrechten. Die 
indruk wordt natuurlijk wel gewekt. Ik 
heb al eens eerder mijn zorgen uitge-
sproken over de langzame verande-
ring van de vrijwill ige vervroegde uit-
treding naar een structurele verlaging 
van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Men kan zeggen dat dit een pro-
bleem is voor de generatie na ons. Wie 
met mij waarneemt dat er tegenwoor-
dig in ons goede land meer honden 
zijn dan jonge kinderen zal moeten 
vaststellen, dat de zaak op de lange 
duur scheef loopt. Als we die zwenking 
niettemin langzaam maken, moeten 
we dat wel met open ogen doen en 
niet ge-VUT worden. 

Bij de PTT loopt nu het experiment 
van flexibele pensionering, een door 
ons ondersteund initiatief. Mij spreekt 
nog steeds aan het daarheen te leiden, 
dat mensen die een lang arbeidsverle-
den achter de rug hebben, het eerst in 
aanmerking komen om op hun lauwe-
ren te gaan rusten. Hoeveel mensen 
hebben na bij voorbeeld 45 jaren ar-
beid nog een volledige werkkring? 
Wanneer zij niet onder het bereik val-
len van een VUT-regeling komen zij 
niet in aanmerking voor vervroegde 
uittreding. Zou het geen overweging 
verdienen een soort algemeen vri jwi l-
lig uittredingsrecht te scheppen ge-
koppeld aan leeftijd en arbeidsduurte 
scheppen, in plaats van een verlaging 
van de pensioengerechtigde leeftijd? 
De Stichting van de Arbeid werkt ge-
staag aan de algemene pensioenwet 
voor werknemers. Het proces is ietwat 
verstoord door de uitspraken van een 
actuarissen-kantoor. 

Mij bereiken ook kritische geluiden 
uit kringen van bepaalde pensioen-
fondsen. Als Kamer hebben wi j in be-
ginsel ingestemd met het synchroom 
laten lopen van voorbereidende wet-
geving en studie van de Stichting. Als 
nu fundamentele kritiek gaat ontstaan 
zal die reeds nu ook zijn bedding moe-
ten kunnen vinden. Het kan niet zo zijn 
dat straks wetgeving op zulk een inge-
wikkeld terrein wordt ingediend, die 
direct omstreden is. Ziet de Staats-
secretaris kans eventuele belangrijke 
kritiek volgtijdelijk te kaderen? 

Al jaren speelt de problematiek van 
de oudere ongehuwde vrouw. Moties 
van Hanny van Leeuwen en mevrouw 
Beckers breng ik nog eens in herinne-
ring. Heeft de Regering daar nu iets op 
te zeggen? Het duurt al meer dan lang 
genoeg. 

D 
De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal proberen kort een 
twaalftal punten naar voren te bren-
gen. Ik wil beginnen met een opmer-
king over het uitgavenpatroon. De be-
groting neemt ten opzichte van vorig 
jaar toe met 1,2 miljard tot 14,4 mil-
jard. Dat betreft geheel de sectoren so-
ciale voorziening en complementaire 
sociale voorzieningen. Deze vormen 
nu met ruim 13 miljard meer dan 90% 
van de totale begroting. 

De rest, eigenlijk het hele Ministerie, 
moet het in 1980 met 24 miljoen min-
der doen dan in 1979. Daaronder is te-
vens begrepen de uiterst belangrijke 
sector van de arbeidsvoorziening. De 
mate van succes van de arbeidsvoor-
ziening heeft invloed op de eerderge-
noemde 13 miljard en daarnaast op 
verwante miljardenposten in de CRM-
begroting. Daarom kom ik in mijn bij-
drage op die arbeidsvoorziening terug. 

Vervolgens noem ik de bedrijven 
zonder winstoogmerk. Bedrijven als 
het bedrijfslaboratorium voorgrond-
en gewasonderzoek blijken niet in aan-
merking te komen voor de regeling 
subsidie minimumloon of voor de re-
geling arbeidsplaatsenverbetering. Is 
die uitsluiting wel te verdedigen voor 
bedrijven die grotendeels normale 
marktactiviteiten verrichten? Gaarne 
ontvang ik hierop een reactie van de 
Minister. 

Een volgend punt is de naleving van 
wetgeving. Het is uiteraard de bedoe-
ling dat wettelijke voorschriften in on-
ze rechtstaat worden nagekomen. In 
dit kader besteed ik aandacht aan twee 
zaken. Onderzoek heeft aangetoond 
dat ontduiking van het minimumloon 
wel voorkomt, doch slechts in een ge-
ring percentage. KWJ, katholieke wer-
kende Jongeren stellen echter dat juist 
die sectoren waarin ontduiking het 
meeste voorkomt, niet zijn onderzocht. 
Wil de Minister hierop ingaan? En 
wanneer kan het SER-advies ter zake 
worden verwacht? 

Een andere kwestie is het ontbreken 
van ondernemingsraden in bedrijven 
met 100 en meer werknemers. In maar 
liefst 15% van het aantal betrokken be-
drijven is geen ondernemingsraad. 
Dat is niet niks. Het wekt de indruk dat 
de betrokken werkgevers niet staan te 
trappelen en dat de werknemers het 
daardoor niet aandurven om te begin-
nen, laat staan om een civiele proce-
dure te starten. De verplichting geldt 
voor beide, maar komt - gezien de juri-
dische verantwoordelijkheid naar bui-
ten toe - dan toch terecht. Bij de statu-
tair verantwoordelijke bestuurders. 
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Als mijn gedachtengang juist is ligt er 
ook een taak bij anderen, zoals bij het 
Ministerie van Justitie in het kader van 
naleving van de wetgeving. Aan een 
dagvaarding ter zake zou een dwang-
som verbonden kunnen worden. De 
zaak is belangrijk vanuit het principe 
van de gelijkberechtiging in de arbeids-
organisatie, het menselijk aspect in 
onze samenleving, en in het kader van 
naleving van de wetgeving. 

Een aanpak van deze zaak is des te 
meer belangrijk omdat zich eenzelfde 
ontwikkeling bij een aantal bedrijven 
terzake van de welzijns-, gezondheids-
en veiligheidscommissies uit de Ar-
beidsomstandighedenwet kan voor-
doen en in de toekomst terzake van de 
ondernemingsraden van kleine bedrij-
ven. Een verwant probleem kan ont-
staan bij de verplichte bedrijfsgezond-
heidszorgdiensten van bedrijven met 
meer dan 500 werknemers. 

Een andere weg kan zijn tot bedrijfs-
takondernemingsraad respectievelijk 
sectorondernemingsraad over te 
gaan, die naast een platformfunctie 
ook een bevoegdheid terzake van nale-
ving van ondernemingsraadsbepalin-
gen en verwante zaken zou kunnen 
krijgen. Wil de Minister hierop eens in-
gaan? Ik voeg hieraan toe, dat ik de 
niet-naleving van de ondernemings-
raadsverplichtingen niet de overgrote 
meerderheid van de bedrijven, waar 
de ondernemingsraad wél werkt, wil 
aanwrijven. Integendeel, maar ik wi l 
toch vanaf deze plaats de werkgevers-
organisaties hun medewerking vra-
gen om hun mand met appels op rotte 
plekken door te wil len lichten en acties 
terzake te ondernemen. 

Wat betreft de bevordering van de 
deeltijdarbeid heb ik waardering voor 
de nieuwe regeling. Toch ligt er nog 
een groot gat en dat is de doorbreking 
van de mentale barrière. Daarvoor is 
een gerichte informatievoorziening 
nodig. Ik denk aan de organisatie van 
discussieforums in regionaal verband 
of binnen de plaatselijke industrie-
clubs met als deelnemers de perso-
neelschefs of ondernemingsraadsle-
den. Daar zouden casestudies kunnen 
worden besproken; dan kan men laten 
zien dat veel meer mogelijk is op dit 
terrein. Ook zal gerichte voorlichting 
kunnen worden gegeven in samen-
werking met omroeporganisaties. Die 
voorbeeldwerking moet worden be-
nut. Men kan laten zien dat deeltijdar-
beid niet beperkt behoeft te blijven tot 
de kantoren. Bovendien zal er sprake 
moeten zijn van een aanpak op meer-
dere fronten. 

Het lijkt gewenst private initiatieven 
terzake te stimuleren. Financieel kost 
dat de kop van het ministerie niet. Ge-
zien de miljarden aan werkloosheids-
uitkeringen gaat het om een relatief 
klein bedrag dat nodig is voor meer 
gerichte communicatie-initiatieven. De 
mogelijke opbrengsten aan extra 
werkgelegenheid belopen vele malen 
de geringe kosten. 

Ik zou bijna zeggen: Wordt wakker 
en doe wat aan verbreding en verster-
king van initiatieven met geslaagde 
deeltijd-voorbeelden als uitgangspunt 
van informatievoorziening en voor-
lichting. Voor andere werknemers 
vraag ik de aandacht voor mogelijke 
vri jwil l ige vermindering van het aantal 
arbeidsuren per week. De oudere 
werknemer vanaf bij voorbeeld 55 jaar 
wil het liefst zijn pensioen halen en zo 
mogelijk zo lang mogelijk ervan genie-
ten. Ik denk dat een deel van de 
55-plussers wel van een 100%-baan 
terug wi l naar een 80%-baan mits hun 
pensioenvoorziening gelijk blijft. 

Welnu, die voorziening is op zijn 
best 70% van het laatste salaris; dat 
zal ongeveer 80% van het netto-salaris 
zijn. Zouden er geen 55+ ers zijn, die 
in ruil voor vrije t i jd vervroegd die kant 
op wi l len, te meer omdat de kinderen 
dan toch de deur uit zijn? De mogelijk-
heid daartoe lijkt gegeven, indien die 
55+ers de gelegenheid krijgen hun 
oorspronkelijke pensioenrechten te 
handhaven. Dat betekent dat van hun 
80% bruto-salaris op grond van over-
eenkomstige vermindering van het 
aantal arbeidsuren per week de op te 
brengen pensioenpremie gelijk blijft. 
Anders gezegd: de op te brengen pen-
sioenpremie wordt in verhouding tot 
het lagere loon procentueel groter. 
Wie zou dat moeten betalen? 

In mijn gedachtengang voor een 
deel de 55+er, die overigens die rela-
tief zwaardere pensioenpremielast fis-
caal kan aftrekken, zodat de 55+er net-
to niet zo'n teruggang heeft. En voor 
een deel het betrokken pensioenfonds, 
hetgeen inhoudt dat alle werkenden 
een kleine bijdrage leveren: een stukje 
solidariteit, die overigens ook hen ten 
goede komt als ze 55 jaar worden en, 
in vri jwil l igheid, ook tot werktijdver-
mindering willen komen. 

Voor de overheid en de trendvolger-
sector zou dit aanpassing van de pen-
sioenreglementen inhouden middels 
openmaking van de mogelijkheden 
voor daarvoor kiezende 55+ers. Mag 
ik over deze gedachtenontwikkeling de 
visie van de Minister horen? Ik heb 
80% genoemd omdat het dan mede de 
mogelijkheid tot een 4-daagse werk-

week opent naast de mogelijkheid 
van 20% vermindering van het aantal 
werkuren per dag. 

Indien aan vermindering van het da-
gelijks aantal werkuren gedacht wordt, 
dan zou ook een vri jwil l ige taakver-
mindering voor 55 + ers tot 75% moge-
lijk zijn en alsdan zou de met ingang 
van 1 januari 1980 afgekondigde expe-
rimentele regeling bevordering deeltijd-
arbeid ook van toepassing zijn. Wil 
de Minister eens een aantal rekenvoor-
beelden voor verschillende inkomens-
groepen op laten stellen op basis van 
huidige beloning, 80% respectievelijk 
75% beloning onder aftrek van 50% 
pensioenpremietoeslag als premie-
aansluiting naar het volle loon, de net-
to-loonontwikkelingen en daarbij in 
vergelijking het nettopensioen op ba-
sis van 70% van het laatst verdiende 
loon? Dan kunnen de betrokken werk-
nemers namelijk zien wat precies de 
betekenis is van deze mogelijkheid. 

Dan kom ik toe aan de bevordering 
van het sparen. Werknemers kunnen 
zelf kiezen, of zij aan al dan niet aan 
met faciliteiten bedeelde bedrijfsspaar-
regelingen willen meedoen, als ten 
minste hun bedrijf zo'n spaarregeling 
kent. Het fiscale voordeel is interes-
sant. Wil de Minister dat eens tot uit-
drukking brengen door in rekenvoor-
beelden voor verschillende inkomens-
categorieën en het voordeel voor de 
werknemer te laten zien voor f 750 en 
dat voordeel als een percentage uit te 
drukken van wat de betrokken werkne-
mer anders netto van die f 750 had 
overgehouden? 

Van de bedrijven met meer dan 100 
werknemers had slechts 26,5% een 
spaarregeling, van de bedrijven met 
10-99 werknemers slechts 7% en ik 
neem aan dat het in de bedrijven met 
minder dan 10 werknemers helemaal 
huilen is. Aldus komt het overgrote 
deel van onze werknemers niet eens 
aan het kiezen toe. Zou de Minister 
eens willen opgeven, hoeveel meer 
deelnemers en hoeveel meer bespa-
ringen per jaar het zou opleveren als 
alle bedrijven tot een spaarregeling 
over zouden gaan, al dan niet gefaci-
lieerd? Er is het belang van de werkne-
mer, maar ook het nationale belang 
van meer sparen. De invloed daarvan 
op de renteverlaging is in het belang 
van onze volkshuisvesting en van de 
bedrijfsinvesteringen. 

Echter ook gezien de sociale kant 
zouden de werkgevers daar op moeten 
gaan zitten als een bok op de spaarha-
verkist, maar in werkgeversorganisa-
tieland merk je ook al weinig van ac-
t iesom dat toch in elk bedrijf te rege-
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len. Wat denkt de Minister daaraan te 
doen? Is een 'wordt-spaarwakker'-ac-
tie met voorbeelden van het voordeel 
niet aan te bevelen, een gerichte mai-
ling aan de bedrijven met copie aan de 
ondernemingsraden? En wil de over-
heid het sparen in haar eigen sector 
nog eens activeren? 

Voorts de ontwikkeling van de werk 
loosheid. Moeilijke ti jden, minderf i -
nanciële armslag. Daarom is een 
woord van waardering op zijn plaats 
omdat desondanks de werkloosheid 
mannen en vrouwen eind december 
1979 absoluut lagerwas dan in decem-
ber 1978. Voor de jongeren t/m 22 jaar 
is er geen toename van de werkloos-
heid en voor jongeren t/m 24 jaar zelfs 
een lichte daling van de absolute werk-
loosheid. En in Limburg, met ove-
rigens nog steeds het hoogste werk-
loosheidspercentage, een daling van 
9,9% in december 1978 naar 9 ,1% in 
december 1979. 

Helaas zijn we minder tevreden 
over de ontwikkeling van de open-
staande vraag. Die stijgt van 60.365 
per december 1978 naar 68.295 in de-
cember 1979. Een toename van 8000 
geregistreerde vacatures. Wat zal de 
gemiddelde werkloosheidsuitkering 
zijn? f 25.000? Dan kost het niet bezet-
ten van deze toename van 8000 vaca-
tures de gemeenschap wel 200 mil-
joen aan onnodige uitkeringen. Maar 
het produktieverlies, het economisch 
verlies inclusief de multiplier-effecten 
is nog aanzienlijk hoger. Een versterk-
te en verhevigde inspanning naar de 
vraagzijde toe lijkt daarom ook nu 
dringend noodzakelijk en lonend. De 
Besteksgedachte lijkt voor uitbreiding 
vatbaar. Het antwoord op vraag 187 
had dan ook onze bijzondere belang-
stelling. Is er een mogelijkheid om de 
arbeidsvoorziening door middel van 
het conjunctureel programma, die 
naar het voorkomt economisch 
renderende personeelsversterking te 
geven voor vooral een nauwer contact 
met de vraagzijde via het bedrijfsbe-
zoek? 

Enkele aspecten van de arbeidsvoor-
ziening. Is het niet zinvol om bij de ra-
dio-vacaturebank een aparte sectie 
voor jongeren te openen? En is het 
dan niet aan te bevelen, dat vermeld 
wordt hoe de kamerpositie is, die met 
uitzondering van de meeste (niet alle) 
grote steden, toch vaak niet zo moeilijk 
ligt? En eigenlijk hoort bij een reactie 
van een gegadigde dat deze óók geïn-
formeerd wordt over de voorzieningen 
in de gemeente van de vragende werk-
gever. De meeste gemeentes hebben 
daar brochures over. Deze opmerkin-

gen maak ik omdat ik denk, dat de zoe-
kende werkgevers naar een meer per-
soonlijke benadering toe moeten, een 
benadering die meer op de werknemer 
als medemens gericht is. In hoeverre 
wordt overigens van de regionale om-
roep gebruik gemaakt voor vervulling 
van vacatures? 

Meer aandacht voor de mens; ei-
genlijk: wees eens een beetje aardig. 
Dat kost niks en is toch zo belangrijk, 
ook in onze arbeidsverhoudingen. Be-
nadering van de vraagzijde en dan 
vooral de vacature-toppers moet mijns 
inziens ook meer aandacht voor de 
menselijke aspecten in de arbeidsor-
ganisatie inhouden. Naar analogie van 
'een volk krijgt de regering die het ver-
dient' lijkt te gelden: 'een bedrijf krijgt 
de vacatures die het verdient.'. 

Oudere werknemers. Collega De 
Voogd zal te recht pleiten voor onder-
steuning van de Stichting. 'Het leven 
begint bij 40'. Te recht werd ook aan-
dacht geschonken aan de problema-
tiek van de oudere werknemer in het 
verslag van de 65e zitting van de lnter-
nationale Arbeidsconferentie van juni 
1979. Bekend is uit onderzoekingen 
dat de oudere werknemer het in door-
snee bepaald niet slecht doet. Wat te 
doen om de heersende vooroordelen 
ten opzichte van oudere werknemers 
bij de werkgevers weg te halen? Hen 
de spiegel voorhouden, omdat de 
meeste werkgevers zelf ouder dan 40 
jaar zijn? Bij contact met de vraagzijde 
door de arbeidsbureaus met nadruk en 
bij herhaling het vooroordeel bestrij-
den? Wat stelt de Minister zich voor 
om hieraan te gaan doen? 

Het Bovag-rapport over de omscho-
ling tot automonteur - een van de be-
roepsgroepen met vele vacatures - liet 
bepaald geen 'Konzertierte Aktion' 
zien. Bij de balie, bij de cartotheken en 
bij de ingang van elk arbeidsbureau 
met een dikke viltstift geschreven 
melding, dat er NU (met hoofdletters) 
een directe kans voor opleiding voor 
vrouwen en mannen is voor automon-
teur was toch wel het minste geweest. 
Een stapeltje gestencilde of gefotoco-
pieerde informatievelletjes met een af 
te knippen en op te zenden antwoord-
strook is toch ook niet zo moeilijk. Het 
inspelen op die actie had veel directer 
kunnen gebeuren. Ondanks een brief 
van het ministerie aan de GAB's bleken 
volgens Bovag diverse GAB's onbe-
kend te zijn met het project, getuige 
hun desbetreffende telefonische reac-
ties. 

Waarom eigenlijk ook niet naar elk 
GAB een aantal info-velletjes gestuurd 
ter onmiddellijke uitdeling op het bu-
reau in plaats van de hiërarchische 

aanschrijvingsweg naar de Hoofdin-
specteurs-directeur, die dan op hun 
beurt weer het werk hebben om ieder-
een te gaan informeren? Het lijkt een 
detail, maar slechts 40 mensen méér 
voor de Bovag-omscholing is bij een 
gemiddelde uitkering van, zeg, 
f 25.000 wél één miljoen gulden las-
tenbesparing voor de gemeenschap 
en in dit eerbiedwaardige gebouw van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
worden uren besteed om ergens één 
miljoen gulden voor loste krijgen, 
compleet met de daarvoor benodigde 
amendementen en de daarbij beho-
rende stemmingen. De aanbevelingen 
uit het Bovag-rapport bevelen wi j op 
onze beurt gaarne bij u aan, inclusief 
de toevoeging van opgave van een 
eventueel telefoonnummer van de ge-
gadigde bij zijn schriftelijke aanmel-
ding: de kandidaat dan bellen is wél zo 
persoonlijk en nog sneller dan schrij-
ven. 

Het maandverslag van de arbeids-
markt over december 1979 had onze 
belangstelling. Zou er per kwartaal 
niet een uitgebreider verslag kunnen 
komen met onder andere uitsplitsing 
naar de meest voorkomende beroeps-
groepen als automonteurs en dergelij-
ke? Daarbij zou de indeling naar cate-
gorie voor vrouwen en mannen gelijk 
moeten zijn, zowel voor de vraag als 
het aanbod. Laat maar zien dat vrou-
wen in een aantal categorieën onvol-
doende naar voren komen. Dat helpt 
bij de bewustwording. Gegeven het 
feit, dat vele inschrijvingen niet de be-
roepskwalificatie dekken zou ook de 
beroepswens uit het aanbod opge-
voerd kunnen worden. Wellicht dat 
vrouwen zich dan ook voor meerdere 
categorieën opgeven. 

In het kader van de arbeidsvoorzie-
ning lijken eventueel leeftijdsbepalin-
gen voor om-, her- en bijscholing min-
der juist. Waarom niet open vanaf het 
einde van de leerplichtige leeftijd? 

Ik kom nog even terug op de oudere 
werknemers: onder hen zitten vele ca-
pabele werknemers met een grote er-
varing. In hoeverre kan hen bijzondere 
steun geboden worden, enerzijds via 
regelingen van Economische Zaken , 
maar anderzijds ook door een inko-
mensgarantieregeling vanuit Sociale 
Zaken, zodat deze ervaren werkne-
mers een eigen bedrijfje zouden kun-
nen starten? Het ziet er naar uit dat een 
aantal van hen hierin geïnteresseerd is. 
En in hoeverre kunnen deze oudere 
werknemers behulpzaam zijn binnen 
de zogenaamde pro-Deo-regeling bij 
het beroepsonderwijs, dat zit te sprin-
gen om bijstand vooral bij de practi-
sche lessen? 
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Ik kom tot de experimentele arbeids-
projecten. De brief van het NVV-jon-
gerencontact de dato 22 januari 1980, 
mede ondertekend door vele andere 
jongerenorganisaties, waaronder die 
van de werkende CNV-jongeren, had 
onze belangstelling. Wil de Minister 
daarop ingaan? En tegelijkertijd ook in 
dat verband zijn mening naar voren 
brengen over de mijns inziens terechte 
opmerking van het KWJ, dat er méér 
van deze projecten in de richting van 
het normale bedrijfsleven moeten ko-
men. Terecht, omdat 3k van de arbeids-
plaatsen bij dat normale bedrijfsleven 
zitten. Terecht ook, omdat de collectie-
ve sector nu reeds bijna 2h van het ge-
zamenlijk inkomen van alle burgers in 
dit land kost en we daar toch wel 'p i -
ano aan' moeten gaan doen. Wellicht 
experimentele bouwprojecten voor 
jongeren, zodat ook de woningnood 
respectievelijk stadsvernieuwing langs 
die weg een beetje verholpen wordt? 

Ik denk hierbij ook aan het Engelse 
systeem met aanpak door de sociale 
partners en dat laat zien dat er méér 
projecten mogelijk zijn in de marktsec-
tor. In dit verband de opmerking dat 
experimenten werkelijk experimen-
teel, dat wi l zeggen afwijkend mogen 
zijn, een uitzondering mogen vormen 
en geheel nieuw mogen zijn binnen de 
bestaande structuur. Wat meer ruimte 
geven aan die projecten is dan ook wel 
op zijn plaats. Men moet niet te snel 
menen dat het niet past in het 
systeem. Ten aanzien van definancie-
ring heeft de Secretaris-Generaal een 
bedrag van 20 miljoen gulden ge-
noemd. Op zich is dit geen hoog be-
drag. Is het niet denkbaar om uit de 
nog niet verdeelde conjuncturele gel-
den tot verhoging tot 20 miljoen te ko-
men? De vroegere regeling stimule-
ring partiële leerplicht geldt niet meer. 
Met de genoemde verhoging zou een 
stukje daarvan als het ware weer ter 
beschikking komen van de jongeren. 

Midden- en kleinbedrijf. In zijn alge-
meenheid vraag ik meer aandacht 
voor de arbeidsvoorziening in deze 
sector. In het bijzonder niet wat de Vla-
mingen noemen de verdelers, maar uit 
hoofde van de gewenste versterking 
van ons draagvlak vraag ik bijzondere 
aandacht voor de kleinindustrie: óók 
concerns zijn klein begonnen. Zou in 
dit kader en in dat van de innovatie-
hulp ook niet gedacht kunnen worden 
aan de mogelijkheid om bij experi-
ment onze werkloze technische weten-
schappers en technici met een uitke-
ring plus bij voorbeeld 15% in die rich-
ting in te zetten? 
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Sociale werkvoorziening. In een 
maatschappij, waarin wi j naar solidari-
teit streven, dient de gehandicapte 
mens niet te kort te komen. Ook hij of zij 
heeft recht op zijn aandeel in onze sa-
menleving en dat geldt ook voor zijn 
aandeel in het werk. Van daaruit gere-
deneerd is het een rechtvaardige zaak, 
dat de sociale werkplaatsen ook een 
deel in de Nederlandse produktie leve-
ren. In dat kader wil ik het volgende 
naar voren brengen: 

- soms worden door de sociale 
werkplaatsen produkten gemaakt, die 
zij verkopen aan derden, welke op hun 
beurt deze weer doorverkopen aan het 
RIB. Naar verluidt zou het RIB niet 
rechtstreeks van de sociale werkplaat-
sen tegen overigens gangbare prijzen 
mogen kopen. Indien dit juist is, zou de 
Staatssecretaris dan wil len bevorde-
ren dat die mogelijkheid er wél komt? 

- Een deel van de gehandicapten is 
niet of nog niet geschikt voor doorstro-
ming naar het normale bedrijfsleven, 
maar is wel, zij het met een langzamer 
tempo, dan wel met wat meer begelei-
ding in staat tot bouwactiviteiten. Is 
het nu niet denkbaar, dat gezien de 
heersende woningnood de sociale 
werkplaatsen een beperkt aandeel, zeg 
maximaal 3% van de woningmarkt 
mogen verzorgen tegen verrekening 
van normale bouwprijzen met de op-
drachtgever, zijnde gemeente of wo-
ningbouwvereniging? Wil de Staats-
secretaris hierop ingaan? 

In ditzelfde kader vraag ik aandacht 
voor hetgeen de Staatssecretaris naar 
voren heeft gebracht ter zake van de 
verrekening van dergelijke projecten 
voor de diverse gemeentes. Wellicht is 
dit een oplossing die de belangen van 
beide partijen zal dienen. 

Vrouwen. In de openbare commis-
sievergadering over Jeugdwerkloos-
heid heb ik gepleit voor een mentali-
teitsdoorbrekende voorlichtingscam-
pagne. CDA-collega's hebben terecht 
gepleit voor een moeder-LTS. Goed 
voorbeeld doet goed volgen! Waar 
blijft de overheid met haar voorbeeld 
voor vrouwen in traditionele mannen-
banen? Ik denk daarbij aan onder-
houdsdiensten en aan chauffeurs. Ik 
denk ook aan staatsbedrijven. 

De heer Hartmeijer (PvdA): De heer 
Bakker heeft het over de moeder-LTS. 
Als men dit bekijkt ten opzichte van be-
roepen die vervuld moeten gaan wor-
den door vrouwen, moet men natuur-
lijk wel in de gaten houden, dat een 
moeder-LTS voorbereidend onderwijs 
is. Dit is niet direct zo beroepsgericht 
als de heer Bakker nu gaat vertellen. Er 
zijn namelijk nog wel andere mogelijk-
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heden die men moet aanroeren om 
ten aanzien van die problematiek iets 
te doen. 

De heer Bakker (CDA): Die andere mo-
gelijkheden mogen er ook zijn. De heer 
Hartmeijer weet ook, dat ook vanuit de 
LTS verschillende jongeren recht-
streeks naar het bedrijfsleven gaan. 
Het is in elk geval een eerste vorming 
in een richting, waarbij ook vrouwen 
mogelijkheden krijgen in de techni-
sche beroepen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk hier-
bij aan conductrices bij de NS, die zeer 
schaars zijn. In andere landen zie ik 
veel vaker conductrices. Wil de Minis-
ter bevorderen, dat de overheid zelf, 
ook op die terreinen, meer het voor-
beeld gaat geven? 

Ik spreek onze waardering uit voor 
deze begroting en de toelichting daar-
op. Die ademt openheid. Daaruit 
proeft men de bereidheid tot meeden-
ken en mee laten denken. Daarnaast is 
er een uitgebreide meerjarenraming 
met een uitgebreid overzicht van de 
sociale-zekerheidsstelsels in de EG-
landen. Een compliment voor het gele-
verde, omvangrijke werk is hierbij op 
zijn plaats. 

D 
De heerNypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 20 april 1979 bracht de 
SER een teleurstellend advies uit over 
de rechtsgevolgen van de representa-
tiviteit van werkgevers- en werkne-
mersvakorganisaties in de privaat-
rechtelijke sector. De SER adviseert 
maar niet tot een wettelijke regeling 
van de representativiteit voor de pri-
vaatrechtelijke sector over te gaan. 
Hiervoor zouden onvoldoende drin-
gende redenen bestaan. 

Welnu, ik verzoek de Minister, on-
danks de argumenten van de SER, 
toch vast te houden aan het oorspron-
kelijk voornemen van zijn voorgan-
ger, minister Boersma, om tot een 
wettelijke regeling van de representa-
tiviteit en de rechtsgevolgen daarvan 
te komen. Bijzonder sterk is de argu-
mentatie die minister Boersma hier-
voor in zijn adviesaanvraag van okto-
ber 1976 aanvoerde, namelijk dat in de 
privaatrechtelijke sector praktisch in 
geen enkel geval beoordeling door 
een onafhankelijke instantie plaats-
vindt en ook een beroep op de rechter 
geen uitkomst biedt. 

Momenteel is door de opname van 
de Raad MHP in de Stichting van de 
Arbeid evenals in de SER, het repre-
sentativiteitsvraagstuk op nationaal ni-
veau grotendeels opgelost. Anders ligt 
de situatie bij het c.a.o.-overleg. Ook al 
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is een organisatie op basis van objec-
tieve criteria representatief, dan nog 
bestaat géén recht op deelname aan 
de onderhandelingen over het afslui-
ten van een ca.o. De erkende en be-
langhebbende, concurrerende organi-
saties beslissen thans in feite over de 
toelating tot dit overleg. 

Uitsluiting van een representatieve 
organisatie van het c.a.o.-overleg treft 
deze in één van haar meest fundamen-
tele functies namelijk het voeren van 
onderhandelingen over arbeidsvoor-
waarden. Bovendien neemt de besluit-
vorming en beleidsbepaling op basis 
van ca.o.'s een steeds belangrijker 
plaats in. Een ontwikkeling is aan de 
gang van ca.o.'s met een minimum-ka-
rakter naar ca.o.'s met een standaard-
karakter, inclusief maximumnormen, 
waarin de arbeidsvoorwaarden meer 
volledig geregeld worden en waarbij 
ook belangrijke zaken als, vergroting 
van inspraak, vervroegde pensionering 
en arbeidsplaatsenbeleid worden gere-
geld. Door een algemeen verbindend-
verklaring voor de gehele bedrijfstak 
krijgt de ca.o. vervolgens een publiek-
rechtelijk karakter, welke de behoefte 
aan een recht op toelating tot c.a.o.-
overleg duidelijk maakt. 

In het verleden ondervonden onder 
andere de volgende organisaties pro-
blemen bij hun pogingen deel te ne-
men aan c.a.o.-overleg: de Vereniging 
van Nederlandse Koopvaardijofficie-
ren, de Contachtgroep van Werkge-
vers in de Metaalindustrie, de Vereni-
ging van Hoger Personeel Van Gelder 
Papier, de Nederlandse Toonkunste-
naarsbond, de Dienstenbond FNV en 
de Katholieke Unie van Verpleegkundi-
gen en Verzorgenden. Slechts in één 
geval, namelijk in dat van de Katholie-
ke Unie, werd door een uitspraak van 
de rechter een plaats aan de onder-
handelingstafel verkregen, maar dat 
geschiedde voornamelijk op grond 
van het feit, dat deze organisatie al eni-
ge jaren aan dit overleg had deelgeno-
men. 

Pogingen tot uitsluiting van een vak-
organisatie van het c.a.o.-overleg 
kunnen in het algemeen voorkomen in 
drie soorten gevallen, namelijk bij het 
tegengaan van de groei van een nieu-
we, vaak categorale, organisatie; bij 
conflicten na uittreding uit of niet toe-
treding tot een bundeling van vakorga-
nisaties en bij conflicten bij onenig-
heid over inhoud en ondertekening 
van een ca.o. 

Al deze gevallen kunnen in de toe-
komst actueel bli jven, bij voorbeeld als 
gevolg van toenemende spanning tus-
sen vakorganisaties onderling door 

verschillende inzichten over het inko-
mensbeleid en de mate van nivellering 
daarbij, over de houding tegenover 
bepaalde regeringsmaatregelen of 
over het gebruik van het stakingswa-
pen. 

Werkelijke erkenning van de vrijheid 
van vakvereniging eist dan ook in eni-
gerlei vorm een wettelijk recht tot 
deelname aan het c.a.o.-overleg voor 
organisaties die aan objectieve criteria 
van representativiteit voldoen. Een 
minderheid van de SER bepleit iets 
dergelijks. Laat de Minister eens naar 
deze minderheid luisteren! 

Op 3 oktober j l . hielden de Samen-
werkende Bonden van Ouderen in Den 
Haag een grote manifestatie, gericht 
op een nieuw beleid. Zij vroegen toen 
voor de ouderen vertegenwoordiging 
en zeggenschap in alle landelijke, pro-
vinciale, gemeentelijke en particuliere 
organen, commissies, stichtingen en 
besturen, die zich specifiek en hoofd-
zakelijk bezig houden met welzijnsbe-
vordering en verzorging van de oude-
ren of die zaken behandelen, waarbij 
de belangen van ouderen sterk zijn be-
trokken. 

Gedacht werd onder meer aan aller-
lei adviescommissies, bijstandswet, 
ziekenfondsraad en SER-commissies. 
Wij ondersteunen dit verlangen. 
Soortgelijke verzoeken zijn ook op ta-
fel gelegd door de gehandicaptenor-
ganisaties. Het gaat hierbij niet alleen 
om het functioneren van de gesubsi-
dieerde instellingen, behandeld in het 
rapport van de commissie-Van den 
Burg, maar ook om een grote reeks so-
ciale verzekeringen en voorzieningen. 

Dit brengt ons op de vertegenwoor-
diging van de verzekerden en gebrui-
kers als consumenten in ons sociale 
zekerheidsstelsel. De premiebetalers 
zijn daarbij in de verschillende orga-
nen vertegenwoordigd door de vakbe-
weging en ondernemersorganisaties. 
De cliënten-uitkeringstrekkers zijn 
daarbij echter tot nu toe slechts in en-
kele gevallen rechtstreeks vertegen-
woordigd. Toetreding van vertegen-
woordigers van de gehandicapten- en 
gepensioneerdenorganisaties tot de 
bestuurs- en adviesorganen van onze 
sociale zekerheidsinstellingen is abso-
luut vereist. 

Er dient daarom een systematische 
verkenning op de terreinen van de mi-
nisteries van Sociale Zaken en CRM 
plaats te vinden van de vragen waar 
en hoe dit moet gebeuren. Mijn frac-
tie-genote mevrouw Bischoff komt 
hierop bij de begroting van CRM terug, 
maar ik vraag nu vast de aandacht van 
de bewindslieden van Sociale Zaken 
hiervoor! 

In opdracht van het Ministerie van 
Sociale Zaken en de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Vakcentrales 
verschenen onlangs twee studies over 
de knelpunten voor de totstandko-
ming en functionering van bedrijven 
op coöperatieve grondslag. De heer 
Weijers heeft hiernaar reeds verwe-
zen. Ook al zijn er meer goede demo-
cratiseringsvormen mogelijk, toch be-
schouwt de fractie van D'66 de werk-
nemersproduktiecoöperaties als een 
voorhoede op het gebied van de nieu-
we arbeidsverhoudingen in gedemo-
cratiseerde bedrijven. 

Daarom vragen wi j een sterke inzet 
van de Regering om de gesignaleerde 
knelpunten op wetgevingsgebied weg 
te nemen, door de gevraagde ontwik-
keling voor een nieuwe aangepaste 
rechtsvorm in het Burgerlijk Wetboek 
en het aanbrengen van de aangegeven 
wijzigingen in de belasting- en sociale 
verzekeringswetgeving. Tevens vra-
gen wi j om een actieve voorlichting 
over de mogelijkheden voor oprich-
ting van bedrijven op coöperatieve 
grondslag. Financiële steun aan de 
ABC als landelijke vereniging van dit 
soort bedrijven kan daartoe bijdragen. 

Bij de sociale diensten van de ge-
meenten berusten vele persoonlijke 
gegevens over de cliënten. Wanneer 
deze onjuistheden bevatten, kan dit 
voor de betrokkenen, bij voorbeeld 
door verkeerde rapportage aan het 
GAB, voor het verkrijgen van werk na-
delen opleveren. De stukken worden 
voor de betrokkenen momenteel 
meestal uitsluitend openbaar in be-
roepzaken. Het komt ons voor dat de 
rapportage van de gemeentelijke so-
ciale diensten over de cliënten open-
baar behoort te worden, in die zin, dat 
de gegevens op aanvraag ter inxage 
worden gegeven. Bij onjuistheden vol-
gens de cliënten zou dan een vorm van 
beroep mogelijk moeten zijn, waarin 
men rectificatie kan vragen. De ge-
meente Haarlem heeft reeds een stap in 
de richting van openbaarheid gezet. Is 
de Minister bereid, hiertoe in een circu-
laire aan alle gemeentebesturen een 
verzoek te doen? 

Volgens een onderzoek van Siegers, 
gepubliceerd in Intermediair van 7 de-
cember j l . , blijkt dat roldoorbreking tot 
nu toe ertoe leidden dat mannen in 
groten getale doorstromen naartraditio-
nele vrouwenberoepen, maar omge-
keerd niet. In dit verband wil ik de Mi-
nister vragen welke maatregelen zijn 
genomen ter uitvoering van de aange-
nomen motie-Bischoff (15 541, nr. 201), 
waarin de Regering werd verzocht het 
aandeel van de miesjes in de maatrege-
len ter bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid te vergroten. 
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Voor degenen die zijn aangewezen 
op een WWV-uitkering vormt de weke-
lijkse gang naar het gemeentehuis om 
een inkomstenformulier in te leveren 
een van de meest frustrerende bezig-
heden, zeker als er al geruime tijd geen 
enkel perspectief op werk meer is. 
Ook van onze kant dringen wi j erop 
aan, snel een wetswijziging tot stand 
te brengen, waardoor het ouderen en 
langdurig werklozen wordt toege-
staan, eens in de vier weken een in-
kornstenformulier in te leveren. 

De Katholieke Werkende Jongeren 
hebben evenals de Loontechnische 
Dienst onderzoekingen gedaan naar 
de ontduiking van de bepalingen van 
het minimum jeugdloon. De resultaten 
verschilden aanmerkelijk. Op grond 
van de KWJ-gegevens neem ik aan, 
dat de ontduiking op veel ruimere 
schaal plaatsvindt, dan de LTD-rap-
porten doen vermoeden. Op die grond 
ondersteun ik de KWJ-acties, gericht 
op invoering van een strafsanctie op 
ontduiking van het min imum jeugd-
loon, verplicht afgeven van loon-
strookjes, verkorting van de tijdsduur 
van gerechtelijke loonvordering en het 
openen van de mogelijkheid voor ie-
dereen, aangifte van ontduiking te 
doen. 

De vergadering wordt van 13.05 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met twee speer-
punten van het beleid van de bewinds-
lieden, ten eerste met de deeltijdar-
beid. Er zijn ruim een half miljoen deel-
tijdbanen. Zij worden voor meer dan 
80 procent door vrouwen bezet. Het 
aantal geregistreerde deeltijdarbeid-
zoekenden is in 5 jaar verdubbeld tot 
25.000. Het aantal niet geregistreerde 
deeltijdarbeidzoekenden is daarvan 
nog een veelvoud. Het aanbod over-
treft dus sterk de vraag. De vraag naar 
deeltijdarbeid wordt gevoed door een 
te beperkt aantal functies en beroepen. 
Zie daar enkele kern-feiten. 

Arbeid wordt nog schaarser. Is deel-
tijdarbeid een open deur voor hierover 
babbelende politici of een echte in-
gang tot oplossing van een elementair 
probleem? Het antwoord is: beide. 
Een echte ingang wordt het als het 
babbelen wordt ingeruild voor een 
daadwerkelijk opruimen van de knel-
punten. Eerst noem ik een aantal evi-
dente voordelen. Deeltijdarbeid heeft 
vele voordelen: 

1. het is ons inziens één van de wei-
nige échte alternatieven voor toene-
mende werkloosheid; 

2. het verdeelt de lasten van het 
produktieproces - vuil en onaange-
naam werk, geestdodend werk etc. -
over meer schouders; 

3. het geeft kansarme groepen " g e -
huwde vrouwen, schoolverlaters en 
minder-validen -gro tere kansen op de 
arbeidsmarkt; 

4. het geeft meer vrijheid bij het ver-
delen van gezinstaken, doorbreekt het 
stereotype rollenpatroon voor man en 
vrouw, en dient daarmede de emanci-
patie van man en vrouw; 

5. het geeft meer mogelijkheden tot 
zelfontplooiing, verdeeld over arbeid 
en liefhebberij, waar dat niet samen-
gaat of niet kan samengaan; 

6. het geeft nieuwe mogelijkheden 
voor vrijwilligerswerk in de vrije t i jd en 

7. het is een belangrijk alternatief 
voor de te duur wordende VUT door 
als geleidelijke overgang te dienen naar 
pensioen. Bovendien wordt de nuttige 
rest-capaciteit en ervaring van ouderen 
langer behouden. 

Maar nu de knelpunten waarvoor ik 
de aandacht van beide bewindslieden 
vraag: bij de verdere beleidsontwikke-
ling. 

1. Een goede definitie is nodig van 
het begrip 'deeltijdarbeid'. De defini-
ties variëren nu van: 'minder dan 40 
uur per week', 'minder dan 20 a 25 uur 
per week' tot 'tussen 16 en 30 uur per 
week'. Voor statistisch onderzoek en 
het toepassen van deeltijdarbeid is 
een definitie, in de zin van het aantal 
uren en de spreiding over de week, on-
ontbeerlijk; 

2. Er is veel te weinig vraag naar 
deeltijdarbeid. Alle werkgevers, inclu-
sief de overheden, moeten aangezet 
worden tot onderzoek naar de moge-
lijkheden van deeltijdarbeid-uitsplit-
sing van hun intern werkbestand. Dat 
kost geld. Willen de bewindslieden dit 
aanmoedigen via premiëring van dit 
onderzoek, via interne of externe orga-
nisatiebureaus? Dat kan ook enig soe-
laas bieden voor de organisatorische 
meerkosten van deeltijdarbeid; 

3. De beloning van deeltijdarbeid 
moet niet parabolisch verlopen met 
betrekking tot de gewerkte uren, maar 
recht evenredig daarmee; 

4. De sociale verzekeringswetten 
dienen zo snel mogelijk op deeltijdar-
beid aangepast te worden. Verzeke-
ringspremies en uitkeringen moeten 
eveneens recht evenredig met de ge-
werkte uren zijn. Knelpunt is bij voor-
beeld de Ziekenfondswet. De huidige 
praktijk geeft een recht op een geheel 
voorzieningenpakket tegenover een 
deel-premie. Dat is niet meer op te 
brengen. Een dubbele premie daaren-
tegen maakt de deeltijdarbeid-belo-

ning zeer onaantrekkelijk. Een ander 
knelpunt is de al dan niet toelating tot 
de pensioensfeer van deelti jdarbeid; 

5. De kwestie van de bodemvoorzie-
ningen moet ten principale aan de or-
de gesteld worden'. Aan de ene kant 
een deeltijdbaan en aan de andere 
kant recht op een gehele bodemvoor-
ziening als de deeltijden wegvalt, is 
onbetaalbaar en fnuikend voor de 
deeltijdarbeid. Een deeltijdbaan geeft 
bij werkloosheid bij voorbeeld recht 
op een uitkering op basis van een 
deel-dagloon, maar in het kader van 
een beroep op de Algemene Bijstands-
wet kan het bedrag tot een hele uitke-
ring worden aangevuld. Dit kan niet de 
bedoeling zijn. 

6. Deeltijdarbeid wordt vaak ver-
eenzelvigd met duobanen: twee werk-
nemers die elk twintig uur van de week 
samen de arbeidsplaats vervullen. 
Hierbij ontbreekt echter de optie van 
het werken in wisselweken; de twee 
werken ieder, alternerend, een volle 
week en zijn daarna een volle week 
vri j. 

Men zou kunnen zeggen: een ploe-
gendienst met twee ploegen van één 
man (of vrouw). De deel-werkweek 
doet naar onze mening de deeltijdar-
beid te veel beperken tot de hoogste 
niveaus (leraren, commissarissen, ad-
viseurs) en de laagste niveaus (winkel-
hulpen, inpaksters). De onvervulbare 
vacatures in de bedrijven vindt men 
echter bij de 'full-t ime' arbeidsplaat-
sen (op de ertussen gelegen niveaus). 
Dit vraagt om deeltijdarbeid in de 
vorm van wisselweken, in fabrieken, 
op busdiensten, op sleepboten, in w in-
keldiensten en dergelijke. 

De heer Weijers (CDA): En kamerle-
den? 

De heer De Korte (VVD): Op die manier 
zullen ook mannen —dit is nodig om 
van de deeltijdarbeid een werkelijk 
succes te maken - meer in deeltijdar-
beid worden betrokken. Dit geldt ook 
voor mannelijke kamerleden. 

De heer Weijers (CDA): Ook voor 
vrouwelijke? 

De heer De Korte (VVD): Over vrou-
wen sprak ik al. Ik meen dat het even-
zeer voor mannen geldt. Dit is, meen 
ik, het juiste antwoord. Ik vind dat in 
dezen geen onderscheid moet worden 
gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik mis dit 
element in het door de Minister op 
gang gebrachte experiment. Deeltijd-
arbeid als vorm van herverdeling van 
de schaars geworden betaalde arbeid 
vraagt, op grote schaal toegepast, om 
ingrijpende wijzigingen in ons econo-
misch en maatschappelijk proces. 
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Hieraan mogen wi j niet voorbijgaan, 
en zeker niet aan de zoeven genoemde 
knelpunten. 

Het tweede speerpunt is dat van het 
vervroegd uittreden: nu een zegen, 
straks wellicht een ramp. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zou de heer De 
Korte willen vragen, of hij op het punt 
van de deeltijdarbeid uit het laatste ge-
deelte van hetgeen hij zojuist heeft ge-
zegd een conclusie trekt, namelijk dat 
weerstanden die er ongeveer in iedere 
arbeidsorganisatie tegen deeltijdar-
beid bestaan, door de overheid kun-
nen worden gebroken of beïnvloed in 
de zin zoals hij beoogt. 

De heer De Korte (VVD): Ik kan nog 
niet ingaan - ik meen dat u hierover 
een motie hebt ingediend in het kader 
van het volumebeleid -.... 

De heer Van der Doef (PvdA): U be-
hoeft u niet over de motie uit te spre-
ken. U kunt gewoon mijn vraag beant-
woorden. 

De heer De Korte (VVD): Als u zegt, dat 
de oplossing moet worden gezocht in 
een verplichting, dat een bepaald per-
centage van de banen uitgevoerd 
moet worden in deeltijdarbeid, dan 
moet ik zeggen dat ons dat te ver gaat, 
omdat het naar onze mening op dit 
moment onoverzienbare consequen-
ties voor het bedrijfsleven zou hebben. 

Wij menen wel dat veel meer moet 
worden gestimuleerd tot het uitsplit-
sen van het werkbestand in de bedrij-
ven. Ik heb de bewindslieden ge-
vraagd, hoe zij dit kunnen bevorderen. 
Hiervoor is veel onderzoek nodig. Er 
zijn veel organisatorische werkzaam-
heden in de bedrijven voor nodig. Het 
gaat erom, hoe zij die kunnen stimule-
ren. Ik vind dat dit in ieder geval moet 
gebeuren. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik waar-
deer dit. Ik denk dat ook de Regering 
het waardeert, dat u in deze zin steun 
verleent aan bepaalde mogelijkheden, 
maar naar mijn mening is het nog be-
langrijker, te weten of ook uw fractie 
op het standpunt staat, dat de over-
heid actief moet zijn, niet alleen in het 
entameren van onderzoek, maar ook 
in het entameren van een andere men-
taliteit in arbeidsorganisaties, waar-
door meer bestaande en nieuwe ba-
nen in deeltijdarbeid kunnen worden 
opgezet. Het gaat om het doorbreken 
van - heel begrijpelijke - weerstanden 
in arbeidsorganisaties. Wij praten wel 
heel interessant hierover, maar hier-
mee breken wi j de barrières die er op 
dit gebied zijn niet af. 

De heer De Korte (VVD): Ik ben het op 
dit punt volstrekt met u eens. Ik heb op 
dit punt zeer goed naar u geluisterd en 
ik deel uw mening in dezen. Ik vind ook 
dat wi j het niet bij babbelen moeten la-
ten. Er moet een beleid worden uitge-
zet. Ik herhaal uw woorden in dezen. Ik 
v ind, dat de overheid te dezer zake een 
voortrekkersrol heeft, ten opzichte van 
haar eigen organisatie, als grootste 
werkgeefster, en ook ten aanzien van 
de organisatorische lijnen die van de 
overheid wat dit betreft kunnen uit-
gaan. Zij neemt vaak deel aan tripartite 
gesprekken over werkgelegenheid en 
dergelijke. Zij moet daar voortdurend 
met concrete oplossingen op dit vlak 
komen. Ik ben het wat dit betreft met u 
eens. Ik ga, nogmaals, niet zover, dat ik 
al tot een bepaalde verplichting zou 
wil len overgaan. 

Vervolgens het vervroegd uittreden, 
mijnheer de Voorzitter. VUT is in. Het 
vri jwil l ig vervroegd uittreden is vol-
gens velen fi jn voor degenen die bo-
ven de zestig komen en is goed voor 
de werkgelegenheid. Toch plaats ik bij 
zo'n ongenuanceerde opmerking een 
vraagteken, want de gevaarlijke kan-
ten op de langere termijn worden on-
derschat. De heer Weijers heeft daar al 
opmerkingen over gemaakt en naar ik 
meen de heer Van der Doef ook. VUT 
wordt peperduur. 

Eerst een paar goede kanten. 
1. In sluitende beroepen (metaal, 

bouw) is VUT een zegen voor mensen 
die na 30 a 40 jaar zwaar werk moeilijk 
meer mee kunnen. 

2. In inkrimpende sectoren 
(scheepsbouw, onderwijs) kunnen 
door VUT ouderen zonder sociale fric-
ties afvloeien. 

3. In grotere bedrijven en overheid-
sinstellingen (met veel 'leeftijdshiërar-
chie') zorgt VUT voor snellere door-
stromingsmogelijkheden voor het jon-
gere personeel. Voorts de gevaarlijke 
kanten: 

1. De financiële lasten van VULT 
stijgen snel. De uitgetredenen ontvan-
gen veelal 80 a 85% van hun laatstver-
diende loon op netto-basis, onafhan-
kelijk van hun diensttijd. Hun pensi-
oenpremie wordt doorbetaald. Het 
merendeel moet momenteel opge-
bracht worden via werkgeversbijdra-
gen. In de zwakke bedrijfstakken ver-
snelt dat de inkrimping van het aantal 
banen en in de sterke de automatise-
ring. Dat is nu net niet de bedoeling 
van de VUT. 

2. Door de knelpunten op de ar-
beidsmarkt wordt de helft van de door 
VUT ontstane vacatures opgevuld. 
Twee vakbekwame ouderen maken 
plaats voor één nieuwe werknemer 

(wellicht en jongere, en werkloze of 
een gehuwde vrouw). Het aantal inac-
tieven neemt toe. Ook dat is niet de be-
doeling. 

3. De VUT, die nog steeds experi-
menteel is, gaat als een olievlek over 
het land en de leeftijdsgrens gaat 
steeds verder omlaag (nu tot 62 jaar). 
Gevolg is dat VUT het karakter krijgt 
van vervroegde pensionering zonder 
dat we daarvoor ooit premie betaald 
hebben. Gaan we officieel over de ge-
hele linie over tot pensionering bij 60 
jaar, dan moet ook de AOW bij 60 jaar 
ingaan. En daarvoor moet de AOW-
premie van 10 naar 18%! Dat zal onge-
twi j feld afgewenteld worden en is de-
sastreus voor de werkgelegenheid, 
waarvoor het allemaal bedoeld was. 

4. VUT-regelingen hebben geen 
wettelijke basis. Hoe zit het met de pre-
mieheffing over VUT-werknemersbij-
dragen? Wat gebeurt er bij faillisse-
ment met VUT-aanspraken als er geen 
VUT-fonds gesticht is? Lang niet over-
al zijn VUT-fondsen aanwezig. Voor 
pensioenen is dat toch niet voor niets 
bij wet (pensioenen- en spaarfondsen-
wet) geregeld? 

5. Bij de sterke vergrijzing na medio 
t achtig - het aantal ouderen groeit 
verhoudingsgewijs harder dan het 
aantal jongeren - wordt VUT (dan in-
middels liggend bij 60 jaaren alge-
meen geworden?) een financiële ramp 
voor het land. 

In de volgende eeuw moeten de jon-
geren van nu tot 70 jaar doorwerken 
om de miljardenschuld door deze VUT 
voor de ouderen van nu af te lossen! 

Ik vraag daarom aandacht voor de 
randvoorwaarden, die VUT voorals-
nog aanvaardbaar kunnen houden: 

a. omkeerbaarheid; het mag geen 
ongeclausuleerd recht worden? 

b. vr i jwi l l igheid; het mag geen ver-
plichting worden zoals in de grafische 
sector, als ik het goed begrijp; 

c. betaling zoveel mogelijk uit werk-
nemersbijdragen; niet zoals nu vooral 
uit werkgeversbijdragen; 

d. er moeten harde doorstromings-
garanties gesteld worden; het mag 
niet het aantal inactieven en het aantal 
onvervulde banen vergroten. 

Ons lijkt een systeem van flexibele 
pensionering (60 tot 67 jaar) het beste, 
waaraan vri jwil l igheid, het aantal 
dienstjaren en individuele voorkeur 
met betrekking tot het jaar van uittre-
den ten grondslag liggen. 

Over de bevordering van kleinschali-
ge werkgelegenheid sprak ik ook vorig 
jaar. Ik doe dat weer. Het schepen van 
werkgelegenheid in kleine bedrijven is 
niet alleen een economische aangele-
genheid. Er zijn vele niet-economische 

Tweede Kamer 
30 januari 1980 

Sociale Zaken 
Bezitsvormingsfonds 2552 
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aspecten aan het kleine bedrijf. Het so-
ciale aspect is het meest in het oog 
springend. De volwaardigheid van 
werk bij voorbeeld wordt bepaald door 
meerdere elementen, welke in kleine 
bedrijven veelal in een gunstige com-
binatie voorhanden zijn. 

Ik vraag daarom de aandacht van de 
bewindslieden voor de volgende 7 
punten, die op hun terrein liggen. 

1. Een herziening van de grondslag 
voor de heffing van de premies sociale 
verzekering. Voor het arbeidsintensie-
ve midden- en kleinbedrijf is het zeer 
nadelig dat de factor arbeid de enige 
grondslag is. Hierover staat ook iets in 
het regeerakkoord. 

2. Een snelle en concrete aanpak 
van het knelpunt van de moeilijk ver-
vulbare vacatures (voor 2h gelegen in 
de sector van het midden- en kleinbe-
drijf). Ik ben in ieder geval blij met de 
mengvorm waarin de bewindslieden 
de motie-de Korte (speciale arbeidsbe-
middelaars voor het midden- en klein-
bedrijf) wil len gaan uitvoeren. Ik wijs 
verder op de toenemende concurren-
tie van de overheid op de arbeids-
markt. Vakbekwame monteurs uit ga-
ragebedrijven worden bij voorbeeld 
bode op een gemeentehuis. 

3. Meer trainingsmogelijkheden tot 
vakbekwaamheid voor langdurig 
werklozen, jongeren en vrouwen. De 
grondoorzaak van het tekort aan vak-
bekwame mensen ligt in de geringe 
maatschappelijke waardering voor het 
ambacht als vak. Graag gerichte TV-
sports van de Overheid e tc ! Mijn col-
lega De Voogd spreekt nog over het 
Haagse BOVAG-experiment. Zijn we 
na het succes met de moeder-MAVO 
ook niet toe aan het experiment met 
de moeder-LTS? Vrouwen schijnen 
een betere 'oog-hand'-coördinatiete 
hebben dan mannen. In talrijke vak-
ken, als instrumentmaker' electro-
technicus en boekbinder, kunnen 
vrouwen zich bekwamen en ontplooi-
en. 

4. Wat betreft het vak van onderne-
men, vooral op kleine schaal, zijn er 
nauwelijks opleidingsfaciliteiten die 
gericht zijn op een zakelijke bedrijfsuit-
oefening. De meeste beginnende on-
dernemers kwalificeren zichzelf meer 
als vakman dan als ondernemer. 
Wordt het, gezien hun verantwoorde-
lijkheid jegens medewerkenden en f i -
nanciers niet hoog tijd dat er meer 
aandacht voor kleine-ondernemerso-
pleidingen bij bestaande vormen van 
middelbaar en hoger (beroeps) onder-
wijs komt? 

5. Bevordering van gezamenlijke 
projecten met voorbeeldwerking, zo-

als het opzetten van een gemeen-
schappelijke onderhoudsdienst voor 
detailhandelaren in een bepaalde re-
gio. Slaagt zoiets dan kan het ook el-
ders worden opgezet. 

6. Het geven van financiële armslag 
en andere stimulansen aan werkne-
mers of werklozen die zich hebben la-
ten omscholen om een eigen zaak te 
beginnen. 

7. En niette vergeten in het brede 
beleidspakket van na de loonpauze 
van 10 januari: een extra steunpakket 
voor de kleine bedrijven. Zij zijn in 
hoofdzaak op de binnenlandse markt 
en op de consumptieve bestedingen 
aangewezen. Zij worden relatief het 
zwaarst getroffen door de wegvallen-
de groei van f 7 miljard dit jaar. 

Over de sectorgenerieke premiëring 
van het middenen kleinbedrijf, de snel-
Ie vertaling van nieuwe vindingen 
(chips) naar het midden- en kleinbe-
drijf, het toegankelijker maken van de 
export-markt voor het midden- en 
kleinbedrijf, de verschaffing van risico-
dragend kapitaal komen we zeker ook 
bij de behandeling van de sectornota 
op 24 maart aanstaande te spreken. 

Voor de bevordering van kleinschali-
ge werkgelegenheid is in het alge-
meen nodig: 

a. een mentaliteitsverandering die 
in plaats van afgunstig te wil len verde-
len gericht wordt op waardering voor 
initiatief en die ook toleranter is jegens 
mislukking én 'over de kop gaan; men 
kan van z'n fouten toch juist leren'; 

b. doorgaan met de democratise-
ring, ook in het midden- en kleinbe-
drijf; dat stimuleert de arbeidsmotiva-
tie en de creativiteit van de medewer-
kenden; 

c. een ruimere financiële armslag 
voor mensen, die iets nieuws willen 
opzetten, tot en met de produktie en 
distributie van scharreleieren en onbe-
spoten groente toe. 

In het verlengde van ons pleidooi 
voor bevordering van werkgelegen-
heid in kleinschalige bedrijven vraag ik 
aandacht voor het sociaal vestigings-
beleid. De Sociaal-Economische Raad 
heeftop 16 december 1977 aanbevo-
len de bevoegdheden en functies van 
gemeenten ten aanzien van het sociale 
beleid en de vestiging van onderne-
mingen in één wet te regelen. 

Eerder zijn kamervragen over dit on-
derwerp gesteld, door de collega's 
Gerritse en Weijers. Eerder is door de 
Minister de toezegging gedaan, een 
standpunt in dezen te bepalen. Wij 
hebben er inmiddels nota van geno-
men dat de Minister (zie paragraaf 
1.2.4.7 van de memorie van toelichting 
en het antwoord op vraag 100) wette-

lijke maatregelen op dit moment niet 
urgent acht. Wij zijn het daar niet mee 
eens. Hier dreigt een ongecoördineer-
de 'wildgroei' , die de vestiging van 
nieuwe bedrijven en nieuwe werkgele-
genheid afremt. Ik verwijs naar voor-
nemens in de gemeenten Den Haag, 
Delft, Capelle a/d IJssel, Utrecht en 
Gouda. 

Wanneer al deze gemeenten, naast 
nog andere lagere overheden, zelf-
standig sociale vestigings- of opdrach-
tenstatuten gaan invoeren, wordt een 
later uniform overheidsbeleid op voor-
hand gefrustreerd. Bovendien kan dit 
gemakkelijk leiden tot rechtsongelijk-
heid ten opzichte van andere gemeen-
ten, maar ook binnen één gemeente, 
tot onzekerheid bij gronduitgifte, ja tot 
een waaier van gemeentelijke voor-
schriften die met de landelijke in strijd 
komen. Versta mij goed: als liberaal 
vind ik dat de gemeenten en andere la-
gere overheden een evidente taak heb-
ben ter zake van de sociale omstandig-
heden van de werknemers binnen hun 
gemeentegrens. Zij hebben voor hun 
beleid bovendien informatie nodig van 
de bedrijven die er zich vestigen. Een 
sociaal vestigingsstatuut kan daarin 
voorzien, maar dat behoort er dan te 
komen krachtens een uniforme wette-
lijke regeling. 

De materie is complex. Ik denk aan 
de arbeidsomstandighedenwet, de re-
organisatie en decentralisatie van het 
bestuur, de Wet op de ruimtelijke or-
dening en de vergunningsstelsels op 
het gebied van de milieuhygiëne. Juist 
daarom is die ene uniforme wettelijke 
regeling broodnodig. Wij zijn als libe-
ralen voor het stelsel van vrije onder-
nemingsgewijze produktie. Dat wekt 
op tot zelfstandig handelen, het dra-
gen van eigen verantwoordelijkheid 
en spreiding van beslissingsmacht, 
maar steeds binnen de maatschappe-
lijk gewenste en door de centrale over-
heid gestelde randvoorwaarden. Over-
heid, verzaak uw wetgevende taak 
niet. Minister doe uw plicht! 

Ten slotte wi l ik iets zeggen over 
prof. dr. Veldkamp. De zorg van de 
VVD-fractie strekt zich niet alleen uit 
tot groepen en structuren van de sa-
menleving, maar bovenal tot de indivi-
duen daarbinnen. Een liberaal trekje, 
voortkomend uit onze vertrekpunten! 
Ik wil dit betoog in eerste termijn af-
ronden met een bijdrage over één, 
boeiend, persoon: professor dr. G. M. 
J. Veldkamp. Hij en zijn medewerkers 
zijn een begrotingspost; die niet on-
aanzienlijk is. Wat heeft Veldkamp 
daarvoor eigenlijk gedaan? Hij heeft 
nogal wat functies momenteel. Ruim 
een jaar geleden aanvaardde hij ook 
nog een bijzonder hoogleraarschap te 
Leiden. 
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De Korte 

Zijn opdracht is onderwijs te geven 
in de leer der sociale zekerheid. Ere 
wie ere toekomt. Professor Veldkamp 
wordt ook internationaal erkend als 
een bekwaam deskundige op dit ge-
bied. Al is dit hoogleraarschap een 
deeltijdbaan, het kost tijd evenals zijn 
vele snipperfuncties. Daarenboven 
heeft professor Veldkamp een heel 
specifieke taak: vereenvoudiging en 
codificatie van de sociale zekerheids-
wetten. Sinds 1967 is hij daarmee be-
last. Waarom heeft deze taak inmid-
dels twaalf jaar voortgeduurd? Wei-
licht door tijdgebrek? Een dag duurt 
maar 24 uur. Nu moet ik toegeven dat 
professor Veldkamp dit werk niet al-
leen hoefde en hoeft te doen. Daar-
voor is het ook te juridisch-technisch. 
Denk maar aan de noodzakelijke zeer 
arbeidsintensieve rechtsvergelijkende 
studies. Deze architect voor een veer-
eenvoudigd bouwwerk van de sociale 
zekerheid werkte en werkt dan ook met 
nogal wat tekenaars. Hoeveel mensen 
heeft hij eigenlijk aan het werk gehou-
den? Hoe hoog is zijn - naar men zegt 
hoge - adviseursvergoeding voor dit 
werk? 

Het sociale zekerheidsstelsel is in de 
loop van dertig jaar schoksgewijs tot 
stand gekomen. Daardoor is een wir-
war van regelingen, begrippen en 
rechten ontstaan. De gewone uitke-
ringsgerechtigde weet nauwelijks 
meer of niet meer waar hij aan toe is. 
Er is rechtsongelijkheid. Er is veel on-
eigenlijk gebruik. De kosten zijn niet 
meer te beheersen. Departement en 
SER spreken dan ook van de noodza-
kelijke instelling van een nieuw be-
heersingsorgaan. 

Vorige week maandag, tijdens de 
openbare commissievergadering, 
hebben wij daarover gesproken. De 
bewindslieden kennen inmiddels onze 
zienswijze. Voor ons is het meest een-
voudige en derhalve best beheersbare 
stelsel voor de sociale zekerheid: één 
loondervingssysteem. Daarvoor is het 
nodig de werkloosheids" en arbeids-
ongeschiktheidsregelingen parallel te 
integreren, zodat een onderlinge af-
stemming mogelijk wordt. Dat werkt 
niet vertragend, zoals de Staatssecre-
taris heeft gezegd, maar onzes inziens 
juist versnellend op de integratie-
werkzaamheden van de ambtelijke 
projectgroep. Wellicht komt de Staats-
secretaris een aantal jonge ambtelijke 
medewerkers te kort. Kunnen die niet 
uit de Veldkamp-groep overgeheveld 
worden? 

Wanneer zal professor Veldkamp 
zijn taak definitief afronden? Wanneer 
dus een VUT voor Veldkamp? 

D 
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij spreken in dit huis vaak 
en lang over maatregelen om werk-
loosheid te trachten te voorkomen en 
te bestrijden. De maatregelen van dit 
kabinet, niet in ieders ogen toereikend 
en met voldoende effect, zijn van alge-
mene en van bijzondere aard. Speciale 
groepen, zoals langdurig werklozen, 
ouderen, gehandicapten en jeugdigen 
vragen onze extra aandacht. 

Tijdens de vorig jaar gehouden 
openbare commissievergadering over 
de jeugdwerkloosheid heeft de fractie 
van de VVD door middel van een noti-
tie een reeks van te nemen maatrege-
len voor het bestrijden van de jeugd-
werkloosheid ondersteund respectie-
velijk ideëen op tafel gelegd. Mag ik de 
bewindsman nog eens aan onze voor-
stellen herinneren, wanneer hij over 
de besteding van het resterend bedrag 
van f 260 min. gaat beslissen, om nier-
van met name aan de aansluitingspro-
blematiek onderwijsarbeidsmarkt een 
flink deel te besteden? De Minister 
heeft voor 1979 f 8V2 min. en voor 
1980 f 10 min uitgetrokken ten behoe-
ve van experimentele arbeidsprojec-
ten voor jeugdige werklozen, hierbij 
inhakende op het door het NVV Jonge-
rencontact opgestelde en door meer 
organisaties gesteunde 'Plan voor de 
Jeugdarbeid'. 

Mijnheer de Voorzitter! Waaraan 
schort het, dat tot nu toe slechts drie 
projecten - twee voor kinderopvang in 
Amsterdam en een voor groenvoorzie-
ning in Rotterdam - zijn goedgekeurd 
en binnenkort van start gaan? Zijn er 
niet voldoende jongeren beschikbaar 
of zijn er niet voldoende geschikte pro-
jecten voorhanden? Is het juist, dat en-
kele projecten, die overigens wel aan 
de door de Stuurgroep Experimentele 
Arbeidsprojecten opgestelde criteria 
voldoen, niet door kunnen gaan, om-
dat andere ministeries dan dat van So-
ciale Zaken de uitvoering blokkeren? 
Wat doet de Interdepartementale 
Coördinatiegroep Jeugdwerkloosheid 
hieraan? Wanneer de criteria van So-
ciale Zaken telkens blijken te botsen 
met die van andere ministeries, dan 
zien wi j weinig kans van slagen voor de 
regeling experimentele arbeidsprojec-
ten voor ejugdige werklozen. Hoe ziet 
de bewindsman een en ander en hoe 
denkt hij hiervoor oplossingen te vin-
den? Ik ben bang dat het enthousiasme 
bij de jongerenorganisaties zal wegeb-
ben als positieve resultaten van hun 
plan niet voldoende zichtbaar worden. 

Het stemt mijn fractie tot voldoe-
ning, dat onlangs begonnen is met de 
gigantische operatie van de invoering 

van de arbeidsbureaus nieuwe stijl. De 
nieuwe opzet van de arbeidsbemidde-
ling - zoals die ook bij herhaling door 
de VVD-fractie is bepleit - kan een we-
zenlijke bijdrage leveren tot het oplos-
sen van een aantal knelpunten op de 
arbeidsmarkt. 

Wij hebben toch een aantal zorgen. 
Hoe is het met de begeleiding van het 
personeel van de arbeidsbureaus, van 
wie toch al door slechtere arbeids-
marktomstandigheden een uiterste 
krachtinspanning - waarvoor ove-
rigens onze welgemeende hulde -
wordt gevraagd? 

Wil de Minister ons toezeggen, dat 
hij, alvorens knopen door te hakken in-
zake de problemen over gebiedsinde-
ling c.q. van de arbeidsbureaus 
hierover met de Kamer in overleg zal 
treden? Het is hem blijkens de ons toe-
gezonden documentatie bekend, dat 
er in verschillende provincies - bij 
voorbeeld de plaatsen Hoogezand-
Sappemeer en Weert - immers nog 
knelpunten zijn. Deze kunnen niet wor-
den afgedaan met de opmerking - ik 
citeer de genoemde documentatie -

'Toch al enig verzet tegen schaalver-
groting. Beduchtheid voor verlies van 
exclusieve belangstelling voor ge-
meente van vestiging bij een aantal 
gemeenten'. 

Zullen de huisvestingsproblemen, 
ook die van de nog niet voor reorgani-
satie aan de beurt zijnde arbeidsbu-
reaus, voldoende kunnen worden op-
gevangen? Goede huisvesting is voor 
het personeel belangrijk. Ook goede 
bereikbaarheid qua ligging en ent ree-
denk aan gehandicapten! - is een ver-
eiste. 

In het antwoord op de schriftelijke 
vraag nr. 189 stelt de Minister dat het 
fenomeen van de banenmarkt geen 
oplossing blijkt te bieden voor echte 
knelpunten op de arbeidsmarkt. Bij de 
opening van de banenmarkt in Haar-
lem heeft de Minister gezegd, dat de 
banenmarkt geen modern wónder-
middel is, enerzijds omdat hij niet in 
wondermiddelen gelooft, anderzijds 
omdat de slechte aanpassing van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
nogal diep zit. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ik wil even 
terugkomen op de huisvesting van de 
gewestelijke arbeidsbureaus. Het zal 
de heer De Voogd niet zijn ontgaan dat 
in hetzelfde stuk heeft gestaan, dat er 
een tekort van 78 miljoen zal zijn op 
basis van de geplande 150 miljoen. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de 
huisvestingproblematiek zich zal 
voortzetten. 

De heer De Voogd (VVD): Vandaar dat 
ik nog eens extra de aandacht erop 
heb gevestigd. 
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De Voogd 

Ik kom terug op de draad van mijn 
verhaal, namelijk waar de Minister 
spreekt over niet geloven in wónder-
middelen. Ik ben dat met hem eens, 
maar is de Minister het niet met mij 
eens dat de dynamiek van het arbeids-
marktgebeuren door middel van onder 
andere banenmarkten nieuwe impul-
sen kan krijgen? Wil de Minister zijn 
misschien toch wel wat sombere uit-
spraken verduidelijken? Ziet hij bij 
voorbeeld in het vervolg ook af van het 
verlenen van subsidies? Is hij voorne-
mens het fenomeen banenmarkt te 
evolueren, waarbij voorstellen tot ver-
betering worden ontwikkeld? 

Een ander fenomeen van deze ti jd 
wi l ik ook niet onbesproken laten, dat 
van de commerciële uitzendbureaus. 
De ministeriële voorschriften ten aan-
zien van dit veel besproken verschijn-
sel, waarvan overigens slechts 1 % van 
de beroepsbevolking gelijktijdig voor 
tijdelijk werk gebruik maakt, onder-
schrijven wi j . Wij zijn tegen een ver-
bod op particuliere uitzendbureaus, 
zoals dat door sommige groeperingen 
wordt verlangd. Een dergelijk verbod 
zou ongetwijfeld koppelbaasactivitei-
ten aanmoedigen. 

Beter aan een vergunning gebonden 
en onder controle van de overheid 
staande uitzendbureaus, dan ongrijp-
bare, zich aan vele regels onttrekkende 
krooi- en koppelbazen! Ook wij onder-
schrijven de stelling dat vaste arbeids-
plaatsen zoveel mogelijk door men-
sen in vast dienstverband vervuld die-
nen te worden, maar dan moeten die 
mensen er wel zijn! Concentratie van 
alle uitzendactiviteiten betekent een 
monopoliepositie voor de arbeidsbu-
reaus en op wie zouden dan de kosten, 
die nu door de werkgevers worden ge-
dragen neerkomen? Op de belasting-
betaler! 

Groot - en overigens niet meetbaar 
- is de immateriële nood bij niet-actie-
ven, wellicht veel groter dan de mate-
riële. Denk aan de mentale dreun als je 
- al dan niet als gevolg van invaliditeit 
- buiten het arbeidsproces komt te 
staan. Hoe vul je de stilte op die om je 
heen onstaat; hoe doorbreek je het 
isolement waarin je komt te verkeren, 
omdat vrienden en kennissen niet dur-
ven vragen hoe het met je gaat. Hoe 
bied je aan de problemen - die ook het 
gezin treffen - het hoofd? Waar kun je 
je 'verhaal' kwijt? De goedwillende 
ambtenaren van het arbeidsbureau 
zijn vaak al overbelast! 

De Stichting 'Inzet' - waarvoor ook 
vanuit het buitenland grote belangstel-
ling bestaat - tracht door contactbij-
eenkomsten gesprekken, begeleiding, 

seminars en in goede samenwerking 
met de arbeidsbureaus en andere in-
stanties en vooral samen met de be-
trokkenen te komen tot (re)conditione-
ring van werkloos middelbaar en ho-
ger personeel en hen te begeleiden op 
en naar de arbeidsmarkt. En niet zon-
der succes: door genoemde activitei-
ten van de Stichting 'Inzet' zijn in 1979 
ongeveer 290 mensen weer opgeno-
men in het arbeidsproces. Op jaarba-
sis betekent dit een besparing aan uit-
keringen van f 14 min. Ik wi l de Minis-
ter uitnodigen om het verzoek van de 
Stichting 'Inzet' om verhoging van het 
subsidiepercentage dat nu 75 be-
draagt van de subsidiabele activiteiten 
en maximaal f 300.000 beloopt, uiterst 
welwil lend tegemoet te treden. 

Een vergelijkbare activiteit is die van 
de alom bekende Stichting 'Het Leven 
begint bij 40'. Bij de vorige begrotings-
behandeling zegde de Minister mij toe 
een subsidieverzoek welwil lend te be-
zien. Helaas heb ik moeten constate-
ren, dat de Stichting zich nog niet heeft 
kunnen ontworstelen aan een traag 
verlopende en zich thans in een vicieu-
ze cirkel bevindende procedure. Wil de 
Minister toezeggen, dat hij wi l bevor-
deren dat aan de Stichting - die zich 
inzet voor de steeds groeiende catego-
rie oudere en dientengevolge veelal 
langdurige werklozen - , een adequaat 
subsidie ten laste van de post 'Lande-
lijke experimenten in het kader van im-
materiële voorzieningen ten behoeve 
van langdurige werklozen' wordt toe-
gekend? 

Bij herhaling hebben wij aandacht 
gevraagd voor het in navolging van 
het zogenaamde 'BOVAG'-experiment 
in Den Haag, opzetten van scholings-
mogelijkheden door een gecombi-
neerde toepassing van de SOB-rege-
ling en de Centra voor Vakopleiding 
van Volwassenen. Met grote instem-
ming hebben wi j vastgesteld dat hier 
en daar, niet alleen voor automonteurs 
maar ook voor enkele andere beroe-
pen, op SOB/CVV-basis scholingsmo-
gelijkheden zijn geschapen. De Minis-
ter zegt in de memorie van toelichting 
zelfs, dat dit systeem een hoeksteen 
moet gaan vormen voor de bij- en om-
scholing van werkzoekenden. Het lijkt 
mij juist in dit kader nog eens te plei-
ten voor het afschaffen van de leef-
tijdsgrens van 27 jaar in de Wet op het 
Leerlingwezen, opdat het afsluiten van 
een zogenaamde 'leerovereenkomst' 
met wat oudere deelnemers niet wordt 
belemmerd. 

Wij herinneren de bewindsman er-
aan, dat de VVD-fractie er bijzonder 
aan hecht te stellen, dat dit soort te 
ontwikkelen scholingsmogelijkheden 

ook voor vrouwen opengesteld dient 
te zijn. Wij zouden graag zien, dat de 
belangstelling zowel bij werkgevers 
als bij werknemers voor de beroeps-
opleidingen in het kader van het Leer-
lingwezen weer worden gestimuleerd. 
De totstandkoming van opleidings-
fondsen in méér bedrijfstakken - het is 
al vaker door ons en anderen gezegd -
dient door een actief stimuleringsbe-
leid te worden bevorderd. 

De voorlichting aan aanstaande 
schoolverlaters op scholen voor LBO 
en MAVO, waarbij consulenten van de 
Regionale Organen voor het Leerling-
wezen samenwerken met de Streek-
scholen voor Beroepsbegeleidend On-
derwijs en de Landelijke Opleidingsor-
ganen voor het Bedrijfsleven, kan hier-
bij een krachtige ondersteuning zijn. 

Extra aandacht vragen wi j van de 
Regering voor de werkgelegenheids-
problematiek van enkele bijzondere 
categorieën in onze samenleving: werk-
loze Molukkers, Surinamers, Anti l l i-
anen en buitenlandse werknemers. Zij 
nemen een extra zwakke plaats in op 
de arbeidsmarkt. In de lange rij van 
wachtende sollicitanten staan zij 
meestal achteraan. 

De voor Molukse jongeren in 1979 in 
uitvoering genomen werkgelegen-
heidsprojecten kunnen een goede aan-
zet vormen om hun plaatsingskansen 
te vergroten. Wij juichen het toe, dat 
ook zij nu geleidelijk toegelaten zullen 
worden tot de centra voor beroeps-
oriëntatieen beroepsoefening. 

Ongeveer 4% van de totale regi-
streerde arbeidsreserve bestaat uit 
werkzoekenden, afkomstig ui tSurina-
me en de Nederlandse Antil len. Dat is 
een geringer aandeel dan velen ver-
moeden, maar hun positie op de ar-
beidmarkt is zwak, ondanks positieve 
factoren als leeftijd en validiteit bij ve-
len. Immers, zij missen vaak de vereis-
te vooropleiding, ze hebben een ar-
beidsverleden dat afwijkt van het Ne-
derlandse patroon en zij zijn niet ge-
wend aan het Nederlandse arbeidskli-
maat. Speciale scholingsmaatregelen 
alleen - hoe nuttig die op zichzelf zijn -
zijn niet voldoende. Voor hen is méér 
nodig! 

Willen wi j hen eerlijke kansen ge-
ven, dan is een actief beleid, mede ge-
richt op het wegnemen van vooroor-
delen bij sommige werkgevers en 
werknemers, nodig. Een evenwichtige 
trainings- en aanpassingsmethodiek 
die wat degenen die hier willen blijven 
betreft in nauwe samenwerking met 
het bedrijfsleven zou moeten worden 
opgezet, kan de geleidelijke inpassing 
van deze mensen op de arbeidsmarkt 
bevorderen. Proefplaatsingen in be-
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drijven en bij de overheid met begelei-
ding vanuit de CBS's in dienstverband 
met zo'n CBB - te vergelijken met een 
uitzendsituatie - zouden hun entree-
kansen kunnen vergroten. Na een be-
paalde proefperiode kan dan worden 
bezien of een regulier dienstverband 
met de werkgever kan volgen. 

Het aantal werkloze legale buiten-
landers in ons land is groot. Velen van 
hen - en dit geldt in bijzondere mate 
ook voor hun vrouwen en kinderen -
ontmoeten extra problemen om weer 
aan de slag te komen. In de begroting 
worden geen bijzondere maatregelen 
aangekondigd om de plaatsingskan-
sen van deze mensen extra te bevor-
deren. Kunnen wi j aannemen, dat de 
voor Nederlandse werklozen geldende 
stimuleringsmaatregelen ook voor de 
legale buitenlanders gelden? Is de Mi-
nister nog voornemens speciale maat-
regelen te nemen? Hoe staat het met 
hun scholingsmogelijkheden, al dan 
niet gericht op remigratie? 

Ten slotte de sociale werkvoorzie-
ning, meer in het bijzonder de sociale 
werkplaatsen. Het dwingt respect en 
bewondering af, dat juist in een tijd 
van economische moeilijkheden de 
sociale werkplaatsen zich staande we-
ten te houden. Een bewijs dat het door 
het Ministerie van Sociale Zaken goed 
doorgevoerde beleid goed doortinv 
merd en consistent is en dat de in-
spanning van de verantwoordelijke 
besturen en van alle medewerkers van 
de werkplaatsen groot is. 

Uit de antwoorden op schriftelijke 
vragen blijkt dat de differentatie in be-
staande arbeidsmogelijkheden over 
het algemeen voldoende is. Alleen het 
aantrekken van eenvoudige werk-
zaamheden ten behoeve van verstan-
delijk gehandicapten is blijkbaar nog 
wel eens een probleem. Kan de Staats-
secretaris aangeven, hoe hij de voor-
uitzichten beoordeelt? 

Door onder andere toepassing van 
een stringent toelatingsbeleid is de in-
stroom van WSW'ers gedaald. Maar 
hoe is het met de uitstroom? Is het niet 
halen van het stijgingspercentage van 
3, zoals aangegeven in Bestek '81, wei-
licht te wijten aan een dalende uit-
stroom? 

Kan de Staatssecretaris, vooruitlo-
pend op het in te dienen ontwerp tot 
wijziging van de WSW, meedelen hoe 
ver hij met de voorbereidingen is ge-
vorderd, of er ernstige knelpunten zijn, 
op welke invoeringsdatum hij mikt en 
of hij bereid is, eventuele bijzondere 
consequenties voor de gemeenten in 
verband met het te wijzigen financie-
ringssysteem positief te benaderen? 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De vele bedrijfssluitingen 
die zich voltrokken in de afgelopen ja-
ren, zijn een punt van grote zorg voor 
Regering en parlement en natuurlijk 
vooral voor de direct betrokkenen. 

In de komende jaren zullen nog vele 
bedrijven in moeilijkheden komen en 
tot sluiting of herstructurering moeten 
overgaan. Zeker als de zo gewenst ge-
achte vernieuwing van ons produktie-
apparaat zal doorzetten, zullen er nieu-
we bedrijven ontstaan en andere over-
bodig worden. Die ontwikkeling kan 
grote problemen meebrengen voor 
het bestand aan oudere werknemers. 
De nota 'knelpunten op de arbeids-
markt' maakt gewag van het probleem 
van de oudere werknemer. Met name 
vanuit de gezichtshoek van de noodza-
kelijkheid van innovatie en herstructu-
rering wil ik de aandacht van de Minis-
ter vragen voor een aspect dat naar 
ons inzicht van belang is. 

Het moet als een zeer ongewenste 
situatie worden beschouwd als juist 
door de ingrijpende herstructurering 
een groot aantal ouderen - ik denk 
hierbij aan mensen van boven de 45 
jaar - buiten het arbeidsproces zou 
worden geplaatst, niet alleen om dat 
hierdoor bijna de helft van een ar-
beidsleven wordt gemist en daardoor 
ook de pensioenen niet tot hun volle 
waarde kunnen oplopen, maar ook 
door het feit dat het niet meer aan de 
bak komen buitengewoon teleurstel-
lend en deprimerend is. 

Zou het zin hebben om na te gaan, in 
welke behoeften nu juist de wat oude-
ren kunnen voorzien? Voor de bedrij-
ven is vaak het nadeel dat door hun 
anciënniteit het salaris en de pensi-
oenverplichtingen zozeer gegroeid zijn 
dat zij hoog zijn vergeleken met die 
van jongeren. Daar zou tegenover kun-
nen staan dat de ouderen door hun er-
varing en vaak ook door hun verant-
woordelijkheidsgevoel geschikt moe-
ten zijn voor een aantal werkzaanv 
heden die ze beter kunnen doen dan 
jongeren. Het komt voor, dat er voor 
zeergespecialiseerden overplaat-
singsproblemen zijn. 

Erkend moet echter ook worden dat 
juist de groepen van 45 jaar en ouder 
gemiddeld een scholingsachterstand 
hebben ten opzichte van jongeren. 
Het gemiddeld scholingsniveau van 
schoolverlaters is de laatste 20 jaren 
sterk gestegen. Ouderen hebben zeker 
minder kansen gehad dan jongeren. Is 
er een mogelijkheid om iets van die 
achterstand in te halen? Uit de belang-
stelling die er is voor het onderwijs 
aan volwassenen blijkt dat ouderen 
wel degelijk wil len en kunnen leren. 

Misschien moeten de programma's in 
een geschikte vorm worden aangebo-
den en worden gebracht door geschik-
te docenten? Zijn daarover gedachten 
en ervaringen? 

Is er een inventarisatie gemaakt van 
de gegevens die nodig zijn om oude-
ren, ook de zeer gespecialiseerden, 
kansen te geven de herstructurering 
mee te maken? Als ouderen doelmati-
ge aanpassings- en omscholingscur-
sussen zouden kunnen krijgen, zou 
juist door hun vaak goede motivatie 
toch resultaat mogelijk moeten zijn. 

Zou men daarbij altijd moeten den-
ken aan dienstbetrekkingen of zouden 
ouderen misschien meer geschikt zijn 
voor zelfstandige beroepen? Zijn er 
vormen te vinden of structuren waarin 
ouderen via een geleidelijke overgang 
naar een nieuwe functie kunnen wor-
den voorbereid? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een volgend punt dat een sterke relatie 
heeft met het vorige onderwerp. De 
noodzaak tot vernieuwing van ons 
produktieapparaat, mede om tege-
moet te komen aan eisen van milieu-
en van energie-politieke aard, wordt 
door velen in dit Huis en daarbuiten er-
kend. Die vernieuwing is extra nodig, 
omdat blijkbaar gedurende de achter-
liggende periode de vernieu-
wing niet in zodanige omvang zich 
heeft kunnen voltrekken dat daardoor 
voldoende arbeidsplaatsen zijn ge-
schapen om het normale verlies van 
arbeidsplaatsen op te heffen. Men kan 
stellen dat de bestaande arbeidsplaats 
sen te lang zonder verandering zijn 
vastgehouden, omdat te weinig nieuwe 
soorten van arbeidsplaatsen zijn ont-
staan. Die achter ons liggende periode 
was in zekere zin te statisch, in verge-
lijking met de dynamiek die nodig is 
om via voortdurende creatie van nieu-
we werksoorten en produktieproces-
sen de normale veroudering van ar-
beidsplaatsen te kunnen compenseren. 

Vanuit de Kamer is aangedrongen 
op een innovatiebeleid en de Regering 
heeft een nota uitgebracht die in juni 
op de agenda van de Kamer staat. Ook 
vanuit de Kamer is gevraagd om rege-
ringsbeleid ten aanzien van de gevol-
gen van de grootschalige toepassing 
van de micro-processor, ook wel de 
chip genoemd. Het regeringadvies is 
er nog niet, het rapport van de com-
missie-Rathenau wel. Opvallend is dat, 
vanuit het beleidsaspect dat nu hier 
aan de orde is, er weinig aandacht 
wordt geschonken aan de mensen die 
temidden van die veranderingen ko-
men te staan en die de doorvoering 
daarvan tot een succes moeten maken 
zodat de positieve verwachtingen wor-
den gerealiseerd en de negatieve kan-
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ten worden beheerst. Zonder oog voor 
die mensen blijven het theoretische 
structuren en zal het de vraag zijn of de 
gewenste doelstellingen worden gerea-
liseerd. 

In beide nota's wordt de invloed van 
de voorziene ontwikkelingen op ons 
sociaal cultureel bestel aan de orde 
gesteld, echter zonder verder analyse, 
slechts als een constatering van een 
feitelijk effect. 

Gesproken wordt over de verworven 
welvaart die mede tot uitdrukking 
komt in het uitgebouwd stelsel van so-
ciale zekerheid en de toegenomen mo-
qelijkheden tot besteding van vrije t i jd. 
De wisselwerking tussen economische 
en sociale structuur wordt hiermee 
aan de orde gesteld. De sociale voor-
zieningen worden gezien als afgelei-
den van de economische groei en de 
daardoor verkregen welvaart. Te wei-
nig aandacht is er echter naar onze 
zienswijze voor een andere wisselwer-
king die wellicht belangrijker is. 

Waarom dreigt ons land een achter-
stand te krijgen op andere industrie-
landen? Waarom moet nü alle aan-
dacht op innovatie en herstructurering 
van ons bedrijfsleven worden gericht? 
Waarom was men niet creatief ge-
noeg? Waarom werden niet genoeg 
nieuwe zaken aangepakt? Waarom is 
er te weinig mobiliteit? Vanuit finan-
cieel-economische benadering zal men 
zeggen dat er te weinig rendement van 
de bedrijven is, dat er te weinig finan-
ciële prikkel is, dat de beloningsstruc-
tuur te dicht in elkaar is geperst. 

Maar wat kan van de kant van deze 
Minister worden opgemerkt? Is te veel 
het accent gelegd op zekerheid en 
vastheid? Is daardoor het vertrouwen 
gegroeid dat met behulp van de staat 
de zaken die goed zijn zonder meer ge-
handhaafd kunnen worden en gecon-
serveerd? Is niette weinig de nadruk 
gelegd op de voortdurende vernieu-
wing van arbeidsplaatsen die moet 
plaatsvinden ter compensatie van de 
normale, voortdurende afbraak van 
plaatsen in bedrijven die moeten ver-
dwijnen? Is er voldoende nadruk ge-
legd op de noodzaak, ook de mens zelf 
op zijn arbeidsplaats voortdurend in 
staat te stellen zich te vernieuwen, zo-
dat hij of zij nieuwe soorten van werk 
als een welkome afwisseling of als een 
uitdaging zal zien en niet als een ge-
vaar of iets wat hem onzeker maakt? 

Zou het daarom geen aanbeveling 
verdienen, als de Minister ons kon toe-
zeggen dat hij een korte notitie zal 
doen voorbereiden die met beide ge-
noemde nota's mede in bespreking 
kan worden genomen en waarin hij 

gedachten ontwikkelt die de mensen 
in het produktieproces helpen, in staat 
te zijn de uitdaging het hoofd te bie-
den? 

In het rapport over de chips staat 
een interessante opmerking: 'het eni-
ge zekere is, onzekerheid'. Door velen 
zal zulk een uitspraak worden gezien 
als een die lijnrecht in strijd is met het 
uigangspunt van het sociale beleid: 
zekerheid. Wij menen dat het goed is, 
aandacht te geven aan deze uitspraak, 
juist hier en nu. Inderdaad, menige Ne-
derlander heeft leren verwachten dat 
de overheid zal zorqen voor zekerheid 
in zijn bestaan. In bepaalde zin wil len 
wi j de taak van de overheid in die rich-
ting blijven zien, maar voor het te ver 
doorslaan van die zekerheidszorg 
moet worden gewaakt. De beste ga-
rantie voor een stabiele toekomst is 
een eigen vermogen om verande-
ringen te kunnen ondergaan. 

Het rapport-Rathenau ligt thans bij 
de Regering op tafel en zal van advies 
worden voorzien. Vermoedelijk zal dat 
een nota worden waarover de Kamer 
met de Regering zal kunnen spreken. 
Kan de Minister ons meedelen of en in 
welke mate zijn departement betrok-
ken is bij de voorbereiding van het re-
geringsstandpunt? In het verslag van 
de adviesgroep wordt gesproken van 
ingrijpende sociale en culturele invloe-
den van de micro-elektronica. Wan-
neer mag een regeringsstandpunt 
worden verwacht? Zal er dan reeds 
sprake kunnen zijn van een bijdrage 
van de kant van deze Minister? 

De grote vraag is, of wij de werkne-
mer die van arbeidsplaats zal moeten 
veranderen zullen kunnen voorberei-
den of begeleiden naar zijn nieuwe 
werk. Nogmaals, welke extra scholing 
zal daarvoor nodig zijn? Hoe kunnen 
wi j bereiken dat, te zamen met het be-
drijfsleven, zo-doelmatig mogelijk, 
juist ook vanuit de menselijke kant be-
zien, de eventueel noodzakelijke om-
schakeling kan worden gemaakt? 

Een haast vergelijkbare situatie doet 
zich voor ten aanzien van het begrip 
veiligheid. Het lijkt erop dat veiligheid 
een geïsoleerd doel wordt, zonder dat 
meer sprake is van een afweging van 
de belangen die worden gediend met 
het accepteren van een beperkte vei-
l igheid. Het begrip 'risico' is een apart 
leven gaan leiden. Risico-analyses be-
perken zich tot het breed uitmeten van 
risico's zonder afweging van de moge-
lijke baten. De aandacht van media en 
publiek richt zich dan weer op de 
meest ernstige, potentiële risico's, 
zonder evenwichtige afweging. Het re-
sultaat is dat een klimaat dreigt te ont-
staan waarin iedere vernieuwing, 

waaraan nog een potentieel risico is te 
ontdekken, afgewezen dreigt te wor-
den. 

Het komt mij voor, dat een dergelijke 
benadering in strijd is met een speer-
puntenbeleid en het streven naar inno-
vatie. Aan het nieuwe kleven immers 
steeds potentiële risico's waarvan de 
werkelijke waarde slechts kan worden 
gevonden door behoedzaam verder 
ontwikkelen. 

Als zekerheid en veiligheid worden 
verabsoluteerd en onzekerheid en risi-
co steeds worden afgewezen, zal voor 
ons land geen vernieuwing meer mo-
gelijk zijn en zullen wij speerpunten 
volledig kunnen vergeten. De voor-
beelden dringen zich op, als wij zien 
naar discussies om de toepassing van 
rembombinant-DNA onderzoek, de in-
voer van vloeibaar gas en de toepas-
sing van kernenergie. 

Er zijn veilige beroepen en beroepen 
die aanmerkelijk gevaarlijker zijn. De 
taken die er in ons land liggen, kunnen 
het noodzakelijk maken dat verant-
woorde risico's worden genomen. 

Dit ministerie heeft een traditie op-
gebouwd van evenwichtige benadering 
van risico's. Het is mogelijk gebleken, 
werk voor de werknemers veilig te ma-
ken door goede regelgeving die op 
doelmatigheid is gericht. De huidige 
economische situatie dringt ons snelle 
veranderingen op; de innovatienota wijst 
daar met grote klem op. Maar het kan 
zijn dat onze klassieke opvattingen 
over zekerheid en veiligheid het moei-
lijk of onmogelijk maken, de vereiste 
veranderingen te realiseren. 

Is er een strategie te ontwikkelen 
waarbij de mensen die de verande-
ringen moeten realiseren dit aandur-
ven? Kan er een wijze van beleidsvoor-
bereiding worden gevonden waarbij 
de mensen hun angst voor onzeker-
heid en onveiligheid verliezen omdat 
zij vertrouwen krijgen in de ontwikke-
ling waarvan zij zelf de spil zijn? In 
hoeverre dienen wetten en voorschrif-
ten te worden aangepast om te kun-
nen anticiperen op de zo hoogst nood-
zakelijke vernieuwing? 

D 
DeheerVanDis(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! In de laatste maanden zijn 
heel wat onderwerpen in deze Kamer 
behandeld die hetzij direct of meer in-
direct het beleid van de bewindslieden 
die thans achter de tafel zitten raken. 
Ook zullen in de nabije toekomst DV 
nog naast het algemene beleid inzake 
sociaal-economische en financiële za-
ken ook andere onderwerpen aan de 
orde komen. Ik denk met name aan de 
heel belangrijke arbeidsomstandighe-
denwet. 
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Dit wetsvoorstel is daarom zo 
belangrijk omdat het doel daarvan is te 
komen tot zo mogelijk optimale werk-
omstandigheden, waardoor de ar-
beid voor de mens metterdaad ook 
meer trekken gaat vertonen van een 
zinvolle levensvulling. Wij kunnen ech-
ter nog zo'n goede regeling treffen, de 
mensen zelf moeten wel meewerken. 
In dat opzicht zou ook herstel van de 
algemene moraal naar bijbelse norm 
wellicht daartoe meer bijdragen dan 
welke wettelijke regeling ook. Wij ho-
pen echter dat ook die regeling het nut 
mag afwerpen dat ervan wordt ver-
wacht. 

Onze fractie wi l haar waardering uit-
spreken voor de wijze waarop de be-
windslieden van Sociale Zaken, die in 
het geheel van het sociaal-economisch 
beleid met de facetten werkgelegen-
heid, inkomensbeleid, vraag en aan-
bod-verhoudingen op de arbeids-
markt, inkomensoverdrachten een 
zware en verantwoordelijke taak heb-
ben, hun taak vervullen. Men behoeft 
het niet in alle opzichten ermee eens te 
zijn, om toch daarvan blijk te geven. 
Niet in de laatste plaats willen wij daar 
ook de hulptroepen in de vorm van de 
ambtenaren bij betrekken. Zonder hun 
toewijding en inzet zou niet tot stand 
zijn gebracht wat tot heden is gebeurd. 

Er is in de memorie van toelichting 
nogal breed ingegaan op de slogan 
dat de particuliere sector het draag-
vlak vormt voor de collectieve sector. 
In dat kader wordt zelfs gewezen op 
het zelfdragende karakter van de col-
lectieve sector. Men verwijst dan naar 
de belastingopbrengst die uit de inko-
mens van deze sector komt. Is die stel-
ling wel helemaal juist? Immers, om 
de trekkers van inkomens in de collec-
tieve sector belasting te kunnen laten 
betalen, moet toch eerst de private 
sector zijn aangesproken? Ik zou dan 
ook een betere verdediging van de 
stelling dat ook de collectieve sector 
een zelfstandige draagkracht vormt, 
nader wil len zien onderbouwd. 

Op het ogenblik namelijk dat de par-
ticuliere sector instort of dat het daar 
slecht gaat met name het produktieve 
deel, komt er klad in de collectieve sec-
tor. Zijn de moeilijkheden en de plan-
nen tot ombuiging van links en van 
rechts er geen doorslaggevend bewijs 
van dat het toch de particuliere sector 
is die de motor draaiend moet nou-
den? Wat op blz. 20 van de toelichting 
wordt gezegd, namelijk dat het onont-
koombaar de groei van de collectieve 
uitgaven af te remmen, lijkt dan ook in 
tegenspraak met hetgeen over het 
draagvlak enkele passages daarvóór is 

gesteld. Of is het de bedoeling de uit-
breiding van arbeidsplaatsen in de 
kwartaire sector ermee te verdedigen? 
Is het overigens een reële stelling in de 
memorie van toelichting dat wi j - wie 
zijn dat eigenlijk? - onvoldoende be-
reid zouden zijn de goederen en dien-
sten van de kwartaire sector te gebrui-
ken en daarmee tevens worden ver-
plicht tot bestedingen. 

Wij vragen ons af of het zeer hoge 
aandeel van 65% voor de collectiviteit 
niet eerder de oorzaak is. Wij vinden 
dat ter wille van de werkelijke beleving 
van de eigen verantwoordelijkheid -
en dat past geheel in het begrip rent-
meesterschap - juist een optimale vrij-
heid in de besteding van het inkomen 
wenselijk is. Zo hier te veel wordt be-
voogd - over ons, voor ons maar niet 
door ons zelf — kan dit alleen maar lei-
den tot wanverhoudingen, het mis-
bruik, beunhazerij en wat dies meer zij. 

Wat dat laatste betreft wil ik met na-
druk vragen of de periode van diep-
gaande studie en overleg niet dras-
tisch bekort kan worden. Er zijn reeds 
resultaten geboekt, maar meer daad-
kracht tot bestrijding van de vele eu-
vels op dit gebied is nodig. Immers, 
wi j hebben ook te doen met de voort-
durende uitholling van het zedelijke 
peil en daaraan paal en perk te stellen 
zal ook op het welzijn, zal ook op de 
verantwoorde besteding van de uitga-
ven een gunstige invloed uitoefenen. 
In dit kader moet ook met volle nadruk 
worden bepleit het tegengaan van 
misbruik van de sociale voorzienin-
gen. Niet in de laatste plaats om de bo-
nafide werkwill ige doch werkloze te 
bewaren en te beschermen! Dat is ook 
een eis van menselijke rechtvaardig-
heid. 

In dat kader heb ik ook met enige 
zorg gelezen de beschouwingen over 
het begrip arbeid. In de memorie van 
toelichting lees ik dat het aanzienlijke 
tekort aan arbeidsplaatsen uit sociaal 
en economisch oogpunt als kernpro-
bleem wordt beschouwd. Werkloos-
heid berokkent schade aan samenle-
ving en individu. Wij zijn het ermee 
eens. Inderdaad moet het ons ter harte 
gaan dat zovelen wel willen maar niet 
kunnen werken. Een zaak waarvoor wij 
metz 'n allen ons moeten inzetten, op-
dat onder beding van Gods zegen, de-
ze nood wordt gelenigd. Van onze kant 
hopen wij ons steentje daartoe bij te 
dragen. 

Heeft het nog betekenis dat eerst de 
samenleving wordt genoemd? Moder-
ne gedachtengangen stellen dit voor-
op. Wij vinden dat echter niet hele-
maal juist. Immers als het individu 
goed mag gaan, zal dat gunstig inwer-

ken op de samenleving. Een volgende 
vraag wordt opgeroepen door de op-
merking dat de prestatiemoraal aan 
waarde heeft ingeboet. Zonder te zeg-
gen dat prestaties het een en het al 
moeten zijn, vraag ik mij af of wat ter-
zake wordt geponeerd, in overeen-
stemming is met de voluit bijbelse ge-
dachte: 'wie niet werkt zal ook niet 
eten'. Onze fractie wil met name op dit 
principiële punt wijzen, omdat ook hier 
geldt dat de fundamentele normen 
van de Bijbel leidraad voor het beleid 
behoren te zijn. 

Min of meer van dezelfde orde vin-
den wi j de passages gewijd aan de ge-
lijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Juist het feit dat zoveel geof-
ferd wordt op het altaar van de vrou-
wenemancipatie, dreigt te leiden tot 
het verliezen van het zicht op de bijbel-
se verhoudingen tussen man en 
vrouw. Laten wi j niet vergeten dat God 
man en vrouw geschapen heeft met 
elk hun eigen waarden en toch ook als 
eenheid. Als wi j dat in het oog houden, 
komen wi j los van al het verkrampte 
dat de discussies ter zake zo vaak ken-
merkt, in de hand gewerkt doordat de 
mens zich niet wil schikken in de 
scheppingsregelingen, maar eigen 
heer en meester wil zijn. Er is in de 
aloude en nog steeds gloednieuwe 
scheppingsorde geen sprake van dis-
criminatie. Dreigen wi j met al het ge-
dram daarover, niet opnieuw discrimi-
natie te bevorderen? In het dagelijkse 
leven zal een ieder die bij het woord 
des Heeren mag leven wel wegen en 
middelen vinden om zijn of haar gaven 
ten nutte te brengen. Wij vragen ook 
hiervoor de aandacht. 

In de stukken vond ik een belangrijke 
stelling: 'De rendementspositie van 
het bedrijfsleven is van essentieel be-
lang voor het behoud van de werkge-
legenheid'. Wij hopen dat dit punt vol-
op zal meespelen in het beleid. Het 
geeft onzes inziens de marsroute aan! 
in dat kader zouden wij gaarne wat 
meer details wil len horen over de 
werkgelegenheidsontwikkeling in het 
midden- en kleinbedrijf. Door de klein-
schaligheid is de persoonlijke betrok-
kenheid groot en is het daar goed wer-
ken. Ook de mogelijkheden tot verant-
woord ondernemerschap zijn daar nog 
aanwezig. Dat maakt het belang van 
deze sector voor de werkgelegenheid 
alleen maar groter. 

Wij vonden de indicaties voor VUT, 
deeltijdarbeid en verkorting van de ar-
beidstijd wat vaag. De VUT is meer 
herverdeling dan schepping van ar-
beidsplaatsen. Toch kunnen met de 
schepping van nieuwe plaatsen waar-
door bepaalde werknemers - hierbij 
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doel ik met name op de werktijdver-
korting voor oudere ongehuwde vrou-
wen - psychisch-sociaal worden ont-
last. Immers, herverdeling van arbeid 
in een tijd waarin deeltijd-arbeid troef 
is, lijkt ons een marginaal gegeven 
voor deze categorie werknemers. Zien 
de bewindslieden dat ook zo? De ad-
viesaanvraag over een taakverlichten-
de maatregel is door nader interdepar-
tementaal overleg vertraagd. Moet ik 
daaruit afleiden dat toch aan de urgen-
tie van dit probleem niet zo zwaar 
wordt getild? 

Over de versterking van de rechts-
positie van deeltijdwerkers wordt op-
gemerkt dat de plaatsingsbevorderen-
de en verruimende maatregelen daar-
op de laatste jaren al goeddeels zijn 
toegepast. In het kader van de Wet mi-
nimumloon en minimumvakantiebij-
slag wordt overwogen, het zogenaam-
de 1/3-criterium te schrappen. Maar 
hoe zal dit uitwerken voor de kleine de-
tailhandel? Kan daaraan op voorhand 
zonder afwachting van de uitkomsten 
van een minimumloononderzoek door 
de Loontechnische Dienst in de kleine 
detailhandel niet reeds het nodige 
worden gedaan? Het is duidelijk dat 
juist in die hoek het schrappen van de-
ze maatregel de nodige gevolgen zal 
hebben? 

Behalve vervroegde uittreding is er 
ook sprake van vervroegde bezetting 
van toekomstige arbeidsplaatsen. In het 
antwoord op vraag 46 wordt opgemerkt 
dat het aantal daarvoor beschikbaar 
gekomen arbeidsplaatsen is achterge-
bleven bij de aanvankelijke verwach-
tingen. Hoe hoog waren de verwach-
tingen omtrent de mogelijkheden bij 
gemeenten, provincies en ministeries 
in dat kader voor de eigen diensten en 
de door hen gesubsidieerde instellin-
gen? Per eind 1979, de sluitingsdatum 
voor de aanmelding, waren in totaal 
3250 arbeidsplaatsen toegewezen. 
Hoe hoog was de schatting? Bestaat 
het voornemen, om dit experiment te 
herhalen? 

Waarom ligt het niet in het voorne-
men van de bewindslieden, geld be-
schikbaarte blijven stellen voor de 
proefprojecten kort MBO? Waren de 
resultaten van dien aard dat voortzet-
ting zinloos zou zijn, gelet op het ren-
dement? 

Ik wil namens mijn fractie ook nog 
enkele opmerkingen maken over het 
ter beschikking stellen van arbeids-
krachten. Over het tijdvak van 1 januari 
1971 t /m 31 december 1979 werden, 
inclusief de ingediende verzoeken om 
verlenging van een verleende vergun-
ning, circa 8000 aanvragen voor een 

vergunning ingediend. Daarvan zijn er 
4348 afgewezen. Kan worden medege-
deeld hoeveel potentiële 'nieuwe' ver-
gunningen werden geweigerd? Hoe-
veel verlengingen van een reeds ver-
leende vergunning werden niet geho-
noreerd. Van bepaalde zijde wordt de 
particulier-commerciële arbeidsbe-
middeling met argusogen gevolgd. 

De 'eigenlijke' en 'oneigenlijke' be-
hoefte van bedrijven en instellingen 
aan ingeleend personeel is, blijkens de 
schriftelijke gedachtenwisseling, nog 
in onderzoek. Wij wachten de resulta-
ten af. Is het overigens wel juist dat de 
uitzendbureaus tot grote bloei zijn ge-
komen dank zij de werkloosheid? Lig-
gen daaraan geen andere factoren ten 
grondslag, zoals de grotere mobiliteit 
het zich niet voor een lange periode 
willen binden, de gecreëerde mogelijk-
heden slechts kortere tijden werkzaam 
te zijn enzovoorts, die mede de oor-
zaak vormen van een toenemend be-
roep op deze bureaus? Hoe oordelen 
de bewindslieden over de tegenwer-
ping dat arbeidsbureaus in feite niet 
aan arbeidsbemiddeling zouden 
doen? Diegenen die werk hebben ge-
vonden via uitzendbureaus, verlichten 
zij ook niet de werkloosheidscijfers? 
Hoe groot is eigenlijk het percentage 
dat via tijdelijke tewerkstelling een 
vaste baan heeft gekregen? Moet dit 
percentage worden verontachtzaamd of 
heeft het ons wel degelijk wat te zeg-
gen als vóórportaal voor een aarzelen-
de gewenning aan het arbeidsproces? 

De heer Hartmeijer (PvdA): Bij uitzend-
werk is de Wet op het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten van 
kracht. De heer Van Dis weet wat deze 
wet bepaalt, namelijk dat het bedrijfs-
leven op moment dat zich piekvor-
ming voordoet arbeidskrachten op de-
ze wijze kan inhuren. Dit is wel iets an-
ders dan datgene wat de heer Van Dis 
nu suggereert. Het betekent dat van 
werkgeverszijde behoefte bestaat aan 
mensen die tijdelijk werk doen, het-
geen kan inhouden dat het vaste ar-
beidsplaatsen zijn, ongeacht of het nu 
halve dan wel hele dagen zijn. Dit gaat 
natuurlijk wel direct tegen de Wet op 
het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten in. 

De heerVan Dis (SGP): Wij bepleiten 
helemaal niet dat vaste arbeidsplaat-
sen via de uitzendbureaus worden ge-
regeld. Als zodanig meen ik wel dat 
deze wet op een juiste wijze moet wor-
den toegepast. In ieder geval ben ik blij 
met uw interruptie. Die heeft mij de 
gelegenheid gegeven wat mij door 
tijdsgebrek niet mogelijk was, hierop 
nader in te gaan. Men ziet, dat wij ons 

niet direct negatief opstellen ten op-
zichte van het particuliere bemidde-
lingswerk. Bij een deugdelijke afbake-
ning zouden wij er zelfs een lans voor 
willen breken. 

De arbeidsbureaus-nieuwe stijl ver-
keren in een gestage ontwikkeling. Ik 
heb begrepen dat de nieuwe stijl voor 
alle arbeidsbureaus gemeengoed gaat 
worden. De ervaringen zijn positief, er 
moet echter nog veel werk worden 
verzet wil het eenmaal zo ver komen. 
Misschien zou het zinvol zijn als een 
van de bewindslieden in dit plenaire 
debat de huidige stand van zaken en 
de mogelijke voortgang eens helder 
op een rijtje zette? 

Ons is toegezonden de documenta-
tie over het project arbeidsbureau-
nieuwe stijl, en dat bevat veel informa-
tie, maar over de slechts aangestipte 
component, namelijk de beheersing 
van het volume van de werkloosheids-
uitkeringen, zouden dacht ik nog wel 
verdergaande opmerkingen te maken 
zijn. Waarom is eigenlijk zo laat gestart 
met de ANS? En waarom laat een inte-
grale invoering in het kader van de ar-
beidsbemiddeling, als wi j letten op het 
redelijke rendement, nog zo lang op 
zich wachten? Hoe waarderen de be-
windslieden banenmarkten die blij-
kens het antwoord op vraag 189 geen 
oplossingen schijnen te bieden voor 
echte knelpunten op de arbeidsmarkt? 

Wij vinden de werkstaking princi-
pieel onjuist. Verbreking van contracten 
is alleen mogelijk in geval van strijdig-
heid met de goddelijke wet. Het ge-
schil behoort door overleg te worden 
opgelost. Een belangrijk aspect vinden 
wi j de onvoldoende bescherming van 
de werkwillige, ook financieel. Wij be-
velen dit nogmaals aan. Worden de 
bepalingen van werknemers en werk-
gevers wel evenwichtig behartigd? Het 
stakingsrecht wordt wel erkend, maar 
hoe is het met het complement, het 
recht van uitsluiting? Ons inziens is dat 
te selectief geregeld. Wij veroordelen 
beide. Het ene wel toestaan en het an-
dere niet is evenmin terecht. 

Ik ga afsluiten. Bij de diverse debat-
ten die wij kortgeleden hebben ge-
voerd, heb ik geen misverstand laten 
bestaan over onze houding ten aan-
zien van het vraagstuk van de sociale 
zekerheid. De gemoedsbezwaarden in-
zake de sociale verzekeringen, zij zijn 
bij voortduur de Staatssecretaris aan-
bevolen en ik zou bij dezen nog eens 
van harte hun problematiek willen sti-
puleren. De zorg voor de buitenlandse 
werknemers en de werkloosheid van 
de jeugd willen wij eveneens met 
warmte onder de aandacht van de be-
windslieden brengen. 
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! In de schets 
van het algemeen beleid, opgenomen 
in de memorie van toelichting van de 
begroting, is duidelijk de hand te her-
kennen van Minister Albeda. Hij regi-
streert een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
kwaliteit van het arbeidsbestel. Schijn-
bare dogma's van deze regering (Be-
stek ' 81 , economische groei) worden 
op vriendelijke wijze ondergraven, de 
relaties tussen arbeid, inkomen en 
vrije t i jd worden in een nieuw perspec-
tief gezet en de democratische vorm-
geving van het beleid - vooral op on-
dernemingsniveau - wordt centraal 
gesteld. 

De doodsteek voor het Bestek 
'81-beleid blijft echter uit. Het is scher-
men met de floret: sti j lvol, sportief en 
interessant, maar nooit echt gevaarlijk. 
De risico's van de economische groei 
van het milieu en de energie- en 
grondstoffenvoorraad, de sociale on-
gelijkheid op de arbeidsmarkt en in de 
arbeid, de slechte kwaliteit van arbeids-
plaatsen, de bedreiging van de werk-
gelegenheid doortoenemende auto-
matisering en de groeiende kloof met 
de landen van de derde wereld wor-
den nadrukkelijk genoemd. De econo-
mische groei als doelstelling wordt ge-
relativeerd en zelfs ondergeschikt ver-
klaard aan de realisering van andere 
doelstellingen. Tegenover het denken 
in kwantiteit en het behouden of ver-
delen van wat je hebt, stelt de Minister 
het denken in kwaliteit, verandering en 
vernieuwing. 

Het punt van de kwantiteit blijft ook 
ons intrigeren. Ik denk bij voorbeeld 
aan de verdeling van inkomens, in re-
latie tot het cijfer van de gezinscon-
sumptie (in 1980 f 14.000 per hoofd 
van de bevolking). Het zou interessant 
zijn, een beschouwing van de Minister 
op dit puntte horen. 

Al met al is sprake van een mooi ver-
gezicht, dat ons in een enkele paragraaf 
wordt voorgetoverd. Ik vrees echter, 
dat het 'luchtbespiegelingen' zijn. Bin-
nenkort kunnen wi j het werkelijkheids-
gehalte van Minister Albeda's verlich-
te geschrijf toetsen aan de voorstellen 
inzake het kabinetsbeleid die binnen 
enkele weken zullen verschijnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het'bijna-
akkoord' van 29 november in de Stich-
ting van de Arbeid is een interessant 
stuk. Kernpunt ervan is het streven van 
de sociale partners om een meerja-
renbeleid tot stand te brengen voor 
een beter functioneren van de arbeids-
markt en voor een betere verdeling 
van de werkgelegenheid, door verkor-

ting van de arbeidsduur en door meer 
deeltijdarbeid. De aanbevelingen die 
in het bijna-akkoord zijn opgenomen, 
verdienen een kritische beoordeling en 
zo mogelijk uitwerking. Het is jammer 
dat de sociale partners niet zullen toe-
komen aan hun voornemen, vóór 1 juli 
1980 een hierop gerichte studie af te 
ronden. Welke mogelijkheden ziet de 
Minister om het bijna-akkoord aan te 
grijpen om het met de sociale partners 
eens te worden over een meerjarenbe-
leid inzake de arbeidsmarktproblema-
tiek en de arbeidsverdeling? Of wel : 
grijpt de Minister deze kans om hierbij 
een slagvaardig beleid te voeren, 
dat op effectieve steun van de sociale 
partners kan rekenen? 

Bij de indiening van de miljoenenno-
ta werd ons het een en ander voorge-
houden wat het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen betreft. Het woord 'ar-
beidsplaatsenplan' viel, waarvoor in 
1980 in totaal f 465 miljoen werd uitge-
trokken. Daarna is het stil geworden. 
Alleen de Ministervan Binnenlandse 
Zaken t immerde aan de weg met zijn 
actie werkwinst '80, die overigens bui-
ten het oorspronkelijke arbeidsplaat-
senplan valt. Het gaat hierbij om de 
aanwending van de aftoppingsgelden 
1979. We hadden al het plan-Albeda/-
Gardeniers en het plan-Pais. Er kwam 
weer een plan-Albeda, dat vooral extra 
arbeidsplaatsen in de quartaire sector 
wil scheppen. 

Uit het antwoord op vraag 46 blijkt, 
dat het om een experiment gaat - op 1 
juli j l . van start gegaan - waarbij in fei-
te sprake is van vervroegde invulling 
van vacatures. De daarmee samen-
hangende loonkosten zijn voor het Mi-
nisterie van Sociale Zaken. Per 1 janu-
ari j l . bleken veel minder arbeidsplaat-
sen voor dit experiment te zijn aange-
wezen dan was verwacht. Het bleef bij 
3250 arbeidsplaatsen, waarvan 1470 
bij gemeenten en provincies en door 
hen gesubsidieerde instellingen. 

Hoe zit het nu in feite met het arbeids-
plaatsenplan of de arbeidsplaatsen-
plannen? Hoeveel nieuwe arbeids-
plaatsen worden er in 1980 gescha-
pen? Ik praat nu niet over het invullen 
van arbeidsplaatsen die vrij zijn geko-
men door vervroegde uittreding. Kan 
de Minister een duidelijk overzicht ge-
ven van de effecten van de arbeids-
plaatsenplannen en van de financiële 
gevolgen voor deze begroting? De ver-
halen die ons nu bereiken lijken een 
beetje op dat van de nieuwe kleren van 
de keizer. 

In de begroting w o r d t - terecht -
veel aandacht besteed aan de bevor-
dering van deeltijdarbeid. Het wordt 
zelfs een speerpuntbeleid genoemd. 

De Minister wil meer mannen ervoor 
interesseren en zich bezinnen op de 
rechtspositionele, organisatorische en 
functionele gevolgen en op de toepas-
sings- en aanpassingsmogelijkheden. 
In het kader van de experimentele re-
geling omzetting volle-tijd-banen in 
deeltijdbanen wordt bij het bedrijfsle-
ven het een en ander uitgeprobeerd. 

De grote vraag is wat de overheid 
zelf doet en dan met name binnen het 
Ministerie van Sociale Zaken. In zijn 
toespraak bij de opening van het ge-
westelijk arbeidsbureau in Delft, heeft 
de Minister nog eens de nadruk gelegd 
op de bevordering van deeltijdarbeid, 
vooral ook bij de overheid. Waartoe 
hebben de aanbevelingen van de in-
terdepartementale werkgroep EDO ge-
leid voor het personeelsbeleid binnen 
het Ministerie? Hoeveel functies zijn er 
omgezet in deeltijdfuncties? Voor wel-
ke categorieën van ambtenaren en in 
welke mate is hiermee extra werkgele-
genheid tot stand gebracht? Ik stel de-
ze vraag omdat juist het Ministerie van 
Sociale Zaken, intern en extern, een 
stimulerende rol met betrekking tot de 
deeltijdarbeid moet vervullen. Wat die 
stimulerende rol betreft: het is me op-
gevallen dat de Minister zich bij de 
openbare commissievergadering Vo-
lumebeleid had laten vergezellen door 
een groot aantal ambtenaren, maar er 
was geen één vrouw bi j ! Doet hij daar 
ook iets aan? 

Bij de behandeling van de nota 
jeugdwerkloosheid is unaniem een 
motie aanvaard over de bevordering 
van deeltijdarbeid, met name voor jon-
geren. In die motie wordt gevraagd 
om in het aanstellingsbeleid van de 
overheid de nadruk te leggen op de 
bevordering van deeltijdarbeid voor 
jongeren. Hierover is, zo blijkt uit het 
antwoord op vraag 145, ambtelijk 
overleg gaande tussen de Ministeries 
van Sociale Zaken en van Binnenlandse 
Zaken. Daarbij wordt ook bekeken of 
hierbij nadruk op jongeren gelegd 
moet worden. 

Kortom, dit onderdeel van de motie 
is in de ambtelijke molen terecht geko-
men en zal, naar ik vrees, daar voorlo-
pig niet meer uitkomen. Het tweede 
deel vroeg, de maatregelen in het ka-
der van de bestrijding van de jeugd-
werkloosheid te bezien op hun effect 
met betrekking tot bevordering van 
deeltijdarbeid. Dit is bezien en het re-
sultaat is, dat - op twee uitzonderin-
gen na - de bedoelde arbeidsvoorzie-
ningsmaatregelen onder bepaalde 
voorwaarden kunnen worden toege-
past op arbeid in deeltijd. 

De vraag is, wat er daarna met dit 
gegeven is gebeurd. Wordt door voor-
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lichting en informatie aan de jeugdige 
werkzoekende duidelijk gemaakt dat 
hij of zij ook van de bestaande regelin-
gen gebruik kan maken in een deel-
baan? Het derde en het laatste onder-
deel van de motie vroeg om nieuwe 
maatregelen ter bevordering van 
deeltijdarbeid. In het antwoord op 
vraag 145 wordt hiervoor verwezen 
naar de experimentele regeling deel-
ti jdarbeid. Dit experiment is echter heel 
bescheiden van opzet, heeft niet het 
karakter van een nieuwe structurele 
maatregel en zou volgens de oor-
spronkelijke bedoelingen bovendien 
reeds in 1979 van kracht zijn gewor-
den, indien procedurele en organisato-
rische problemen dat niet hadden ver-
hinderd. Kortom, het derde onderdeel 
van de motie lijkt niet uitgevoerd. De 
vraag blijft dus: welke nieuwe maatre-
gelen ter bevordering van deeltijdar-
beid is het kabinet voornemens te tref-
fen? 

Zal overigens in de Raamnota jeugd-
beleid, die naar verwachting vóór de 
zomer de Kamer zal bereiken, een na-
dere opsomming worden gegeven van 
de maatregelen en (financiële) moge-
lijkheden in het kader van de bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid en zal 
daarbij dan nadrukkelijk de bevorde-
ring van deeltijdarbeid aan de orde 
zijn? 

Tijdens de openbare commissiever-
gadering Volumebeleid heeft de Staats-
secretaris zijn plannen ontvouwd over 
wijzigingen in het sociale-zekerheids-
stelsel, die verband houden met de in-
tegratie van werkloosheidsvoorzienin-
gen. We zullen hierover nog uitgebreid 
van gedachten wisselen. Maar over de 
invloed van dit nieuwe systeem op de 
bevordering van deeltijdarbeid wi l ik nu 
al een opmerking maken. Die invloed 
lijkt mij vooralsnog negatief. 

Bij de uitwerking van de integratie 
gaat het om een basisvoorziening en 
een daarop aansluitende aanvullende 
voorziening. Voor de basisvoorziening 
zal een entree-grens gelden, gelijk aan 
de entreegrens voor de AAW, nu 3700 
gulden per jaar, en voor de aanvullen-
de voorziening wordt een referte-eis 
gesteld van 130 dagen. Ik moet conclu-
deren dat hiermee deeltijdarbeid in het 
nadeel wordt gesteld bij een volledige 
arbeidstaak. Als dat niet de bedoeling 
is, moet er een verfijning worden aan-
gebracht. Graag de mening van de 
Staatssecretaris hierover. 

Bij de behandeling van de nota 
jeugdwerkloosheid heb ik, samen met 
de heren Worrell en Hartmeijer, ook 
een motie ingediend waarbij de rege-
ring werd gevraagd op korte termijn 

een wetsontwerp tot wijziging van de 
wet op het leerlingwezen in te dienen, 
waarin een koppeling van leer- en 
arbeidsovereenkomst voorgeschreven 
wordt. Die motie is toen aangehouden 
omdat nog niet zo duidelijk was op 
welke wijze het zogenaamde vier-par-
tijen-overleg (overheid, werknemers-
en werkgeversorganisaties en onder-
wijsorganisaties) zou worden voortge-
zet en of de tripartite samengestelde 
werkgroep haar werk nog zou hervat-
ten. Intussen is duidelijk dat op het 
overlegniveau geen voortgang meer 
te boeken is. Wanneer kunnen wij dit 
wetsontwerp tegemoet zien? Minister 
Albeda heeft toen beloofd er bij deze 
begrotingsbehandeling op terug te ko-
men. 

Ik kom tot de oudere ongehuwde 
werkende vrouw. Vorig jaar, bij de be-
handeling van de CRM-begroting, 
heeft de Kamer een motie aangeno-
men die de Regering vroeg 'voor het 
einde van het zittingsjaar 1978/79 met 
concrete voorstellen te komen, om de 
noodzakelijke verlichting van de ar-
beidstaak van oudere ongehuwde 
werkende vrouwen financieel mogelijk 
te maken'. 

Begin maart 1979 werd ons meege-
deeld dat het ambtelijk rapport klaar 
was en dat de Regering nog vóór het 
einde van het parlementaire jaar met 
een standpunt zou komen. Op 20 no-
vember antwoordde de Minister op 
vragen van mijn kant dat vóór 1 janu-
ari 1980 een adviesaanvrage aan SER 
en SVR zou uitgaan en dat die de Kamer 
dan zou bereiken. Wij hebben nog 
steeds niets gezien, behalve het vage 
antwoord op vraag 117. 

Wil de Minister ons precies vertellen 
hoe de zaken nu staan? Wanneer gaat 
de adviesaanvraag uit? Is hij bereid de 
behandeling ervan te bespoedigen, 
gezien de wens van de Kamer en de 
toezegging van de Staatssecretaris 
van CRM. Kan hij toezeggen dat de 
plannen alvast in de volgende begro-
ting worden verwerkt, zodat er ten 
minste per 1 januari 1981 eindelijk iets 
kan gebeuren? Afhankelijk van het ant-
woord van de Minister, overweeg ik 
opnieuw een uitspraak van de Kamer 
hierover te vragen. 

Ik kom aan de Wet arbeid buiten-
landse werknemers. Het kabinet kan 
instemmen met conclusies en aanbe-
velingen van de interdepartementale 
werkgroep illegale arbeid door vreem-
delingen. Ik praat nu niet over de straf-
rechtelijke kant, dat komt wel bij de be-
handeling van de begroting Justitie, 
maar over enkele aspecten van ar-
beidsmarktpolitiek en werkloosheids-
voorzieningen. In het op 30 oktober j l . 

gehouden mondeling overleg over de 
inwerkingtreding op 1 november van 
de Wet arbeid buitenlandse werkne-
mers, hebben de Ministers van Justitie 
en Sociale Zaken om het hardst gezegd 
dat er geen sprake zou zijn van een 
jacht op illegalen. 

Als ik echter de conclusies en de 
aanbevelingen van de werkgroep lees, 
waar de Regering dus achter staat, zijn 
hettoch de illegalen die aan alle kan-
ten gepakt gaan worden. Zo is er geen 
sprake van het 'wit ten' van illegalen. 
De werkgroep ontraadt met klem een 
nieuwe regularisatiemaatregel. Op 
zich zou ik dat kunnen begrijpen. De 
openvallende arbeidsplaatsen moeten 
echter worden opgevuld onder meer 
door het vrije verkeer van onderdanen 
uit de EEG-lid-staten en - als het moet 
- zelfs door nieuwe werving van bui-
tenlandse werknemers. Eens illegaal 
blijft illegaal. De illegale kan terug naar 
het land van herkomst, om zich daar 
opnieuw aan te melden voor werving. 
Dat is toch absurd! 

Ook wat betreft de uitkeringen, be-
veelt de werkgroep wetswijzigingen 
aan in de WW en WWV, opdat voor 
eens en altijd duidelijk is dat de buiten-
landse werknemers die niet over een 
geldige verblijfstitel beschikken, geen 
recht op een uitkering hebben. Zij be-
schikken dan niet over voldoende mid-
delen van bestaan en kunnen direct 
worden uitgewezen. 

Het is duidelijk waar de klappen val-
len. In het mondeling overleg is toege-
zegd dat er over enkele maanden een 
rapportage zal komen over de uitvoe-
ring van de wet. Wij verwachten van 
de regering dat geen nadere stappen 
zullen worden genomen ter uitvoering 
van de conclusies en aanbevelingen 
van de werkgroep, alvorens dit over-
leg heeft plaatsgevonden. 

Ik heb in dit verband nog een andere 
vraag: namelijk of de Minister mij dui-
delijk kan uitleggen of de positie van 
de Surinamers die naar Nederland ko-
men door de Wet arbeid buitenlandse 
werknemers nu is verslechterd of niet. 
Het gaat om de tewerkstelling. De Mi-
nister weet waarschijnlijk dat de Suri-
naamse welzijnsinstellingen sinds de 
invoering van de wet die verslechte-
ring vaststellen. Het lijkt mij ook niet 
ondenkbaar dat de Wet arbeid buiten-
landse werknemers de praktische 
gang van zaken op grond van de vesti-
gingsovereenkomst, zoals die vroeger 
gebeurde, zou verstrakken. Als dat niet 
de bedoeling is, kan de Minister dat 
dan duidelijk maken aan de betrokken 
instanties? 

Tijdens de bespreking van het rege-
ringsstandpunt over het democratisch 
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en doelmatig functioneren van gesub-
sidieerde instellingen, heeft mijn frac-
tiegenoot Leo Jansen de Regering bij 
motie verzocht om snel afdoende mid-
delen aan de bedrijfscommissie wel-
zijnssector ter beschikking te stellen, 
zodat deze de instelling en hetfunctio-
neren van ondernemingsraden in de 
welzijnsinstellingen met meer dan 25 
werknemers goed zou kunnen bevor-
deren. 

Die motie is op dringend verzoek 
van de Minister van Sociale Zaken 
aangehouden. De voor de hand lig-
gende vraag is hoe het ermee staat en 
of er een noodvoorziening is getroffen, 
zoals al op 20 juli 1979 door de be-
drijfscommissie voor de welzijnssec-
tor aan de Minister is gevraagd. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Een paar elementen uit de 
toelichting op de begroting van dit jaar 
troffen mij in het bijzonder. In de eer-
ste plaats komt er meer begrip voor 
het feit dat door het op brede schaal 
deelnemen van vrouwen aan de ar-
beidsmarkt en door het niet meer toe-
passen van het kostwinnerscriterium 
de inkomensverschillen tussen de 
huishoudens vergroten. Terecht wor-
den ook de alleenstaanden in de oor-
deelsvorming betrokken. Ik meen dat 
het goed zou zijn een onderzoek te 
doen naar de effecten van de vergrote 
cumulatiemogelijkheden vc i r betaald 
werk per gezin op de gezinsiiikomens-
verdeling. Bij mijn weten is hierover 
niets bekend. 

Zo moest de Minister tot mijn met 
geringe verbazing het antwoord schul-
dig blijven op vraag 4, die ging over 
een uitsplitsing van het werkloos-
heidscijfer over huishoudens met min-
der dan één volledige baan en werklo-
ze alleenstaanden. Nu wordt tot nu bij 
de bepaling van het werkloosheidscij-
fer iedereen geteld die zonder baan zit. 
Zou het niet beter zijn voor de toe-
komst het werkloosheidspercentage te 
laten bepalen door het aantal werkloze 
alleenstaanden, bij voorbeeld ver-
meerderd met de helft van het aantal 
volwassen personen dat deel uitmaakt 
van een huishouden, waarin minder 
dan een volledige dagtaak wordt be-
zet? Ik denk dat wi j dan een lager getal 
krijgen dan die bekende 220.000, waar 
het onheen slingert. 

Om aan de grote vraag van vrouwen 
om een arbeidsplaats tegemoet te 
kunnen komen, wil de de Minister 
deeltijdarbeid als oplossing bevorde-
ren, maar zal men vrijwil l ig en op gro-
te schaal op deeltijdarbeid overgaan? 

Velen zijn inmiddels gewend geraakt 
aan een uitgavenpatroon dat ligt bo-
ven dat van één gezinsinkomen. Het 
zal de vraag zijn of een overgangssub-
sidie hierbij kan helpen. Zou dit in ie-
der geval geen jaarlijks - dus al na één 
jaar - aflopend bedrag moeten zijn, zo-
dat het niet drie jaar hetzelfde blijft? 

Men kan mensen niet dwingen een 
deeltijdbaan te gaan bezetten, maar 
men kan het wel onaantrekkelijker ma-
ken dat twee leden van één huishou-
den samen meer dan één baan bezet-
ten. Zou dit, nu de belastingheffing 
verzelfstandigd is, niet kunnen worden 
bereikt door de WW-premie per huis-
houden te heffen, en wel zo dat bij 
overschrijding van één volledige dag-
taak per huishouden, over het meerde-
re een verhoogde WW-premie wordt 
geheven? De bedoeling is dat de voor 
méér dan één gezinsinkomen werken-
de ruimte maken voor een arbeids-
plaats voor een werkloze uit een ge-
zin zonder of met minder dan één ge-
zinsinkomen. 

Het tweede punt dat ik wi l aansnij-
den betreft de positie van kleinschali-
ge bedrijven. De memorie van toelich-
ting legt er terecht de nadruk op dat in 
deze tijd de behoefte aan dit soort be-
drijven groeiende is. Er is meer vraag 
naar kwaliteit en dienstverlening, per-
soonlijk contact en geografische be-
reikbaarheid. Zorg voor de omgeving 
en een zuinig gebruik van energie ma-
ken kleinschaligheid aantrekkelijk, zo-
lang er althans geen sprake is van wer-
ken volgens verouderde procédés. 

Deze paragraaf in de memorie van 
toelichting komt echter niet veel ver-
der dan het opsommen van de aan-
trekkelijkheden van kleinschalige be-
drijvigheid. De aandacht lijkt zich dan 
ook nog alleen te richten op de dienst-
verlenende bedrijven. Ik vind verder 
alleen een opsomming van bestaande 
stimulantia die dan nog op rekening 
van Economische Zaken komen. Wor-
den er door de Minister op dit terrein 
geen nieuwe initiatieven ontwikkeld? 
Ik denk bij voorbeeld aan het onderzoek 
dat de afdeling arbeidsmarktonderzoek 
van het Nederlands Economisch lnsti-
tuut in opdracht van het Ministerie van 
Sociale Saken heeft verricht. Er worden 
hier enige gerichte aanbevelingen ge-
daan in de richting van verder onder-
zoek. Ook de heer De Korte heeft ge-
vraagd wat er op het Ministerie wordt 
gedaan met de bevindingen uit dit rap-
port. 

Een conclusie was dat kleinschalig-
heid zou moeten voortvloeien uit een 
streven dat primair gericht is op een 
verbetering van de kwaliteit van de ar-
beid. Is de Minister het met deze con-

clusie eens? Is er op dit punt coördina-
tie tussen hem en zijn ambtscollega 
van Economische Zaken, die de bevor-
dering van het kleinschalig onderne-
men inmiddels duidelijk laat meespe-
len bij het bepalen van zijn sectorbe-
leid? 

De relatie onderwijs-arbeidsmarkt 
blijft problematisch. Er is een tekort 
aan vakgerichte opleidingen. Het lager 
beroepsonderwijs mag niet tot reston-
derwijs depreciëren. Zou dit onderwijs 
niet kunnen worden aangevuld met 
enige sterk vakgerichte vervolgcursus-
sen? Zou dit niet méér soelaas bieden 
voor het tekort aan vakbekwaam per-
soneel dan alleen het aantrekken van 
vrouwen voor typische mannenberoe-
pen? Dan snijdt het mes aan twee kan-
ten. 

Ik kan begrijpen dat de Minister 
voorlopig afstand heeft genomen van 
het permanente leerrecht dat door de 
SER-commissie nauw werd gekoppeld 
aan het betaald educatief verlof. Door 
dit soort sociale rechten worden bij de 
burgers verwachtingen opgeroepen 
die de overheid vandaag niet kan 
waarmaken. Dat zou frustraties oproe-
pen. 

De relatie die de Minister legt tussen 
betaald educatief verlof en arbeidstijd-
verkorting lijkt mij juist. Wel zou ik van 
de Minister willen vragen een reactie 
op het verwijt dat met het door hem 
beoogde systeem een verbrokkeling 
van het betaald verlof in de hand zal 
worden gewerkt. Hoe schat hij ove-
rigens de mogelijkheid in om een deel 
van de vermogensaanwas te bestenv 
men voor de financiering van het be-
taald educatief verlof? 

Het is jammer dat de ontwikkelingen 
op het terrein van de arbeidsbemidde-
ling zo langzaam van de grond komen. 
Is het overigens waar dat deze ontwik-
keling reeds wordt ingehaald door 
plannen voor geheel nieuwe metho-
des van arbeidsbemiddeling? Het re-
cente rapport over de arbeidsbureaus 
nieuwe stijl was overigens redelijk po-
sitief. Wel zou ik wil len vragen of het 
niet mogelijk is de voor dit jaar geplan-
de verbetering van het GAB in Amster-
dam te wijzigen in een aanpassing 
nieuwe stijl, gezien de vooroorlogse 
toestanden daar. 

Tot slot nog een enkele vraag over 
het vijfploegensysteem. Soms lijkt het 
wel alsof het realiseren van dat 
systeem voor sommige mensen het 
laatste obstakel is naar een volmaakte 
samenleving. Prof. Thierry heeft erop 
gewezen dat sommige vijfploegen-
diensten minder aantrekkelijk zijn van-
wege het grotere aantal zondagen dat 
moet worden gewerkt en dat niet over-
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tuigend is aangetoond dat ploegen-
diensten ziekten veroorzaken, laat 
staan dat de meer onregelmatige vijf-
ploegendienst minder ongezond zou 
zijn dan vierploegendienst. 

Zitten de problemen echter niet 
meer in het feit dat de verschillende 
roosters zo strak gehanteerd worden? 
Is het niet mogelijk, nu arbeidstijdsver-
korting op korte termijn financieel niet 
haalbaar is, en mijns inziens zonder 
aanvullend. Betaald educatief verlof 
sociaal ook niet wenselijk, het vier-
ploegensysteem aantrekkelijker te ma-
ken door meer mogelijkheden te creë-
ren voor variabiliteit? Zo kan ik mij 
voorstellen dat het minder onplezierig 
is om twee zondagen extra lang te 
werken en de derde zondag vrij te zijn 
dan om drie zondagen met een gemid-
delde werkduur niet vrij te zijn. Geldt 
voor doordeweekse dagen niet hetzelf-
de? 

Ook zou gedacht kunnen worden 
aan het systeem dat in enkele Engelse 
bedrijven geldt: de groepen kunnen 
daar binnen zekere grenzen, zelf bepa-
len welke roosters ze nemen en hoe ze 
die samenstellen. Dat schijnt uiterma-
te goed te werken. Welke mogelijkhe-
den bestaan er in ons land voor derge-
lijke systemen? 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het overzicht in de be-
grotingsstukken van alles waarmee 
het ministerie bezig is, geeft zeker niet 
de indruk dat de bewindslieden en hun 
ambtenaren stil zitten. Ook blijkt uit de 
memorie van toelichting een grote 
welwillendheid om de kwaliteitvan het 
bestaan te verbeteren. Als het de 
toon is, die de muziek maakt, klinkt de-
ze begroting mooi. Maar er zijn toch 
wat onzuivere klanken die neerkomen 
op afleiding en versluiering van maat-
schappelijke problemen zoals blijkt uit 
de opmerking dat de klassentegenstel-
lingen minder relevant zijn geworden 
en dat de nadruk schuift naar de kwali-
teit van het leven. 

Dit klinkt wat schijnheilig als dezelf-
de regering, die schrijft over de kwali-
teit van het bestaan, niet eens de ma-
teriële minima van bepaalde groepen 
mensen kan garanderen. Vraag maar 
eens aan buitenlandse werknemers, 
aan Surinamers, aan Molukkers, aan 
jongeren, aan oudere, ongehuwde 
werkende vrouwen, aan bijstandsuit-
keringsgerechtigden wat zij vinden 
van de kwaliteit van het bestaan; en 
ook wat zij vinden van de kwaliteit van 
de openbare dienstverlening, zoals die 
bij voorbeeld plaatsvindt in de gewes-
telijke arbeidsbureaus. 
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Onuitgesproken blijft helaas de rich-
t ing van het beleid als gevolg van de 
feitelijke effecten van allerlei maatre-
gelen. Men krijgt niet de indruk dat er 
een samenhangend beleid is. Het be-
leid van Sociale Zaken wordt juist ge-
kenmerkt door wisselvalligheid in de 
soort maatregelen, kennelijk al naar 
gelang de economische omstandighe-
den, in casu de behoeften van het be-
drijfsleven of van bepaalde sectoren 
daarvan wisselen 

Toen in een tijd van aanzienlijke eco-
nomische groei het industriële reser-
veleger niet groot genoeg was en be-
paalde soorten vacatures moeilijk ver-
vulbaar bleken, heeft men actief mee-
gewerkt aan het binnenhalen van bui-
tenlandse werknemers. Op dit mo-
ment wordt tegenover hen een vol-
strekt a-sociaal beleid gevoerd, met 
name tegen de illegaal in Nederland 
verblijvende buitenlanders en in het 
bijzonder tegenover diegenen onder 
hen, die afkomstig zijn uit landen rond 
de Middellandse Zee. 

Nederland behoorde nota bene tot 
de voorstanders van een richtlijn tot 
harmonisatie van de wetgeving van de 
EG-landen op het terrein van de be-
strijding van illegale migratie en illega-
le arbeid. Maar ook voor de legaal hier 
verblijvende buitenlanders is het 
moeilijk. De werkloosheid onder hen 
stijgt schrikbarend. Desondanks wil 
Hoogovens nog nieuwe mensen wer-
ven in Spanje. Heeft de Minister al een 
beslissing genomen over de vergun-
ningaanvraag van Hoogovens? 

Het Ministerie van Sociale Zaken 
heeft in de moeilijke arbeidsmarktpo-
sit ievan buitenlandse werknemers 
kennelijk geen aanleiding gezien hen 
te laten vallen onder de bijzondere ca-
tegorieën waarvoor aparte bemidde-
laars zijn aangesteld bij de arbeidsbu-
reaus. Is de Minister alsnog bereid aan 
de arbeidsbureaus waar een groot 
aantal buitenlandse werknemers staat 
ingeschreven - dus in ieder geval in de 
grote steden - aparte formatieplaatsen 
voor extra (niet voor speciale) bemid-
delaars toe te staan? 

Over de arbeidsbemiddeling via de 
gewestelijke arbeidsbureaus is de Mi-
nister in de beantwoording van de vra-
gen nogal afhoudend geweest. De do-
cumentatiemap 'arbeidsbureaus nieu-
we stij l ' geeft veel informatie, maar 
wat ik er bij voorbeeld niet in aantrof 
was het probleem dat volgens een 
brief van de gemeente Zaanstad van 
20 december j l . bestaat, namelijk het 
probleem van de samenvoeging van 
de arbeidsbureaus van de Umond en 
van de Zaanstreek. Kan de Minister 
zeggen op grond van welke overwe-
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gingen een dergelijke beslissing tot sa-
menvoeging is genomen? In hoeverre 
is hierover overleg gevoerd met de be-
treffende gemeentebesturen? 

Dit brengt mij bij een ander pro-
bleem, dat de Minister in zijn memorie 
van toelichting aansnijdt, namelijk het 
delegeren van bevoegdheden naarde 
gewestelijke arbeidsbureaus in het ka-
der van de arbeidsbureaus-nieuwe-
stijl. In de documentatiemap is wel 
sprake van een begeleidingscommis-
sie, maar het verbaast mij dat de de-
centralisatie van de arbeidsbemidde-
ling wat eenzijdig is, ondanks het zo-
veel geprezen streven naar decentrali-
satie (waarbij ik vooral denk aan wel-
zijnsvoorzieningen en de daarbij beho-
rende financiële lasten). 

Is het niet wenselijk om naast de dele-
gatie van ambtelijke bevoegdheden aan 
de arbeidsbureaus-nieuwe-stijl ook de 
parlementaire controle op de wijze 
waarop de gedelegeerde bevoegdhe-
den worden gehanteerd aan een ander 
bestuurlijk niveau dan het nationale 
over te dragen? Het meest in aanmer-
king komende niveau is dan het pro-
vinciale niveau. 

Wat mij overigens bij de organisatie-
ochema's van de arbeidsbureaus-nieu-
we-stijl opvalt is, dat er niet is voorzien 
in een onafhankelijke klachtencom-
missie waar cliënten hun klachten over 
de behandeling op het arbeidsbureau 
en op de arbeidsmarkt kunnen depo-
neren. Dat zullen in de meeste geval-
len klachten zijn van werkzoekenden 
over de niet altijd even correcte behan-
deling die hun bij sollicitaties ten deel 
valt. 

Afgelopen maandag heeft de Minis-
ter zich nog eens uitgesproken voor de 
deeltijdarbeid als bijdrage in de oplos-
sing van de werkloosheid. Zowel bij 
het debat over het volumebeleid als bij 
dat over de loonpauze heb ik hierover 
al iets gezegd. 

Het verwondert mij dat de Minister 
aan de ene kant wel oog heeft voor het 
feit, dat deeltijdarbeid niet beperkt 
mag blijven tot bepaalde soorten func-
ties, qua niveau en qua beroepsgroep, 
terwijl hij aan de andere kant de naïvi-
teit vertoont, te veronderstellen dat 
zijn Experimentele Regeling Bevorde-
ring Deeltijdarbeid en de voorwaarden 
die hij stelt, daartoe zullen bijdragen. 

Is de Minister niet van mening dat 
zijn subsidievoorwaarde, dat bestaan-
de full-timearbeidsplaatsen moeten 
worden gesplitst in deeltijdplaatsen 
juist niet het beoogde effect sorteert, 
namelijk dat de deeltijdarbeid uit de 
sfeer van de marginale vrouwenarbeid 
wordt gehaald? Denkt hij niet dat zijn 
voorwaarde juist een stimuleringspre-
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mie is voor werkgevers om tot verdere 
arbeidsdeling en taaksplitsing overte 
gaan? Op de wat langere duur kan dat 
door toeneming van de arbeidspro-
duktiviteit juist arbeidsplaatsen gaan 
kosten. 

Bovendien kunnen door de evenre-
dige salarisvermindering alleen men-
sen hiervan gebruik maken die hetzij 
een bestaansminimum kunnen verdie-
nen ondanks die vermindering, hetzij 
niet uitsluitend op dit inkomen uit 
deeltijdarbeid zijn aangewezen als 
middel van bestaan; mensen dus die 
behoren tot een huishouden waarvan 
ook andere leden een inkomen heb-
ben. 

Het 'huishouden', ook wel 'economi-
sche eenheid' genoemd om niet het 
woord 'gezin' te moeten gebruiken, 
duikt in de memorie van toelichting 
heel even op als het gaat om inko-
mensverhoudingen tussen huishou-
dingen. Er wordt allerwegen gedacht 
over individualisering van het sociale 
zekerheidssysteem en over het geen 
rol bij ontslag meer mogen spelen van 
het kostwinnerschap (althans bij de 
overheid). Ik vind het daarom vreemd 
dat er bij de Regering, die zich niet zo 
druk maakt voor de aftopping van ho-
gere inkomens, wel grote zorg bestaat 
over dubbele inkomens in een huis-
houding, hoewel die twee samen niet 
evengroot behoeven te zijn als één 
hoog inkomen. 

In hetzelfde kader van emancipatie, 
gelijkberechtiging en individualisering 
is een groot bezwaar te plaatsen van 
vrouwelijke kunstenaars die geen kost-
winner zijn, namelijk tegen het feit dat 
zij niet in aanmerking komen voor een 
uitkering krachtens de beeldende kun-
stenaarsregeling. 

Kan de Minister toezeggen, dat hij 
zeer binnenkort een regeling zal tref-
fen die het mogelijk maakt dat ook 
niet-kostwinners voor de BKR in aan-
merking komen? Valt trouwens de 
BKR niet onder de EG-richtlijn die ge-
lijkberechtiging inzake sociale wetge-
ving van vrouwen en mannen voor-
schrijft? Het zijn ten slotte voorname-
lijk vrouwen die door het niet-kostwin-
nerschap worden gediscrimineerd. 
Een dergelijke herziening van de BKR 
kan overigens vooruitlopen op de re-
sultaten van de onderzoeken die gaan-
de zijn naar het functioneren van de 
BKR in het algemeen. 

Een inkomenspolitiek - dit geldt zo-
wel voor de aftopping van de hogere 
inkomens die worden ingebracht door 
één, twee of meer leden van een huis-
houden als voor de inkomens op basis 
van de BKR - is altijd via de belasting-
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wetgeving te voeren, in tweede instan-
tie. Uitgangspunt van de belastingwet-
geving behoort naar mijn mening de 
individuele situatie te zijn, dus behoort 
zij gebaseerd te zijn op het individuele 
inkomen en op de individuele lasten. 
Het begrip 'huishouden', 'economi-
sche eenheid of 'gezin' hoort mijns in-
ziens niet thuis in de sociale en in de be-
lastingwetgeving. 

De OESO-richtlijnen inzake het ge-
drag van multi-nationale ondernemin-
gen bevatten volgens de memorie van 
toelichting wel de bepaling dat multi-
nationals geen werknemers, afkomstig 
uit vestigingen in andere landen, mo-
gen overplaatsen naar een vestiging 
waar een arbeidsconflict plaatsvindt. 
De afspraken over een nalevingspro-
cedure van deze richtlijn gaan voor 
Nederlandse begrippen zelfs niet ver 
genoeg. Welke procedure denkt de Re-
gering te volgen als deze OESO-richt-
Iijn binnenkort actueel wordt in Neder-
land? Het is geen theoretische vraag; 
zij is juist zeer gericht op de praktijk 
van een grote f irma in het Zuiden des 
lands. 

Ik vraag mij af, of de Minister kennis 
heeft genomen van de problemen die 
een aantal jongerenorganisaties, zoals 
NVV-jongerencontact, PSP-jongeren 
en dergelijke, onderkennen met be-
trekking tot de experimentele arbeids-
projecten voor jongeren. Hoe denken 
de bewindslieden het probleem op 
te lossen dat niet alleen het Minis-
terie van Sociale Zaken, maar ook per 
project een ander ministerie, waarop 
dat project betrekking heeft, de aan-
vragen van subsidie beoordeelt op 
grond van het door dat andere minis-
terie gevoerde beleid? Op die manier, 
als er altijd 2 van de 14 moeilijk ver-
enigbare departementen met elkaar 
van mening gaan verschillen, zullen 
weinig van deze projecten van de 
grond komen, vrees ik. 

Is de Minister bovendien bereid, 
meer bekendheid te geven aan deze 
arbeidsprojecten? Is hij verder nog be-
reid, indien dit op grond van overwel-
digende belangstelling noodzakelijk 
mocht blijken, het budget van 8,5 min. 
te verhogen tot bij voorbeeld het ken-
nelijk eerder toegezegde bedrag van 
20 min.? Dat heeft de secretaris-gene-
raal in een toespraak voor ambtenaren 
die zich met jeugdzaken bezighouden, 
gezegd. 

Ten slotte wi l ik de Minister vragen, 
spoed te betrachten met de regeling 
voor de oudere ongehuwde werkende 
vrouwen. De Regering schijnt al bijna 
een jaar bezig te zijn met denken over 
een standpunt met betrekking tot een 
rapport van een ambtelijke werkgroep. 
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Ik verwacht dat er snel een goed door-
dachte regeling komt en ondanks mijn 
bezwaren tegen de lappendeken van 
tijdelijke, experimentele, overgangs-
of anderszins kortstondige financie-
ringsregelingen waarin deze begroting 
in het bijzonder uitblinkt, kan ik in dit 
geval, van de oudere ongehuwde wer-

- kende vrouw, best instemmen met een 
in principe tijdelijke regeling, bijvoor-
beeld voor 10 jaar. Ik hoop dat wi j te-
gen die ti jd een algemene vervroegde, 
eventueel vrijwill ige pensionering met 
behoud van een behoorlijk inkomen 
zullen kennen. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 
van de rijksbegroting voor 1980, voor 
zover betreft het overheidsperso-
neelsbeleid (15 800 VII); 

de begroting van het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds voor 1980 
(15800-A); 

de brief van de Minister van Binnen-
landse Zaken over het overheidsper-
soneelsbeleid (15726) 

en van de gewijzigde motie-Moor c.s. 
over de medezeggenschapsverhou-
dingen bij de overheid (15800-VII, nr. 
32). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Nog nooit is het overheidsperso-
neelsbeleid zo direct verbonden ge-
weest met het algemene, sociaal-eco-
nomische en financiële beleid. Vanuit 
die optiek geredeneerd zei de heer De 
Vries dat hij het toejuichte dat er een 
aparte behandeling van het gedeelte 
overheidspersoneelsbeleid van de be-
groting kwam. De verbondenheid die 
er zeker is met de algemene en soci-
aal-economische situatie, verbreekt 
overigens niet de band van het over-
heidspersoneelsbeleid met de andere 
beleidsterreinen van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 

De hoofdfuncties van dat departe-
mentzi jn immers: de zorg voor de de-
mocratie en de rechtsstaat, de zorg 
voor een naar behoren functioneren 
van de overheid en de zorg voor de 
openbare orde en veiligheid. Deze drie 
functies kunnen niet los van elkaar 
worden beschouwd. Daarom betreur 
ik het toch wel dat een aparte behan-
deling van het deel overheidsperso-
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neel, los van de andere onderdelen 
van mijn begroting, aan de orde is. 

Mijnheer de Voorzitter! De verwach-
tingen over de economische ontwikke-
lingen op korte termijn worden nu ge-
domineerd door een sterk aantrekken-
de inflatie, voornamelijk als gevolg 
van enorme olieprijsstijgingen, door 
een stagnatie van de wereldhandel en 
dientengevolge van onze economie, 
en door een slechter perspectief van 
de werkgelegenheid. Verschillende ge-
achte afgevaardigden, de heren Even-
huis, Verbrugh en De Vries, wezen 
daarop. Die verwachtingen noodzaken 
tot bijstelling van het tot dusverre ge-
voerde beleid. Deze bijstelling omvat 
ook de bijstelling van het beleid met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. 
In dat beleid is matiging van inkomens 
en arbeidsvoorwaardenontwikkeling 
echter geen doel op zichzelf. 

Matiging moet vanwege minder 
groei; zij is ook noodzakelijk om de 
werkloosheid niet verder te laten oplo-
pen. De overheid als werkgever heeft 
binnen het kader van de algemene 
economische politiek een bijzondere 
taak met betrekking tot de inkomens 
van de eigen werknemers. In het over-
heidspersoneelsbeleid van vandaag 
leidt dat - wie kan dat ontkennen - tot 
zeer smalle marges of zelfs tot een ge-
brek daaraan. De heer Nypels wees 
daarop. 

Hoe moet nu de overheid bij de dub-
belrol die zij heeft, van hoedster van 
het algemeen belang van de werkge-
ver, invulling geven aan het overheids-
personeelsbeleid? Het uitgangspunt 
daarbij is heel goed weergegeven in 
het motto dat de nota over de Aktie 
Werkwinst heeft meegekregen. Ik ci-
teer: 'Het is de hoogste bestemming 
eener goede en welvarende huishou-
ding, niet dat veel voortgebracht en 
verworven worde, maar dat elk aan die 
voortbrenging en verwerving in die 
evenredigheid deelneme'. Die uit-
spraak stamt uit een verhandeling van 
Thorbecke uit 1830 over de invloed 
van machines op de samenleving en 
de economie en is actueler dan ooit. 

Het perspectief voor de werkgele-
genheid in de jaren '80, is verre van 
rooskleurig. Ondanks grote terughou-
dendheid - en de overheid betracht 
die terughoudendheid - is het evident, 
dat duurzame arbeidsplaatsen in de 
overheidssector in het belang van de 
werkgelegenheid van grote betekenis 
zijn. Wij kunnen constateren, dat in al-
le westerse industrielanden de werk-
gelegenheid in de overheidssector de 
afgelopen periode sterk is toegeno-
men. In ons land heeft het werkgele-

genheids- en arbeidsmarktbeleid voor 
de overheid onlangs in een eerste sa-
menhangend beleidspakket van de Ak-
tie Werkwinst '80 gestalte gekregen. 
Straks kom ik hierop overigens nog te-
rug. 

Ik hoop dat de geachte afgevaardig-
den inmiddels kennis hebben geno-
men van het commentaar van de een-
trales van overheidspersoneel, dat ik 
aan de Kamer heb toegestuurd. De 
eerste, algemene conclusie van de 
ambtenarencentrales was instemming 
met het in de nota uiteengezette be-
leid. Instemming van de ambtenaren-
centrales met het beleid van de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken verkrijg ik 
ook niet elke dag. Vandaar dat ik het 
aardig vind, dat eens te releveren. 

Wat is nu de positie van de over-
heidswerknemer? Hebben ambte-
naren de 'sterkste schouders' in ons 
land? In de discussie van vandaag de 
dag wordt door sommigen te gemak-
kelijk van het overheidspersoneel een 
extra matiging verwacht. Natuurlijk: 
extra matiging daar levert een extra 
bijdrage aan algemeen te vragen mati-
ging van de inkomens met een moge-
lijke voorbeeldfunctie voor anderen. 
Anderen volgen zo'n voorbeeld echter 
meestal niet direct. Extra matiging be-
tekent ook een besparing op de loon-
som van de overheid, en dus een om-
buiging van de collectieve uitgaven-
groei. 

Als ook nog wordt geconstateerd, 
dat de Minister van Binnenlandse Za-
ken uiteindelijk eenzijdig de arbeids-
voorwaarden voor overheidswerkne-
mers kan vaststellen, wat is er dan ge-
makkelijker dan het in die sfeer te zoe-
ken? Zo'n aanpak is toch wat al te sim-
pel. Gisteren heb ik geluisterd naar de 
interventies van alle geachte afgevaar-
digden. Ik heb toen met genoegen ge-
constateerd, dat zij ook een dergelijke 
handelwijze, die hier en daar wordt 
aangeprezen, wat al te simpel vinden. 

De heer Van Thijn (PvdA): Kan de Mi-
nister nader toelichten wie hij bedoelt, 
als hij zegt dat er sommigen zijn die 
dat erg gemakkelijk aanprijzen? Is dat 
zijn collega van Financiën of bedoelt 
hij andere leden van de Kamer? Wie 
heeft de Minister hierbij op het oog? 

Minister Wiegel: Iedereen die de 
schoen past, kan hem aantrekken. Ik 
ga hier niet een uitgebreide naamlijst 
noch een waslijst met instanties voor-
lezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op zichzelf is 
het natuurlijk waar, dat, minder dan in 
sommige bedrijfstakken, overheids-
werknemers worden bedreigd door 
het gevaar van verlies van hun arbeids-

plaats, al geldt dat ook weer niet voor 
elke overheidswerknemer. Hierbij 
denk ik bij voorbeeld aan degenen die 
werkzaam zijn in de onderwijssector. 

In de materiële sfeer hebben over-
heidswerknemers soms voordelen ten 
opzichte van werknemers in het be-
drijfsleven door het niet betalen van 
bepaalde premies. Het is ook weer te 
simpel om overigens bruto gelijke in-
komens van werknemers bij de over-
heid en in de bedrijven in netto termen 
te vergelijken. Men moet dan heel dui-
delijk kijken naar gelijke en gelijkwaar-
dige functies. 

Overheidswerknemers hebben een 
goede pensioenvoorziening. Dit is 
overigens in Nederland weer niet zo 
uniek als hier en daar wordt voorge-
steld. Ambtenaren betalen voor hun 
pensioen echter ook een hoge premie, 
veel hoger dan de gemiddelde pensi-
oenpremie van andere werknemers. 

Kortom - hiermee rond ik de inlei-
ding van mijn betoog af - het over-
heidspersoneel behoort grosso modo 
niet tot de zwakste groepen in onze sa-
menleving, maar is ook niet één groep. 
Het kan niet over één kam worden ge-
schoren. Het beleid ten aanzien van 
het overheidspersoneel kan dus niet 
op basis van allerlei simpele uitgangs-
punten worden gevoerd. Het over-
heidspersoneel mag geen sluitpost 
zijn van de nationale rekening! 

Ik wi l vervolgens mij betoog toespit-
sen op vier hoofdthema's. In de eerste 
plaats wil ik wat zeggen over het over-
leg tussen werkgever en werknemers 
bij de overheid. In de tweede plaats wil 
ik ingaan op het inkomensbeleid. In de 
derde plaats wil ik enige opmerkingen 
maken over de werkgelegenheid. 
Daarbij wil ik nog een kleine kantteke-
ning maken bij een berichtje dat in een 
van de veel gelezen ochtendbladen -
in dit geval is het de Volkskrant - is 
verschenen. In de vierde plaats wil ik 
het sociale beleid bespreken. 

Ik begin dan bij het overleg. De ge-
achte afgevaardigden de heren Van 
Thijn, De Vries, Evenhuis en Nypels 
hebben hierover gesproken. De heer 
Van Thijn heeft gezegd dat eenzijdig is 
gedecreteerd dat de bouw- en uit-
zend-c.a.o. in het geheel niet kan wor-
den verwerkt in de trend. Die stelling 
is onjuist. Er is niets gedecreteerd. Er 
is een voorstel gedaan. Dat voorstel is 
door de ambtenarencentrales afgewe-
zen. Zij zijn van tafel weggelopen. Ver-
volgens hebben zij een kort geding 
aangespannen. Ik heb elke keer ge-
zegd dat ik het overleg reëel en open 
wilde voeren. Dit betekent niet dat er 
dan ook door mij een tas met wissel-
geld wordt meegenomen. 
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Mededelingen daarover uit de pleit-
notitie van de landsadvocaat onder-
schrijf ik. Die mededeling is niet zo-
maar uit de lucht komen vallen. Zij 
volgde na een citaat uit de toelichting 
bij de ontwerpen die indertijd hebben 
geleid tot de huidige overlegstructuur. 

In die toelichting staat: 'De Regering 
meent dat de door haar in te dienen 
voorstellen niet moeten liggen bene-
den hetgeen zij zelf als juist ziet en pas-
sende in haar algemeen sociaal-eco-
nomisch beleid. Tenzij zij als startpunt 
der discussies een lager niveau zou 
kiezen om zodoende de schijn van een 
onderhandelingsmarge te wekken, 
hetgeen inderdaad een schijnverto-
ning zou betekenen, kan de aan de re-
geringsvertegenwoordiger gegeven 
ruimte meestal niet groot zijn, althans 
niet ten aanzien van die onderwerpen 
waarbij het algemeen sociaal-econo-
misch beleid der Regering het sterkst 
in het geding is.'. 

Als ik kijk naar die passage uit de 
toelichting op de voorstellen die heb-
ben geleid tot het functioneren van het 
huidige overleg, vind ik dat ik volstrekt 
correct heb gehandeld. Ik werp dus 

• het verwijt van de heer Van Thijn verre 
van mij. Ik ben de geachte afgevaardig-
de de heer De Vries erkentelijk waar hij 
zegt dat hij er geen behoefte aan heeft 
om de Minister op dat punt een schrob-
bering te geven. 

In deze concrete situatie doet zich de 
toestand voor, zoals de heer Nypels 
die heeft geschetst, namelijk dat de 
omstandigheden maken dat er ener-
zijds geen speelruimte is, terwijl de be-
reidheid tot echt overleg wel degelijk 
aanwezig is. Ik heb mijn bereidheid tot 
overleg over het niet doorwerken van 
de bouw- en uitzend-c.a.o. in de amb-
tenareninkomens in mijn brief van 23 
januari j l . nog eens herhaald. Ik heb 
uitvoerig mijn argumenten genoemd, 
niet alleen het budgettaire argument, 
maar ook het argument dat de mensen 
die werken in de bouw- en uitzendwe-
reld er materieel nauwelijks beter van 
worden. 

Tussen het moment dat ik mijn voor-
stel aan de ambtenarencentrales heb 
gedaan om de bouw- en uitzend-c.a.o. 
niet te laten doorwerken in de ambte-
nareninkomens en dit moment, ligt de 
behandeling in deze Kamer en aan de 
overzijde van een wetsontwerp dat be-
oogde de doorwerking van die ca.o.'s 
voor de mensen met het minimum-
loon en sociale uitkeringen, eruit te ha-
len. Dat is door het parlement aan-
vaard. Het wetsontwerp is wet gewor-
den. 

Dan heb ik een klein vraagje. Ik moet 
natuurlijk voorzichtig zijn, want de si-
tuatie is open en wi j gaan nog verder 
praten. Hoe kan nu door de Minister 
van Binnenlandse Zaken op een gege-
ven moment wel aan het overheids-
personeel worden gegeven wat bij wet 
aan de mensen met een sociale uitke-
ring en de minimumloners is onthou-
den? Ik vraag toch wel enig begrip 
voor mijn standpunt. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat kan ook 
niet. Het zou ook mijn stellige overtui-
ging zijn dat, wanneer in het overleg 
met de ambtenaren overeenstemming 
zou worden bereikt over een beschei-
den mate van doorberekening, dit ge-
volgen zou moeten hebben voor de 
sociale uitkeringen. Dat is een duideli j-
ke zaak. De Minister moet zich nu ech-
ter niet verschuilen achter het beleid 
van zijn collega van Sociale Zaken. Hij 
moet niet haasje-over spelen. Het gaat 
mi j erom dat het kabinetsbeleid, waar-
voor de Minister medeverantwoorde-
lijk is, van meet af aan was gericht op 
het feit dat die doorberekening niet 
kon plaatsvinden. 

Dit betekent dus dat het overleg 
daarover - de Minister schrijft dit op-
nieuw in zijn brief van 23 januari -
geen enkele betekenis heeft. Men kan 
kiezen tussen de strop en de galg. Het 
regeringsstandpunt staat echter vast. 

Minister Wiegel: De Regering heeft al-
t i jd duidelijk laten weten welke voor-
nemens zij had met het doorwerken 
van de bouw- en de uitzend-c.a.o.. Het 
niet laten doorwerken hiervan is geen 
decreet van ons geweest. Hiervoor zijn 
argumenten op tafel gelegd. Het over-
leg is door de ambtenarencentrales af-
gebroken. Er is dus hierover inhoude-
lijk niet verder gesproken. Ik was en 
ben echter tot een gesprek hierover 
bereid. 

Ik geef de geachte afgevaardigde in 
overweging, goed na te lezen wat in de 
toelichting stond bij de ontwerp-rege-
lingen die uiteindelijk hebben geleid 
tot het functioneren van het huidige 
georganiseerde overleg, waarbij de 
geachte afgevaardigden kritische kant-
tekeningen hebben geplaatst. 

De heer Van Thijn (PvdA): Natuurlijk 
heb ik de citaten uit de toelichting bij 
de nota die heeft geleid tot de huidige 
vorm van het overleg, gelezen. Wij zijn 
nu echter vele jaren verder. Ik heb ge-
constateerd dat in alle jaren waarin het 
trendsysteem als onaantastbaar uit-
gangspunt werd gehanteerd, hierover 
geen problemen zijn ontstaan. Deze 
zijn van de laatste jaren. 

Nu is gebleken - dit blijkt ook uit de 
woorden van de Minister - dat de be-
reidheid, het overleg inhoud te geven 
en de constatering dat de Minister 
nooit met een onderhandelingsmarge 
naar het overleg kan gaan, met elkaar 
op gespannen voet verkeren. Hij moet 
mij uiteenzetten hoe deze te verenigen 
zijn. Als zij niet zijn te verenigen, moe-
ten wi j allen constateren dat het over-
leg aan functie heeft verloren. 

Minister Wiegel: Ik meen dat het niet 
aan functie heeft verloren. Ik zal straks 
nader ingaan op de vraag of het over-
leg niet op een andere manier kan 
plaatsvinden. 

In alle duidelijkheid merk ik het vol-
gende op. Natuurlijk is het overleg van 
de laatste jaren niet eenvoudig ge-
weest. Zeker in een tijd van slechter 
wordende economische omstandighe-
den, waarin de Minister van Binnen-
landse Zaken niet elke keer juichend 
naar het overleg kan gaan met een fan-
tastisch voorstel om de positie van de 
ambtenaren te verbeteren, is het over-
leg moeilijk. Zo is de huidige t i jd. 

Ik herinner mij een voorbeeld van 
het overleg van de laatste paar jaren. 
Na een uitgebreide discussie heeft het 
kabinet in de vorige zomer besloten 
dat er een vervroegde uittredingsrege-
ling voor het overheidspersoneel kon 
komen. Dit ging maar net, want het 
kostte geld. Het is echter gelukt en de 
ambtenarencentrales en ik waren er 
toen zeer blij mee. Voor het eerst na 
zes jaren is toen een gezamenlijke 
persconferentie gehouden. 

Veel andere leuke dingen zijn er de 
laatste jaren niet geweest. Wij hebben 
besprekingen gevoerd met de ambte-
narencentrales over de kortingen in 
het kader van Bestek '81. Dat was niet 
eenvoudig. Hiervan kan men nietzeg-
gen dat het een gevolg is van het feit 
dat de Minister niet wi l overleggen. 
Het is een gevolg van het feit dat de 
marges smaller zijn dan smal. 

Ik herinner mij een eerdere discus-
sie, toen ik zelf lid van deze Kamer 
was, tussen de ambtenarencentrales 
en de Minister van Binnenlandse Za-
ken in 1976. Als men de commentaren 
van de ambtenarencentrales hierop 
naleest, ziet men dat het 'van dik hout 
zaagt men planken' was. 

De heer Van Thijn (PvdA): Wij moeten 
twee zaken goed uit elkaar houden. 
Geen enkel kabinet, van welke samen-
stelling dan ook, heeft in een dergelijk 
overleg tegenwoordig leuke dingen te 
presenteren. Hierover kunnen wi j het 
eens zijn. Het gaat echter om de waar-
dering van de positie van de Minister 
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van Binnenlandse Zaken in een over-
legstructuur. Enerzijds zegt hij dat het 
overleg inhoud moet hebben en open 
en reëel moet kunnen zijn. Anderzijds 
zegt hij dat een Minister van Binnen-
landse Zaken nimmer in de positie is, 
met onderhandelingsmarges, met wis-
selgeld, het overleg binnen te treden. 

Het gaat mij meer om de principiële 
benadering dan om de feitelijke afwik-
keling van het overleg in de laatste ja-
ren. Ik zit met deze paradox. De Minis-
ter zit er ook mee. Ik zie niet in dat de 
twee uitlatingen van de Minister ver-
enigbaar zijn. 

De heer Evenhuis (VVD): Kan de heer 
Van Thijn aangeven 

De Voorzitter: Geen onderlinge dis-
cussie, alstublieft. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik bewaar 
mijn opmerking dan voor de tweede 
termijn. 

Minister Wiegel: De heer Van Thijn 
signaleert de moeilijke situatie, waarin 
ik, evenals de ambtenarencentrales, 
zit. Naar mijn mening kan men niet 
zeggen dat het overleg dat nu bestaat 
en dat ik enkele jaren heb meege-
maakt, overleefd is en niet functio-
neert. 

Neen, het functioneert uiterst moei-
lijk, gezien de feitelijke situatie die be-
staat. De huidige overlegstructuur is 
op dit moment zeker geen rustig bezit. 
Dat is waar. 

Ik ben bereid, te praten over de 
vraag of dat overleg in de toekomst 
niet een andere structuur moet krijgen. 
De heren Van Thijn, Evenhuis en De 
Vries hebben daarop gewezen. Ik ben 
bereid tot dat overleg. Ik zie echter nog 
niet hoe wij nu precies dat georgani-
seerd overleg zouden moeten veran-
deren. Eerst wil ik een mogelijk be-
staand misverstand uit de weg rui-
men. De eerste drie leden van artikel 6 
van het ESH - hierover is gisteren in 
de Kamer gesproken - gelden inder-
daad voor het overheidspersoneel. Het 
is echter niet zo dat de eerste drie le-
den van artikel 6 zouden verplichten 
tot een stelsel van ca.o. 's in de publie-
ke sector. Het comité van deskundigen 
heeft meermalen uit het bestaan van 
de verschillen tussen de private en de 
publieke sector afgeleid dat artikel 6 
van het ESH voor personen in over-
heidsdienst wordt nageleefd, als een 
overlegprocedure voor de opstelling 
en uitvoering van de eenzijdig door de 
overheid vastgestelde voorschriften 
wordt afgesproken en als die procedu-
re ook functioneert. 

Ik zeg daarmee niet dat ik ca.o.'s in 
de publieke sector bij voorbaat zou 
willen uitsluiten. Ik ben bereid, samen 
met de ambtenarencentrales te bezien 
of en hoe wi j het stelsel van georgani-
seerd overleg zouden kunnen wijzigen 
Daarvoor wil ik alle ruimte bieden. 
Hieraan voeg ik nog toe dat ik dit niet 
alleen op dit moment zeg. 

Met de centrales is al de afspraak ge-
maakt dat ten principale doel en bete-
kenis van het overleg onderwerp van 
gezamenlijk beraad zullen zijn, juist 
ook omdat zij de perikelen signaleren 
die ik ook zie. Zeker kan in dat overleg 
ook het meer zelfstandig arbeidsvoor-
waardenbeleid wat mij betreft aan de 
orde komen. 

In de besprekingen over een zelf-
standiger arbeidsvoorwaardenbeleid 
zal ook een punt waarover de heer Van 
Thijn heeft gesproken centraal staan, 
namelijk het feit dat aan de bijzonder-
de status van de overheid als werkge-
ver heel moeilijk is te tornen zonder 
het finale budgetrecht van de Kamer 
aan te tasten. Daarmee signaleren wi j 
een probleem. In dat opzicht zal bij ie-
dere overlegsituatie tussen de over-
heid als werkgever en de overheids-
werknemers altijd een zekere span-
ning bestaan. Dat kan eenvoudig niet 
anders. 

Ook twee andere aspecten van de 
problematiek van de positie van be-
trokkenen bij het overleg zijn inmid-
dels in gang gezet. Hierbij doel ik op de 
Commissie-Toxopeus II. Zoals men 
weet, is er eerder een Commissie-
Toxopeus geweest; ik zal er nu maar 
niet over spreken hoe die aan haar 
eind is gekomen. Nu heeft deze com-
missie Toxopeus II de taak gekregen, 
advies ui t te brengen over: 

a. de vraag welke voorziening, an-
ders dan het stakingsrecht, kan wor-
den getroffen voor gevallen waarin het 
overleg niet tot overeenstemming 
leidt; 

b. de wijze waarop de uitoefening 
van het stakingsrecht door het over-
heidspersoneel ware te regelen, met 
name ziende naar artikel 31 van het 
ESH. De commissie is gevraagd, over 
het tweede deel zo mogelijk vóór 1 ja-
nuari 1980 te adviseren. Dat is niet 
mogelijk gebleken, doordat de commis-
sie over beide onderwerpen gezamenlijk 
wilde rapporteren, hetgeen mij 
een heel goede aanpak leek. De com-
missie zal dit nu in april naar alle waar-
schijnlijkheid doen. 

Ondanks de vertraging waarvan 
sprake is, ga ik er nog steeds van uit — 
zo zou ik de heer De Vries willen verze-
keren - dat uitvoering kan worden ge-

geven aan de motie-De Voogd/Van 
Dam. Dit betekent, dat vóór 1 januari 
1981 een wetsontwerp ter zake bij de 
Tweede Kamer kan worden ingediend. 
Ik kan dit ook zeggen omdat enkelen 
van mijn ambtenaren die de verdere 
behandeling van deze zaak voor hun 
rekening nemen, nu adviserend lid van 
de commissie-Toxopeus zijn, zodat zij 
van een en ander op de hoogte zijn. 
Als de commissie heeft geadviseerd, 
kunnen zij snel doorprocederen. 

Mijnheer de Voorzitter! In het kader 
van het inkomensbeleid is gesproken 
over hettrendbeleid, de aanvangssala-
rissen, de topsalarissen, de toeslag 
voor onregelmatige diensten, de 
Ubink-normen en de pakketvergelij-
king. 

De heer Evenhuis heeft zich duidelijk 
uitgesproken voor handhaving van het 
trendbeleid. De heer Verbrugh heeft 
gezegd dat er eigenlijk reden voor is, 
van hettrendbeleid afscheid te nemen. 
In de regeringsverklaring is over het 
trendbeleid een duidelijke principe-uit-
spraak opgenomen. Ik meen dat het 
een goede uitspraak is, welke moet 
worden gehandhaafd, omdat naar 
mijn opvatting handhaving van het af-
geleide beleid bepaald heel goede ele-
menten heeft. 

Ik geloof niet zo sterk - ik zou dit wi l -
len zeggen tegen de geachte afgevaar-
digden die het trendbeleid niet om 
zeep willen helpen, maar die toch zeg-
gen, dat het niet meer functioneert - in 
de stelling, dat er per se een gunstig 
effect van een initiërend algemeen sa-
larisbeleid van de overheid op de loon-
onderhandelingen in de particuliere 
sector uitgaat, tenzij de overheid de 
salarisverhoging precies op het goede 
niveau weet te prikken, zoals later zal 
moeten blijken uit de uitkomsten van 
de onderhandelingen in het bedrijfsle-
ven. Ik heb er mijn twijfels over of dit 
zal gelukken. 

Men krijgt of een achterstand in de 
ontwikkeling van de ambtenarensala-
rissen, of er gaat van de salarisverho-
ging voor het overheidspersoneel een 
opwaartse druk naar het bedrijfsleven 
uit. Geen van beide zaken is toe te jui-
chen. Ik meen daarom, dat een goed in 
de pas lopen van de ontwikkeling van 
de ambtenarensalarissen met de ont-
wikkelingen in het bedrijfsleven -
maar dan natuurlijk zo geschoond mo-
gelijk - de beste methode is. Ik voeg 
hieraan nog toe, dat het trendbeleid 
naar mijn oordeel niet uitsluitend tot 
de salarissen moet worden beperkt. 
Het moet worden beschouwd als een 
politiek die erop gericht is, de ambte-
naren te doen delen in de ontwikkeling 
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van de welvaart, in materiële en in im-
materiële zin. Ik meen ook, dat dit een 
heel goede zaak is. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik zie 
naar de uitkomst van het trendbeleid -
ik denk met name aan het trendbeleid 
in bredere zin; ik wijs op de relatief 
sterke rechtspositie van de ambte-
naren - dan wijs ik erop, dat indertijd 
in het trendbeleid in bredere zin aan-
leiding is gevonden om te komen met 
voorstellen inzake kortingen ingevolge 
Bestek '81. Hierbij is uiteengezet dat de 
ambtenaren - vergeleken met particu-
liere werknemers - in een gunstige po-
sitiezijn gekomen. 

Een voorstel van 6 x 0,5% korten in 
drie jaar is in het overleg omgezet in 
6 x 0,3 tot 0,7%, juist in verband met 
het beginsel van de draagkracht. Het is 
een goed voorbeeld van de marges -
hoe moeizaam het overleg ook ver-
loopt; de ambtenarencentrales von-
den de kortingen natuurlijk niet plezie-
rig - die het overleg heeft; men kan 
praten met elkaar. 

Het overleg over Bestek '81 heeft 
ook geleid tot een eenmalige aftop-
ping ten behoeve van de werkgelegen-
heid. Ik had hiervoor een voorstel ge-
daan. Ik heb gezegd: Laten, ten behoe-
ve van de werkgelegenheid, alle 
ambtenaren 0,2% van hun inkomen in-
leveren. Dat wilden de meeste centra-
les niet. Toen is de aftopping van de 
prijscompensatie eruit gekomen. 
Daarover was ik niet enthousiast. Ik 
heb mij erbij neergelegd. Dit is ook een 
voorbeeld van het feit, dat wij binnen 
de smalle marges die er zijn toch met 
de ambtenarencentrales hebben ge-
tracht tot zaken te komen. 

De aftopping was inderdaad eenma-
lig, vooruitlopend op de ontwikkeling 
in het bedrijfsleven. Wij zullen ons al-
len nog wel herinneren, dat zij er in 
1979 is gekomen en dat het bedrijfsle-
ven helemaal niet is gevolgd. 

Later is een zekere wetgevende acti-
viteit ter tafel gekomen. De ambtena-
rencentrales zeggen nu dat de aftop-
ping voor hen eenmalig was. Zij heb-
ben mij gevraagd, of ik met voorstel-
len over aftopping zal komen. Ik heb 
toen gezegd: ik ben niet van plan, juist 
gezien jullie opstelling, met voorstel-
len ter zake te komen. Ook dat moge 
een staaltje zijn van het nastreven van 
goed overleg. 

De heer Van Thijn heeft zijn onge-
rustheid uitgesproken over de gevol-
gen van een eventuele verlaging van 
de aanvangssalarissen over de gehele 
linie. Ik wil niet de pretentie hebben 
dat ik de geachte afgevaardigde volle-
dig gerust kan stellen, maar ik wil wel 

zeggen dat ik bij de voorbereiding van 
de desbetreffende maatregelen streef 
naar een aanpassing van aanvangssa-
larissen van specifieke categorieën 
personeel uit hoofde van overwegin-
gen van met name het functioneren 
van de arbeidsmarkt. 

De geachte afgevaardigde heeft ook 
nog een suggestie gedaan op het stuk 
van de inkomens voor de hoger be-
taalde ambtenaren. Hij heeft... 

De heer Van Thijn (PvdA): Mag ik 
nog even op de aanvangssalarissen te-
rugkomen? Het overviel mij dat de Mi-
nister daar maar één zin aan wijdde. 
Kan hij iets nader toelichten wat ik 
moet verstaan onder: toespitsen op 
specifieke categorieën, gelet op het 
functioneren van de arbeidsmarkt? Ik 
neem aan dat dit nog iets zou kunnen 
worden uitgewerkt. 

Minister Wiegel: Ja, dat wordt ook 
heel hard uitgewerkt op mijn ministe-
rie. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik bedoel te 
vragen, of u dat bij dezen iets nader 
wilt uitwerken, zodat wi j het ook als 
specifieke categorie in deze Kamer 
kunnen bevatten. 

Minister Wiegel: Ik meende dat de 
heer Van Thijn zijn ongerustheid had 
uitgesproken, omdat hij dacht dat er 
een verlaging van de aanvangssalaris-
sen over de hele linie zou komen. Dat 
zou een vrij ongedifferentieerde maat-
regel zijn. Ik zeg niet dat dit per se is 
uitgesloten. Wel zeg ik dat ik op dit 
moment met name denk aan bepaalde 
aanvangssalarissen in bepaalde groe-
pen, waarvan je je kunt afvragen of zij 
gezien de situatie op de arbeidsmarkt 
met de beloning voor hun functie niet 
wat te hoog in de boom zitten. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik heb be-
halve het criterium van de arbeids-
markt vooral ook genoemd het criteri-
um van inkomenspolitiek. 

Minister Wiegel: Ik denk dat hetcriteri-
um van de arbeidsmarkt het meest 
rechtvaardig is. Ik kom over de in-
komenspolitiek nog wel te spreken. De 
geachte afgevaardigde heeft namelijk 
de suggestie gedaan, binnen een paar 
jaar als maximumsalaris bij de over-
heid te laten gelden wat nu heet schaal 
154 van het Rijksbezoldigingsbesluit. 
Er zijn overigens ook vragen gesteld 
over de herstructurering van de topsa-
larissen. Ik constateer dat de geach-
te afgevaardigden op de gedachten, die 
ik heb ontworpen, positief hebben gere-
ageerd. 

Er is een uitgebreid overleg over aan 
de gang met tal van groeperingen. Bij 
de voorstellen zijn tal van functionaris-
sen betrokken. Dat overleg vergt nog 

wel wat t i jd en het moet ook zorgvul-
dig geschieden. De zaak zit zeker niet 
in de ijskast. 

Nogmaals, de heer Van Thijn denkt 
aan een maximumsalaris bij de over-
heid op basis van schaal 154. Ik vind 
dat niet aanvaardbaar. Het is nu al ont-
zettend moeilijk - daarmee ben ik weer 
bij de aanvangssalarissen terug, maar 
ook in andere zin spreek ik dan over 
een stelling die door de heer Van Thijn 
is geponeerd - voor de belangrijke 
functies bij de overheid de meest ge-
schikte mensen te krijgen. Het is niet in 
het belang van de kwaliteit van het 
overheidsapparaat, als wi j op de ma-
nier die door de geachte afgevaardig-
de wordt gesuggereerd gaan snoeien 
in de inkomens van de managers bij 
de overheid. 

Als de geachte afgevaardigde zijn 
zin krijgt, betekent dat netto gerede-
neerd dat er bij de overheid een inko-
mensverhouding komt van 1 : 3. Dat 
overtreft ongetwijfeld de stoutste dro-
men van de geachte afgevaardigde. Ik 
wi l hem graag bij die droom laten en 
die droom niet tot werkelijkheid laten 
worden, want dan wordt het een 
nachtmerrie voor het goed functione-
ren van het topmanagement van de 
overheid. 

Voorts een zaak die politiek gewel-
dig in de schijnwerpers staat, namelijk 
de toeslagregeling onregelmatige 
diensten. De geachte afgevaardigden 
de heren De Vries, Van Thijn en Even-
huis hebben allen gevraagd hoe voor-
stellen om te tornen aan de toeslagre-
geling onregelmatige diensten zijn te 
rijmen met het pleidooi in de troonre-
de voor een betere beloning van vuil 
en onaangenaam werk. 

De heer Van Thijn, alert als hij is, 
heeft afgelopen zaterdag in een radio-
programma op dat stuk heel hard op 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
geschoten, iets waar ik overigens best 
tegen kan. De heer Van Thijn weet ech-
ter heel goed dat de voorstellen date-
ren van jaren terug, van ver voor mijn 
ministerschap. Hij heeft jarenlang de 
ti jd gehad een kabinet van ietwat an-
dere constellatie over die voorstellen 
op de jas te tikken. Hij doet het echter 
nu. 

De gedachten die zijn ontwikkeld be-
oogden een logisch en doorzichtig 
systeem te geven voor de honorering 
van overwerk en onregelmatige 
dienst. Het ging er helemaal niet om be-
paalde bezuinigingen te realiseren. Ik 
heb die voorstellen nog helemaal niet 
overgenomen. Zelf sta ik er bepaald 
kritisch tegenover, mede gelet op de 
opvattingen die in de troonrede door 
de Regering naar voren zijn gebracht. 
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Politiemensen, brandweermensen 
en PTT-ers zijn voorbeelden van men-
sen die onregelmatig werk verrichten 
en vaak voor zwaar werk komen te 
staan. Ik ben er nog helemaal niet aan 
toe, om het vriendelijk te zeggen, om 
die voorstellen over te nemen. Er zit-
ten voordelen in. Gaan de nadelen, be-
paalde beperkingen, niet door dan 
kunnen de voordelen echter ook niet 
doorgaan. Ik heb mij bereid verklaard 
over die zaak met de ambtenarencen-
trales van gedachten te wisselen. 

Mijn voorlopige oordeel is - ik vind 
echter dat ik er eerst met de ambtena-
rencentrales over moet spreken - dat 
de kansen dat de voorstellen van de 
werkgroep worden gerealiseerd niet 
verschrikkelijk groot zijn. Ik zal de Ka-
mer zeerti jdig informeren over mijn 
standpuntbepaling, die ik overigens 
bepaald nog niet heb afgesloten. Daar-
voor kunnen zowel de ambtenaren-
centrales als de Kamer mij ter verant-
woording roepen. Mijn meningsvor-
ming is nog niet volledig en volstrekt 
afgerond. Ik zal de Kamer echter infor-
meren zodra dit het geval is. 

De heer Van Thijn (PvdA): De Minister 
zegt dat de pijlen ten onrechte op hem 
zijn gericht. Ik wijs er echter op dat de 
problematiek zich nu in de beleids-
sfeer bevindt. 

Minister Wiegel: Inderdaad. 

De heer Van Thijn (PvdA): Hij heeft ge-
zegd dat hij, nu de werkgroep advies 
heeft uitgebracht, bezig is zijn stand-
punt te bepalen. Ligt het gezien zijn 
aarzelingen op dit punt, die ik sympa-
thiek acht, niet voor de hand alle on-
duidelijkheid weg te nemen en, kor-
daat als de Minister is, een snelle be-
slissing te nemen? Ik wijs er daarbij op 
dat de Kamer gisteren unaniem een 
uitspraak in die richting heeft gedaan. 

Minister Wiegel: Gisteren is ook ge-
sproken over het doen van premature 
uitspraken door de Kamer over zaken 
die in het overleg dat ik heb, spelen. 
Over deze zaak is met de ambtenaren-
centrales nog niet overlegd in het ge-
organiseerd overleg. Ik heb al laten 
doorklinken wat vermoedelijk mijn 
conclusie zal zijn. Het lijkt mij echter 
beter, eerst langs de reguliere weg 
met de ambtenarencentrales van ge-
dachten te wisselen. De ene keer zegt 
de geachte afgevaardigde dat ik onvol-
doende overleg voer en de andere 
keer dat ik wat kordater moet zijn. Als 
ik daarover dan weer geblaas krijg, 
roept hij dat ik geen overleg heb ge-
voerd. Wij moeten ook een beetje 
reëel blijven. 

De heerVanThijn (PvdA): Dubbelrol-
len zijn een groot probleem bij deze 
materie maar op dit punt doet dat pro-
bleem zich niet voor. Mijn standpunt -
gezien de discussie die gisteren is ge-
voerd ook dat van de Kamer - is dat 
over deze materie geen overleg nood-
zakelijk is. Op basis van zijn verant-
woordeli jkheid zou de Minister ervan 
moeten afzien, voorstellen in die rich-
t ing voor te leggen aan hetgeorgani-
seerd overleg. Ik denk dat de ambte-
naren zullen jubelen als hij hen niet 
met deze problematiek confronteert. 

Minister Wiegel: Misschien leg ik wel 
het voorstel voor aan de ambtenaren-
centrales om de adviezen van de des-
betreffende commissie niet over te ne-
men. Dan praten wij daarover, maar 
verder ga ik niet. 

De heer Evenhuis (VVD): Gaat de Mi-
nister een standpunt bepalen vóór hij 
hierover het overleg ingaat of komt hij 
in het overleg met de organisaties ge-
zamenlijk tot de conclusie, dat hij niet 
moet doorgaan? 

Minister Wiegel: Ik kom altijd met een 
standpunt en dat breng ik als voorstel. 
Daarover wordt een open en reëel 
overleg gevoerd, waarvan de uitkomst 
niet tevoren vaststaat - het lijkt wel op 
een grammofoonplaatje langzamer-
hand. Wij kijken dan waar wij geza-
menlijk uitkomen en dat lukt vaak in 
het overleg, maar niet altijd. 

De heer Evenhuis (VVD): Zo gaat het 
dus? 

Minister Wiegel: Zo gaat het. De heer 
Evenhuis zou er eens bij moeten zijn. 

DeheerWeijers(CDA): Zo hoort het 
ook te gaan. 

Minister Wiegel: Inderdaad. 
Bijna alle sprekers hebben aandacht 

geschonken aan de pakketvergelijking 
en zich verheugd getoond over de 
voorbereiding van een vergelijkend 
onderzoek. Ik hoop dat de geachte af-
gevaardigden inmiddels mijn brief, die 
gisteren of vandaag hier is aangeland, 
hebben gekregen. Misschien vinden 
de geachte afgevaardigden het goed, 
dat ik ter wil le van de ti jd niet nog eens 
voorlees wat er in die brief staat. De 
procedures worden verder geschetst. 

Professor Wolfson van de Erasmus-
Universiteit bereidt nu een advies voor 
over de opzet van het onderzoek. Dat 
advies hoopt hij al binnen enkele 
maanden te hebben afgerond. De zaak 
kan dan verder van start gaan. 

De pakketvergelijking is bepaald 
geen eenvoudig vraagstuk. Zij mag 
ook niet geïsoleerd worden bekeken. 

Men kan wel concrete voorbeelden 
noemen - de geachte afgevaardigde 
de heer De Vries heeft dat gedaan - van 
verschillen op netto-basis van bruto-
gelijke bedragen - minimumloon ver-
pleegkundigen - maar ik waarschuw 
toch voor een te geïsoleerd bekijken en 
voor maatregelen ad hoc. Ik meen dat 
een goed opgezet pakketvergelijkend 
onderzoek van grote betekenis kan zijn. 

De commissie-Bosman zal begin 
april haar rapport uitbrengen. Dat is 
maar enkele maanden later dan werd 
voorzien, zodat bepaald niet kan wor-
den gesproken van herhaaldelijk uit-
stel. 

De heer Evenhuis heeft gevraagd 
naar de Ubink-normen. Op 11 februari 
zal over de overlegprocedure in het 
bestuurlijk beraad ten aanzien van de-
ze problematiek verder worden ge-
sproken. Aan het desbetreffende rap-
port zitten veel haken en ogen. 

Een van de haakjes betreft de vraag, 
wie het betaalt. Daarover heb ik een 
duidelijk standpunt. Het wordt echter 
door de ambtenarencentrales niet ge-
deeld. Het overleg kan dan lang of kort 
duren, maar het is wel een kleine bottle-
neck in het geheel, om het maar 
eens vriendelijk te zeggen. 

De vierde hoofdmoot in mijn betoog 
betreft de werkgelegenheid bij de 
overheid. In de Aktie Werkwinst '80 
heeft de actieve opstelling van de 
overheid als werkgeefster op terreinen 
als werkgelegenheids- en arbeids-
marktbeleid haar eerste vertaling ge-
kregen. Ik ben de geachte afgevaardig-
den de heren Evenhuis, Nypels en De 
Vries dankbaar voor hun instemming 
op dit punt. 

Juist in 1980, nu het kabinet een 
aantal arbeidsplaatsen wi l realiseren 
en een regeling tot vervroegde uittre-
ding mogelijk is gemaakt, is een heel 
actief beleid voor het opvullen van de 
openkomende plaatsen nodig. De een-
trales voor overheidspersoneel delen 
die mening ook en wi j gaan trachten in 
het kader van die actie, procedures 
met betrekking tot bezetting van ar-
beidsplaatsen te systematiseren, te 
versnellen en ook te versoepelen. 

Wij komen met aanvullende wer-
vingsactiviteiten en met maatregelen 
voor een betere verdeling van de be-
schikbare werkgelegenheid. In dat ka-
der past ook de advertentie die de 
overheid eind 1979 heeft geplaatst; 
het is een correcte tekst. Er is naar mijn 
mening een instantie, waarbij men in 
beroep kan gaan, als er onjuiste recla-
me wordt bedreven. Niemand heeft 
zo'n beroep aangespannen. Ik heb de 
tekst nog eens nagelezen; het ziet er 
allemaal keurig uit. 
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De heer Van Thijn (PvdA): Wat e rmin-
der keurig uitziet, is de tekst van het 
persbericht dat de collega van Finan-
ciën vanmiddag heeft uitgegeven. 
Daarin wordt meegedeeld dat de Re-
gering heeft besloten, dat de diensten 
geen nieuwe verplichtingen aangaan. 

Minister Wiegel: Daar wilde ik net iets 
over zeggen. 

De heer Van Thijn (PvdA): U kent het 
bericht ook? 

Minister Wiegel: Ik lees de kranten! 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik denk dat 
u dan beter de volgorde had kunnen 
omdraaien. U had dan beter eerst het 
persbericht kunnen behandelen en 
vervolgens kunnen ingaan op de Aktie 
Werkwinst. 

Minister Wiegel: Neen, want het be-
richt in 'de Volkskrant' van vanochtend 
is onjuist. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik citeer niet 
'de Volkskrant'. Ik citeer een persbe-
richt van het Departement van Finan-
ciën. 

Minister Wiegel: Dan wi l ik eerst nog 
eens precies vertellen waarom het be-
richt in de krant onjuist is en hoe in 
werkelijkheid de vork in de steel zit. 

In overleg met de andere departe-
menten heeft het Ministerie van Finan-
ciën inhoud gegeven aan een afspraak 
die in het kabinet is gemaakt, om als 
tijdelijke maatregel geen nieuwe ver-
plichtingen aan te gaan wanneer en 
voor zover die zonder ernstige bezwa-
ren tijdelijk kunnen worden uitgesteld. 
Die maatregel heeft ten doel te voorko-
men, dat de besluitvorming in het ka-
binet over nadere ombuigingen, een 
onderdeel van het aangekondigde be-
leidspakket, onnodig wordt bemoei-
lijkt, doordat allerlei uitgaven voor 
1980 reeds in verplichtingen zouden 
zijn vastgelegd. 

De maatregel die is genomen en 
naar verwachting slechts beperkte tijd 
van kracht zal zijn, heeft betrekking op 
bestellingen, contracten, aanbestedin-
gen van werken, toezeggingen en ga-
rantieverleningen. Ook mag tijdelijk de 
op 28 januari bestaande personeels-
sterkte niet worden uitgebreid. 

Reeds gedane toezeggingen voor in-
diensttreding na die datum worden uit-
eraard nagekomen. Kortom, de bezet-
ting van bestaande vacatures bij de 
ministeries kan gewoon doorgaan, 
ook de bezetting van vacatures die 
door gebruikmaking van de VUT zijn 
ontstaan. 

De uitbreiding van het personeel 
van de rijksoverheid kan procedureel 
gewoon verder worden voorbereid. 

Tijdelijk zullen benoemingen in nieuw 
te creëren arbeidsplaatsen worden 
aangehouden, maar van een perso-
neelsstop is geen sprake. Zoals ik zoë-
ven al zei, is de verwachting gerecht-
vaardigd dat binnen een paar weken 
die verplichtingenstop kan worden op-
geheven. Kortom, als wi j kijken naar 
datgene wat beoogd wordt met de Ak-
tie Werkwinst - dat is met name een 
poging, die moet worden uitgewerkt, 
om de door vervroegde uittreding snel 
open komende plaatsen goed te ver-
vullen - wordt daar niets aan afge-
daan. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister dan even 
precies de definitie geven van het be-
grip 'bestaande personeelssterkte'? 
Heeft dat te maken met het bestaande 
personeel, de sterkte van het perso-
neelsbestand, of met het aantal be-
schikbare formatieplaatsen? 

Minister Wiegel: Het heeft betrekking 
op de bestaande sterkte op 28 januari. 
Daar is nu een stop op gezet. 

De heer Van Thijn (PvdA): Neen, ik 
vraag u, heeft dat te maken met het be-
staande personeelsbestand of met het 
aantal beschikbare formatieplaatsen? 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb al gezegd dat het te maken 
heeft met de op 28 januari bestaande 
personeelssterkte. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ja, maar 
mijn vraag is: moet ik daaronder ver-
staan het bestaande personeelsbe-
stand, dus het aantal mannetjes en 
vrouwtjes dat op de verschillende de-
partementen concreet op 28 januari 
werkzaam is, of heeft het te maken met 
het aantal formatieplaatsen dat per de-
pa rtement op 28 januari is toegestaan? 
Dat is een buitengewoon vitale vraag. 

Minister Wiegel: Ja, heel belangrijk. 

De heer Van Thijn (PvdA): Het verschil 
zou juist versneld overbrugd worden 
door de Aktie Werkwinst. Het is dus 
een nogal voor de hand liggende 
vraag. 

Minister Wiegel: Een goede geest van 
boven fluistert mij in dat het betrek-
king heeft op de formatie. 

De heer Evenhuis (VVD): Het was im-
mers inclusief vacatures. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dan is hier-
mee de Aktie Werkwinst van de baan. 

Minister Wiegel: Neen, natuurlijk niet. 
Hoe komt u daar nu bij? De formatie 
wordt ingevuld. Er komen door de 
VUT openvallende plaatsen en die mo-

gen binnen de formatie ook gewoon 
worden vervuld. De aktie is dus hele-
maal niet van de baan. 

De heer Van Thijn (PvdA): We komen 
er in tweede termijn nog wel op terug. 

Minister Wiegel: Graag. De heer De 
Vries heeft in dit verband nog de be-
langrijke opmerking gemaakt, dat juist 
bij de overheid de relatie tussen inko-
mensmatiging en werkgelegenheid 
het meest direct zichtbaar is te maken. 
Ik ben het met die stelling eens, van-
daar ook dat ik het op hoge prijs heb 
gesteld dat de centrales voor over-
heidspersoneel aan de beschikbaar 
gekomen middelen uit de eenmalige 
aftopping van de prijscompensatie op 
1 januari 1979 uitdrukkelijk een be-
stemming hebben willen geven ten 
behoeve van de werkgelegenheid. Zo-
wel voor 1979 als voor 1980 zullen wi j 
een aantal concrete werkgelegen-
heidsprojecten ten laste van de zoge-
naamde aftoppingsgelden uit 1979 
kunnen financieren. 

De heer De Vries heeft ook gevraagd 
welke indruk ik heb van mijn concur-
rentiepositie op de arbeidsmarkt. Ik 
heb de indruk dat waar het gaat om 
top-management erg moeilijk tegen 
het bedrijfsleven kan worden gecon-
curreerd, maar dat is heel moeilijk in 
de statistieken hard te maken. 

De heer De Vries (CDA): Mijn vraag 
had juist betrekking op de concurren-
tiepositie in de sfeer van de lager be-
taalde werknemers bij de overheid. 

Minister Wiegel: Ik heb vernomen dat 
men bij het bedrijfsleven de indruk 
had dat de arbeidsvoorwaarden voor 
het lager betaalde overheidspersoneel 
ten opzichte van die in het bedrijfsle-
ven te goed waren. Men vindt dat met 
name bij lagere overheden teveel 
wordt betaald; u weet, dat er geen ma-
teriële ambtenarenwet is op dit punt. 
Ik vind dit een zeer wezenlijk probleem 
en daarom zal het pakketvergelijkend 
onderzoek ook zicht moeten bieden op 
deze zaak. Als de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend zijn, moeten wi j tot 
een beleid komen dat bepaald niet al-
lerlei schadelijke bij-effecten heeft. 

De heer De Vries (CDA): U hebt ge-
ruchten gehoord, maar die vormden 
voor u geen aanleiding tot een gericht 
onderzoek naar de concurrentiepositie 
van de overheid op de arbeidsmarkt? 

Minister Wiegel: Ik houd mij voor een 
bredere argumentatie aanbevolen, 
maar tot nu toe heb ik onvoldoende 
harde gegevens op tafel gekregen. 
Vandaar dat wij hebben gegrepen naar 
de pakketvergelijking als het gaat om 
vergelijkbare posities bij overheid en 
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bedrijfsleven. Als blijkt, dat er grote 
verschillen in arbeidsvoorwaarden 
zijn, zit daar natuurlijk de bottleneck; 
maar die moet ik wel eerst signaleren 
voordat ik er wat aan kan doen. Ik kom 
daar nu in onvoldoende mate achter. 

De heer Van den Anker heeft een vraag 
gesteld over de vijfploegendienst in 
Rotterdam en over de 33,6-urige werk-
week. De vijfploegendienst bij het 
GEB in Rotterdam is door mij niet be-
naderd vanuit die vijfploegendienst, 
maar vanuit de werkweek van 33,6 
uur. Daarbij speelde de noodzaak om 
te komen tot een gecoördineerd ar-
beidsvoorwaardenbeleid voor het ge-
hele overheidspersoneel een rol. Van-
waar die noodzaak? 

Allereerst is er behoefte aan een ge-
lijkwaardige rechtspositie voor alle 
ambtenaren en in de tweede plaats 
zijn erfinancieel-economische over-
wegingen. Wie zal bepaalde uitstra-
lingseffecten, die van zo'n ontwikke-
ling het gevolg kunnen zijn, betalen? Ik 
kan niet anders dan constateren dat bij 
het GEB in Rotterdam in wezenlijke zin 
wordt afgeweken van de bestaande 
verhouding tussen salaris en arbeids-
duur, want terwijl men daar naar even-
redigheid met de arbeidstijdverkorting 
f 400 had moeten inleveren, is er in 
wezen iets meer dan f 50 aan eigen bij-
dragen ingeleverd. Dat staat niet in 
verhouding tot elkaar. 

Een tijd geleden ben ik ook in 
gesprek geweest met het provinciaal 
elektriciteitsbedrijf in Noord-Holland. 
Ook daarbij kwam het vijfploegen-
rooster aan de orde. Bij dat bedrijf 
functioneert nu met succes een vijf-
ploegenrooster op basis van 40 uur 
per week. Het kan dus wel. De geachte 
afgevaardigde zal er niet verheugd 
over zijn, maar mijn conclusie kan niet 
anders zijn dan dat ik de brief aan Rot-
terdam niet moet intrekken. Ik wacht 
op een nader antwoord van Rotterdam 
op de vragen die ik heb gesteld. 

Ook is nog gevraagd, of aanvragen 
om in aanmerking te komen voor de 
VUT-regeling in de lagere schalen 
minder voorkomen dan in de hogere. 
Dat is bepaald niet het geval. 

Op het gebied van de deeltijdarbeid 
is de ministerraad inmiddels akkoord 
gegaan met een vijftal aanbevelingen 
van de werkgroep-EDO op basis van 
voorstellen van mijn kant. Die voor-
stellen worden nu in het georgani-
seerd overleg bespreken. Het gaat om 
de aard van het dienstverband, de 
ziektekostenvergoeding enz. Andere 
rechtspositionele EDO-aanbevelingen 
worden nu in nader ambtelijk overleg 

behandeld. Een aantal zaken is de mi-
nisterraad al gepasseerd en wordt nu 
besproken door de ambtenarencentra-
les. Over een aantal andere zaken be-
reiden wij een standpunt voor. 

De heer De Vries heeft gevraagd of 
niet alleen vrouwen, maar ook man-
nen voor deeltijdfuncties in aanmer-
king komen. Bij de externe werving 
maken wij geen onderscheid tussen 
mannen en vrouwen. In mijn ant-
woord op vraag 49 van de vaste Com-
missie voor ambtenarenzaken en pen-
sioenen wordt een beeld gegeven van 
het voorkomen van deeltijdarbeid in 
de rijksdienst over de jaren tot en met 
1979. Dat zijn de meest recente cijfers. 

De heer De Vries vroeg nog, of de 
kosten van twee halve banen voor de 
overheid hoger zijn dan die van één 
hele baan. Inderdaad. Men denke aan 
de franchise in de pensioenbijdrage, 
de interimuitkering en problemen met 
de premiegrens in sociale verzeke-
ringswetten. Twee halve banen zijn op 
het ogenblik dus bepaald duurder dan 
één hele. De werkgroep-EDO heeft ook 
aanbevelingen gedaan om de hogere 
kosten van deeltijdarbeid weg te ne-
men. Daarop ben ik nu hard aan het 
studeren. 

Ook heeft de heer De Vries nog ge-
wezen op de noodzaak om structureel 
overwerk bij de overheid terug te drin-
gen, bij voorbeeld bij de PTT en bij 
Rijkswaterstaat. In de nota Werkwinst 
hebben wij het beleid ten aanzien van 
het overwerk bij de rijksoverheid ook 
uiteengezet. Als er veel overwerk re-
gelmatig in de tijd is gespreid, kan be-
perking daarvan een positief effect op 
de werkgelegenheid hebben. Voor 
overwerk van incidentele aard en bij 
piekbelastingen is dat natuurlijk niet 
mogelijk. De heer De Vries weet dat wi j 
ter zake ook wachten op een SER-ad-
vies. 

Dan is er nog gevraagd, of de Rijks-
psychologische dienst problemen heeft 
met de financiële kant van de werving. 
Ik meen van niet. Uit de aftoppingsgel-
den is juist een extra bedrag voor de 
RPD ter beschikking gekomen om het 
beleid ter zake te voeren. 

Op dit moment bestaat er veel aan-
dacht voor de materiële kant van het 
overheidspersoneelsbeleid, maar ge-
lukkig ook voor de sociale kanten van 
dit beleid. Op dit punt is een aantal be-
langrijke zaken in beweging, zoals 
emancipatie- en deeltijdarbeidsbeleid, 
medezeggenschapsbeleid, beleid met 
betrekking tot arbeidsomstandighe-
den, alternatieve samenlevingsvor-
men, scholing en opleiding. 

De heer Van den Anker heeft ge-
vraagd, of ik de aanbevelingen van de 

werkgroep-EDO onderschrijf voor de 
interpretatie en de uitvoering van de 
motie-Kosto. Het antwoord luidt: ja. In 
een circulaire waarin het te voeren in-
terne emancipatiebeleid in de rijks-
dienst zal worden geïntroduceerd, zal 
ik mijn ambtgenoten ook verzoeken, 
de motie-Kosto uit te voeren op de 
door de werkgroep-EDO aanbevolen 
wijze. 

Kan de Minister - vroeg de heer Van 
den Anker - bevorderen dat ook op an-
dere departementen dan het Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschappen, 
vrouwen worden aangemoedigd ook 
naar hogere functies te solliciteren? Ik 
zal zeker stimuleren dat binnen de 
rijksdienst bij de werving vrouwen 
worden aangemoedigd voor de func-
ties waarover is gesproken. 

De heren Van den Anker en De Vries 
spraken over medezeggenschap. Meer 
medezeggenschap van de ambtenaren 
is niet alleen mogelijk, maar is ook no-
dig. Daarom heb ik de totstandkoming 
van de nieuwe regeling voor de dien-
stencommissies bij het Rijk gemaakt 
tot één van de topprioriteiten op mijn 
Ministerie. Ik wi l graag een snelle tot-
standkoming van die regeling. 

Twee uitgangspunten staan centraal. 
In de eerste plaats zal aan de heden-
daagse opvattingen over de medezeg-
genschap van het personeel recht 
moeten worden gedaan. Die opvattin-
gen hebben uitdrukking gevonden in 
de wet op de ondernemingsraden. In 
de tweede plaats moet worden uitge-
gaan van de eigen ontwikkeling van de 
medezeggenschap binnen de over-
heidsorganisatie en van de specifieke 
geaardheid daarvan. 

Waarom is de regeling er nog niet, 
werd gevraagd. Wij zijn daarover aan 
het overleggen. Omdat dit overleg 
gaande is, ben ik nog niet zo ver als ik 
graag had gewild. De nieuwe regeling 
is echter in een ver gevorderd stadium 
van voorbereiding. Zij zal binnen enke-
le maanden komen in de centrale com-
missie voor het georganiseerd over-
leg. Ik heb op dit moment geen be-
hoefte aan de motie-Moor. Ik ga ervan 
uit dat wij binnen een paar maanden 
voorstellen op dat stuk bij het georga-
niseerd overleg hebben. Deze voor-
stellen zullen inderdaad de invoering 
van een algemeen actief en passief 
kiesrecht voor alle ambtenaren inhou-
den. 

De heer Van den Anker heeft ook 
vragen gesteld over de voortgang van 
zaken met betrekking tot de arbeidsonv 
standighedenwet. Inventarisatie in 
hoofdlijnen van wat in het kader van 
de uitwerking van deze wet voor de 
overheidssector dient te gebeuren, is 
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nagenoeg gereed. Op basis daarvan 
zullen voorstellen worden geformu-
leerd. 

De heren Verbrugh en Van den An-
ker spraken over de positie van ambte-
naren die een niet-huwelijkse relatie 
onderhouden. Binnen afzienbare ti jd 
komt een rapport van - een afgrijslijke 
afkorting - de WABAS 2, de werkgroep 
ambtelijk beraad alternatieve samen-
levingsvormen. Daarom heeft de rijks-
overheid er tot nu toe van afgezien nu 
reeds de aanspraken voor gehuwden, 
vermeld in enige rechtspositionele re-
gelingen, ook toe te passen op ambte-
naren met een niet-huwelijkse relatie. 
Eerst moeten wi j duidelijkheid hebben 
over de vraag op welke wijze de mate-
rie uiteindelijk wordt geregeld. De des-
betreffende commissie zal in haar rap-
portage voldoende aanknopingspun-
ten aangeven 

Ik zal zorgvuldig bekijken hoe de si-
tuatie bij de lagere overheden zich ont-
wikkelt. Ik heb niet in negatieve zin in-
gegrepen. 

Er is gevraagd waarom geen experi-
ment flexibel uittreden, zoals dat bij de 
PTT bestaat, is gedaan bij een grote 
gemeente. Ik ben er alleen voor wan-
neer zo'n grote gemeente kan laten 
zien dat, wanneer flexibel uittreden 
daar bij wijze van experiment ge-
schiedt, wi j andere gegevens verkrij-
gen, dan uit het experiment van de 
PTT naar voren komt. Daarover is ech-
ter geen duidelijkheid geboden. Ove-
rigens is er ook praktisch geen geld. Ik 
denk dus dat wij om die reden van die 
zaak moeten afzien. 

De heer De Vries heeft ten aanzien 
van het personeelsbeleid nog ge-
vraagd wat er waar is van de geruch-
ten dat faciliteiten met betrekking tot 
educatief verlof uiterst karig worden 
verleend. Mij hebben die geruchten 
niet bereikt. Als de geachte afgevaar-
digde een aantal concrete gegevens 
heeft, waaruit dat moge blijken, krijg ik 
ze graag. Ik zeg dan de geachte afge-
vaardigde graag toe, dat ik een en an-
der zal bezien. 

Er is gevraagd, of de Minister van 
Binnenlandse Zaken voldoende coör-
dinerende bevoegdheden heeft. In het 
algemeen kan ik bepaald niet zeggen, 
dat de coördinatie op het gebied van 
het personeelsbeleid wat de vakde-
partementen betreft al te grote moeilijk-
heden geeft. Het is moeilijker om de 
coördinatie van het overheidsperso-
neelsbeleid waar te maken aangaande 
het totale personeelsbeleid. Met name 
wat de lagere overheden betreft, is dit 
bepaald niet eenvoudig. Zodra ik ech-

Tweede Kamer 
30 januari 1980 

ter vind, dat ik echt te weinig bevoegd-
heden heb, klop ik aan bij de minister-
raad, die ongetwijfeld bereid is, de be-
voegdheden van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken te vergroten. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb slechts een paar kor-
te opmerkingen te maken. De Staats-
secretaris moet zich bekorten. Boven-
dien heeft hij in deze vergaderzaal een 
aantal jaren geleden wel eens het ver-
wijt gekregen, een scherprechter te 
zijn die het lang maakt. 

De heer De Vries heeft enkele op-
merkingen gemaakt en vragen gesteld 
over het Algemeen Burgerlijk Pensi-
oenfonds. Hij vroeg zich daarbij met 
name af, of geen groter deel van de 
middelen van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds naar de zogenaamde 
sociale woningbouw zou kunnen 
gaan. Onder die sociale woningbouw 
wordt, zoals bekend, verstaan de 
bouwvan woningwetwoningen. On-
der de werking van de Woningwet kan 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds daaraan niet deelnemen. 

Wel is er in 1979 voor een bedrag 
van 250 miljoen in de woningbouw 
geïnvesteerd. Ook voor 1980 bestaat 
de mogeli jkheid, dat het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds in staat 
wordt gesteld, 2500 woningen te reali-
seren, echter onder de voorwaarde, 
dat het overleg tussen het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds en mijn col-
lega van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening over de premievoor-
waarden tot resultaten leidt. 

Bovendien is die realisatie - dit blijkt 
in toenemende mate een probleem te 
zijn - mede afhankelijk van de vraag, 
in hoeverre gemeentebesturen loka-
ties voor die woningbouw ter beschik-
king kunnen stellen. 

Voorts financiert het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds de sociale wo-
ningbouw door middel van het ver-
strekken van leningen aan woning-
bouwcorporaties, aan stichtingen voor 
bejaardenzorg en andere toegelaten 
instellingen. In 1979 is voor 340 mil-
joen gulden aan zogenaamde klimle-
ningen verstrekt. Zoals ik ook al heb 
doen uitkomen in de schriftelijke be-
antwoording van de vragen bestaat er 
geen bezwaar tegen om het bedrag 
van die klimleningen in de toekomst te 
verhogen. 

De heer De Vries heeft mij voorts ge-
vraagd, of ik onder de aandacht van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds wi l brengen, dat het gewenst is 
dat deze instelling een toeschietelijker 
houding aanneemt ten opzichte van de 
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woningbouwcorporaties. Ik ben graag 
bereid, zijn verlangen onder de aan-
dacht te brengen van de directie van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds. 

Ik kom op een punt dat mede betrek-
king heeft op de spreiding der rijks-
diensten. Ook bij de voortgangsbehan-
deling in de Kamer van de Perspectie-
vennota Zuid-Limburg is aandacht ge-
vraagd voor de uitbreiding van het 
personeelsbestand van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds. De heer De 
Vries noemt de berichten daarover en 
de antwoorden op de schriftelijke vra-
gen wat aan de vreemde kant. Ik heb in 
de openbare commissievergadering 
hierover reeds een enkele opmerking 
gemaakt. Ik wil het graag ook nu doen. 

Wat is er aan de hand? Het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds legt 
evenals andere rijksdiensten, departe-
menten en onderdelen van departe-
menten, elk jaar een voorstel op tafel 
over de meest gewenste uitbreiding in 
het komende jaar van het personeel. 
Voor 1980 vroeg het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds een uitbreiding 
van ongeveer 10%. Ik wil helemaal 
niet ontkennen dat er argumenten zijn 
die pleiten voor de inwil l iging van het 
verzoek. Het is echter niet zo dat elke 
aanvraag ook tot een zelfde beslissing 
als de aanvraag leidt. 

In het kader van de mogelijkheden 
tot personeelsuitbreiding bij de rijks-
dienst, is het één tegen het ander afge-
wogen en kon evenals dit ten opzichte 
van de departementen en andere rijks-
diensten het geval is, slechts ten dele 
aan de wensen van het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds tegemoet wor-
den gekomen. Ik heb begrepen dat 
daarover, juist vanuit het spreidings-
beleid, wel enige treurnis bestaat. De 
groei van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds is echter de afgelopen 
jaren stormachtig geweest. 

In mijn toespraak van de vorige 
week, bij de opening van de nieuwe 
uitbreiding van het Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds, heb ik erop gewe-
zen dat in de tijd dat het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds in Heerlen 
gevestigd is, de uitbreiding heeft 
plaatsgevonden van 700, waarvan 400 
uit de streek, naar ongeveer 2200 nu. Ik 
heb ook daar gezegd dat die groei van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds stellig door zal gaan, mede ook 
gelet op het aantal taken dat het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds in de 
afgelopen jaren toegewezen heeft ge-
kregen en in de komende jaren toege-
wezen zal krijgen. 

Ik sprak over de spreiding rijksdien-
sten. Daarover heeft de geachte afge-
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vaardigde de heer Evenhuis een vraag 
gesteld. Ik veronderstel dat deze vraag 
mede is ingegeven door de ongerust-
heid, waarvan ook in kamervragen 
sprake is, over het uitblijven van het 
integraal uitvoeringsplan dat op 1 ja-
nuari jongstleden gereed moest zijn. 
Dit uitblijven roept natuurlijk allerlei 
geruchten op. Collega van Verkeer 
en Waterstaat, mevrouw Smit-Kroes, 
zal binnenkort die vragen beantwoor-
den. 

Ik meen te weten dat het integraal 
uitvoeringsplan door moeilijkheden in 
het overleg nog niet geheel gereed is. 
Voor zover die geruchten zeggen dat 
hiermee de regeringsbeslissing van 
het vorige kabinet op losse schroeven 
is gezet, haast ik mij de geachte afge-
vaardigde te verzekeren dat de Rege-
ring nog onverkort vasthoudt aan haar 
besluit de centrale directie van de PTT 
over te plaatsen naar Groningen. 

De vergadering wordt van 16.41 uur 
tot 16.50 uur geschorst. 

D 
De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de 
beantwoording van de vele vragen 
en punten van kritiek die door ons naar 
voren zijn gebracht. 

Ik meen op goede gronden en on-
weersproken door de Min is ter - het te-
gendeel is het geval - nog steeds te 
moeten constateren dat er een mis-
schien natuurlijke, maar in ieder geval 
zeer vervelende spanning bestaat tus-
sen de constatering dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken geen onder-
handelingsmarges heeft als hij het 
overleg binnentreedt en de bij herha-
ling, ook tegenover deze Kamer, uitge-
sproken bereidheid tot open en reëel 
overleg. 

De Minister heeft enkele voorbeel-
den genoemd waaruit blijkt dat, als de 
wil er is, het overleg kan functioneren. 
Hij noemde de VUT-regeling en de Ak-
tie Werkwinst '80. Tegelijkertijd blijkt 
hieruit dat op alle punten waarop het 
overleg niet heeft kunnen functioneren 
bij gebrek aan onderhandelingsmar-
ges, de geest waarmee de Minister het 
overleg is binnengetreden, uiteindelijk 
het overleg heeft gefrustreerd en niet 
de letter van het overleg. 

Ik ben er in ieder geval blij mee dat 
de Minister bereid is, de letter van het 
overleg, de bepalingen die hieronv 
trent gelden, in het overleg aan de or-
de te stellen om te bezien of een her-
structurering mogelijk is. Wellicht zal 
de geest volgen. Hierbij suggereer ik 
niet dat de Minister de geest moet ge-
ven. Politiek moet hij dit natuurlijk wel, 
maar niet anderszins. 

De heer Evenhuis (VVD): De heer Van 
Thijn spreekt over de geest van het 
overleg. Dit acht ik vaag. Datgene wat 
door de ambtenarenorganisaties naar 
voren is gebracht, duidt erop dat men 
ook met de opzet van het overleg pro-
blemen heeft, omdat men de onmoge-
lijkheden in de manoeuvreerruimte 
van de partners erkent. Er zijn sugges-
ties gedaan voor de verbetering van 
het overleg. Is de heer Van Thijn van 
mening dat de suggesties die door de 
ABVA zijn gedaan, reële inhoud moe-
ten krijgen? 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik ben van 
mening dat vele constructieve sugges-
ties zijn gedaan. Ik ben er echter niet 
gerust op dat alle suggesties in gelijke 
mate rekening houden met het grote 
belang dat het finale budgetrecht van 
de Kamer in de structuur wordt ge-
handhaafd. Wat dit betreft is de mate-
rie zeer gecompliceerd. 

Mijn oordeel hierover staat niet vast 
in dit stadium. Ik heb zelf geen concre-
te suggesties op dit punt willen doen. 
Ik heb de overtuiging dat wij aan de 
vooravond staan van zeer interessante 
beschouwingen. Met grote belangstel-
ling heb ik geluisterd naar de sugges 
ties van de heer De Vries en de heer 
Evenhuis op dit punt. Ik ben in ieder 
geval van mening, dat de huidige 
overlegstructuur niet bevredigend is. 

Mijn kritiek richt zich vooral op het 
feit dat het - naar mijn mening - ook 
binnen de huidige structuur mogelijk 
zou zijn geweest, een open en reëel 
overleg te voeren. Ik ben het niet eens 
met de Minister dat de huidige overleg-
structuur het hem onmogelijk zou ma-
ken, reële onderhandelingen te voeren 
over de inhoud van het beleid. Hij 
heeft zelf voorbeelden gegeven van 
het tegendeel' Ik noem maar het voor-
beeld van het rapport-Kloosterman, 
dat tal van alternatieven bevatte voor 
het Bestek-beleid. Ik ben van mening 
dat die alternatieven uiteindelijk in on-
voldoende mate in dat overleg een 
kans hebben gekregen. 

Aan de andere kant is het waar wat 
de Minister zegt, namelijk dat de 0,5% 
is vervangen door een meer gediffe-
rentieerde korting. Het alternatief dat 
vanuit het rapport van de Commissie-
Kloosterman naar voren is gebracht 
voor het kortingenbeleid als zodanig 
heeft, gezien de beperktheid van het 
speelveld, ook door deze Kamer bij de 
behandeling van Bestek '81 vastge-
steld, naar mijn mening onvoldoende 
kans in dat overleg gekregen. Hiermee 
noem ik een zeer essentieel voorbeeld 
uit de laatste jaren. 

Minister Wiegel: Welk alternatief van 
de Commissie-Kloosterman bedoelt 
u? 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik denk bij 
voorbeeld aan het alternatief van het 
gedifferentieerde pensioenbijdrage-
verhaal, dat als alternatief een grote 
rol heeft gespeeld in dat rapport. Zo 
zijn er meerdere voorbeelden te noe-
men. 

Ik wil het thans laten bij de blijd-
schap over het feit dat deze Minister 
over het structuur van het overleg nu 
in overleg wil treden. Ik neem aan dat 
dit ook een open en reëel overleg zal 
zijn. 

Een andere opmerking van de Minis-
ter heeft mij deugd gedaan, namelijk 
zijn onderschrijving van mijn stelling 
dat te gemakkelijk in deze dagen 'de 
ambtenaren' als totaliteit worden afge-
schilderd als de groep met de sterkste 
schouders. Zij worden te gemakkelijk 
over één kam geschoren. Onvoldoen-
de onderscheid wordt daarbij gemaakt 
tussen de hogere en de lagere ambte-
naren. 

Zijn stellige opvatting doet mij even-
zeer deugd dat het overheidsperso-
neel, onder geen beding sluitpost van 
de nationale rekening mag worden. Ik 
vind dat een juiste opvatting. Ik heb in 
mijn betoog geconstateerd dat aan dat 
uitgangspunt niet in alle opzichten is 
voldaan, maar de Minister mag zijn le-
ven beteren. Als hij een kritisch geluid 
laat horen over mensen die tegen-
woordig te gemakkelijk extra offers 
vragen van de categorie ambte-
naren in totaliteit en daarbij geen na-
men wil noemen, wil ik wel verwijzen 
naar zeer recente interviews van de 
heer De Korte in Elsevier, van de heer 
Van Rooijen in datzelfde orgaan en 
van de heer Lubbers in het tijdschrift 
De Onderneming. Daarmee wordt het 
verhaal van de Minister van Binnen-
landse Zaken iets concreter. 

Ik kom dan te spreken over het inko-
mensbeleid, waarover ik kortheidshal-
ve wil opmerken dat ik het betreur dat 
de Minister de aftopping als een een-
malige zaak beschouwt. Ik wil het in dit 
stadium bij deze treurnis laten omdat 
mijn fractie een initiatief-ontwerp heeft 
ingediend bij deze Kamer, van mijn 
collega Kombrink, en ik graag de ver-
dere afhandeling daarvan wil afwach-
ten alvorens ik daarover bij deze Mi-
nister terugkom. 

Ten slotte kom ik dan nog op een 
tweetal onderwerpen, in de eerste 
plaats de toeslag onregelmatige 
dienst. Het heeft mij buitengewoon 
verwonderd dat de Minister in deze 
begrotingsbehandeling over deze 
zaak, waarover deze Kamer een una-
nieme opvatting heeft en waarover 
grote onrust is ontstaan in het land en 
waarvan de Minister zelf heeft gezegd, 
grote aarzelingen tegenover deze 
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Van Thijn 

voorstellen te hebben - de bezwaren 
niet onredelijk te vinden - niet gewoon 
zegt: pats, boem, klaar, die zaak is van 
de baan. 

Ik ben bereid, gehoord de bezwaren, 
gelet op de redelijkheid, gezien ook de 
uitgangspunten in de troonrede en ge-
let op de unanieme uitspraak van de 
Kamer, geen voorstellen die de toe-
slag voor onregelmatige diensten aan-
tast in het centraal georganiseerd 
overleg te brengen. 

In plaats hiervan zegt de Minister: Ik 
wil deze zaak eerst eens in het centraal 
georganiseerd overleg bespreken. 

Minister Wiegel: Omdat deze zaak 
sinds - meen i k - 1973 daar ligt en 
daarna naar een ambtelijke werkgroep 
is verwezen. Mijn ambtsvoorganger 
heeft in het overleg voorstellen ge-
daan. Formeel ligt de zaak daar. Daar 
moet verder worden besproken, hoe 
de zaak moet worden afgeprocedeerd. 

De heer Van Thijn (PvdA): De voorstel-
len dateren van 1973, van enige 
ambtsvoorgangers terug van de Mi-
nister. Sindsdien hebben zij zich be-
vonden in de sfeer van een werkgroep. 
Zij zijn nu weer teruggekeerd in de 
sfeer van de politieke besluitvorming. 

Minister Wiegel: Zij zijn nog steeds bij 
de werkgroep. 

De heer Van Thijn (PvdA): Neen. U 
hebt gezegd, bezig te zijn met het be-
palen van een standpunt. 

Minister Wiegel: Precies. De zaak is bij 
de werkgroep. Intussen ben ik bezig 
met het bepalen van een standpunt. 
Na het bepalen van mijn standpunt 
komt de zaak weer op de agenda van 
de plenaire vergadering. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ja. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik acht het 

een logisch gevolg van de uitspraak 
die de Kamer gisteren heeft gedaan, 
ter verwelkoming van deze minister, 
dat de Kamer nu de garantie van de 
Minister vraagt, dat hij niet met derge-
lijke voorstellen het centraal georgani-
seerd overleg binnentreedt. Ik heb in 
eerste instantie een motie op dit punt 
aangekondigd, gesteund door een 
aantal fracties. Ik kan thans medede-
len, dat een van de opvolgers op dit 
spreekgestoelte mede namens mij de-
ze motie zal indienen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een 
slotopmerking maken over het werk-
gelegenheidsbeleid. Wij zijn opge-
schrikt door het persbericht van het 
Departement van Financiën - het is 
door de Minister in dezelfde bewoor-
dingen aan de Kamer medegedeeld -

waarin wordt aangekondigd dat de 
personeelssterkte per 28 januari zal 
worden bevroren. Ik zou hieruit drie 
conclusies wil len trekken. 

De eerste conclusie die ik eruit wil 
trekken is, dat het arbeidsplaatsenplan 
van het kabinet, waarvan de actie 
winstwerk maar een klein en beschei-
den onderdeel is, maar dat in hoofd-
zaak betrekking had op het structureel 
creëren van nieuwe arbeidsplaatsen, 
hiermee in één pennestreek door Fi-
nanciën van tafel is geveegd. Ik acht 
het echter een eigenlijker manier van 
behandelen van deze materie, wan-
neer bij de behandeling van de begro-
t ing van Sociale Zaken hierop nader 
wordt ingegaan door mijn collega die 
daarbij het woord zal voeren. 

Mijn tweede opmerking betreft de 
actie winst-werk of werkwinst van de-
ze minister. Hij zegt: U moet het begrip 
personeelsstrekte niet verstaan als 
personeelsbestand, maar u moet het 
begrip zien als formatiesterkte, zodat 
het nog steeds mogelijk blijkt om tus-
sentijds, versneld of niet versneld - in 
dit geval versneld - in vacatures te 
voorzien. 

Ik zou de Minister wil len vragen, 
waarom dan niet over formatiesterkte 
is gesproken, waarom personeels-
sterkte niet mag worden gezien als 
personeelsbestand en wat dan de vol-
gende zin betekent, de zin waarin staat 
dat reeds gedane toezeggingen voor 
indiensttreding na genoemde datum 
uiteraard worden nagekomen. Omge-
keerd blijkt hieruit - a contrario - dat 
indiensttreding van nieuwe ambte-
naren, of zij vrijgekomen vacatures 
vervullen of niet, niet mogelijk is, gelet 
op het besluit dat het kabinet heeft ge-
nomen. 

Mijn derde opmerking is, dat ik niet 
gerust ben op de interpretatie die de 
Minister van deze nieuwe ontwikkeling 
heeft gegeven. Ik vind dat daar in deze 
begrotingsbehandeling duidelijkheid 
over moet komen. Om die reden zou ik 
een uitspraak van de Kamer wil len vra-
gen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van Thijn 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

de doelstelling onderschrijvend van de 
Nota Aktie Werkwinst '80; 

van oordeel, dat een bevriezing van de 
op 28 januari 1980 bestaande perso-
neelssterkte slechts betrekking kan 
hebben op de formatiesterkte en niet 

op het personeelsbestand, zodat de 
versnelde vervulling van vacatures 
doorgang kan vinden; 

verzoekt de Minister, onverkort vast te 
houden aan de voornemens zoals 
neergelegd in de nota Aktie Werkwinst 
'80, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 34(15 800-VII). 

D 
De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb van de Mi-
nister niet op al mijn vragen antwoord 
ontvangen en ik zal op mijn beurt ook 
niet op alles wat de Minister aan mijn 
adres of mede aan mijn adres heeft ge-
zegd ingaan. Ik zal er een aantal pun-
ten uithalen. 

Om te beginnen wil ik vragen of het 
mij misschien ontgaan is dat antwoord 
is gegeven op een vraag mijnerzijds 
over een gelijk recht op vakantie voor 
alle ambtenaren. Het kan zijn dat dit tot 
de niet-beantwoorde vragen behoort. 

Een volgend punt vormen de lagere 
overheden, waarvan bepaalde beslis-
singen niet vernietigd waren op het 
punt van andere samenlevingsvor-
men. Ik heb gevraagd of dat niet ver-
nietigen inhield, dat wi j mochten con-
cluderen dat de Minister dat beleid 
steunt en dat hij van opvatting is dat 
dit een goed beleid is. Valt daaruit, in 
principe althans, op dit moment op te 
maken dat hij in de toekomst een der-
gelijk beleid ook zal nastreven? 

Ik zal mij in de tweede termijn verder 
beperken tot een aantal opmerkingen 
over medezeggenschap. De Minister 
zegt in zijn beantwoording een ont-
werp-regeling toe, over enkele maan-
den in het georganiseerd overleg te 
brengen, en daarbij uit te gaan van het 
actief en passief kiesrecht voor alle 
ambtenaren. Dat klinkt erg aardig, 
maar het is eigenlijk niet meer dan het 
schriftelijke antwoord op vraag 73; het 
is eigenlijk zelfs minder dan dit 
schriftelijke antwoord. 

Daar staat bij voorbeeld ook nog dat 
in het overleg met de Centrale com-
missie voor georganiseerd overleg in 
ambtenarenzaken de centrales van 
overheidspersoneel eind 1978 - dat is 
dus alweer een tijdje geleden - heb-
ben medegedeeld, dat het samenstel-
len van de dienstcommissies op die 
basis - dat slaat op het actief en pas-
sief kiesrecht voor het gehele perso-
neel - voor hen alleen aanvaardbaar 
is, indien aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. In de mondelinge be-
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antwoording van de Minister kwam 
dat niet meer voor, maar hij zal zich 
het schriftelijke antwoord nog wel her-
inneren. 

Om op deze hele situatie enig zicht 
te krijgen, is het nodig vast te stellen 
dat het standpunt van de Minister inza-
ke actief en passief kiesrecht voor het 
gehele personeel een doorbreking van 
zijn kant is van destijds met de vakbe-
weging gemaakte afspraken inzake het 
georganiseerd overleg en de dienst-
commissies. Het is voor dat heldere 
zicht ook nodig vast te stellen, dat de 
centrales daarmee wel wil len instem-
men indien aan een aantal voorwaar-
den is voldaan. 

Voorts is het nodig vast te stellen dat 
de Minister tegenover de Kamer wel 
aanduidt dat er voorwaarden zijn ge-
noemd, maar dat hij op geen enkele 
wijze aangeeft welke voorwaarden dat 
zijn of waarin zulke voorwaarden zo 
ongeveer gelegen zijn. Hij zegt even-
min of hij in zijn ontwerp-regeling aan 
die voorwaarden wi l tegemoet komen. 

Zolang dat allemaal in het vage 
blijft, is het voor ons als Kamer erg 
moeilijk een beetje in te schatten hoe 
de situatie ligt en hoe snel het proces 
verder voortgang kan vinden, wat na-
tuurlijk uiteindelijk moet resulteren in 
een goede regeling voor medezeggen-
schap voor een groot aantal ambte-
naren of, beter gezegd, voor de grote 
groep van alle ambtenaren. 

Ik heb ook gevraagd wanneer de Ka-
mer de voorstellen krijgt en in welke 
richting die voorstellen gaan. De Mi-
nister antwoordt dat 'hij hoopt' - dat 
mag maar het is een slag om de arm -
dat de voorstellen 'over enkele maan-
den' - dat mag ook maar het is weer 
een slag om de arm - in het georgani-
seerd overleg zullen zijn. Als antwoord 
op mijn vragen zegt het echter eigen-
lijk niets. Ik concludeer dan ook dat de 
beantwoording van de vragen over 
medezeggenschap tot nu toe erg ma-
ger is gebleven. Eigenlijk bevestigt de 
Minister mijn conclusie in eerste ter-
mi jn, dat hij minder ver is met het tot 
uitvoering brengen van een medezeg-
genschapsbeleid dan hij vorig jaar bij 
de begrotingsbehandeling in de Ka-
mer suggereerde. 

De Minister heeft gezegd, nog 
steeds geen behoefte te hebben aan 
de door mij opnieuw ingediende mo-
tie-Moor. Ik moet evenwel conclude-
ren dat er verscheidene argumenten 
zijn om vast te stellen dat het goed zou 
zijn als de Kamer die motie nu maar 
eens aanvaardde en een tikkeltje druk, 
gematigde pressie, op het beleid van de 
Minister zou uitoefenen om met deze 

zaken op te schieten en een goede re-
geling te maken. Daar gaat het om en 
ik hoop dat zij er gauw komt. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben beide bewindslieden 
erkentelijk voor de wijze waarop zij op 
verschillende van mijn opmerkingen 
zijn ingegaan. Dat betekent echter niet 
dat ik in alle opzichten tevreden ben. 
Op een paar punten kom ik daarom 
graag even terug. 

Ik begin met het onderwerp werkge-
legenheid en de relatie tot de actie 
Werkwinst. In eerste termijn heb ik ge-
zegd, dat juist het zichtbaar maken van 
de relatie tussen inkomensmatiging en 
werkgelegenheid een zaak was waar-
van wij hoopten dat zij bij de overheid 
goed gestalte zou krijgen en dat wi j te-
leurgesteld waren door de discussies 
die hadden plaatsgevonden naar aan-
leiding van cijferopstellingen in de be-
grotingen voor 1979 en 1980. 

Het heeft mij teleurgesteld, dat de 
Minister in zijn antwoord op die pro-
blematiek niet of nauwelijks is inge-
gaan. Gisteren heb ik onder andere ge-
sproken over de vraag of de cijferop-
stellingen in de begrotingen het karak-
ter hadden van prognoses die waren 
ontleend aan macro-economische mo-
dellen en of niet zou moeten worden 
gestreefd naar een situatie waarin zul-
ke cijfers het karakter hadden van ge-
consolideerde beleidsplannen van een 
kabinet voor een wat langere termijn. 
Ik had graag gezien dat de Minister op 
die problematiek wat uitvoeriger was 
ingegaan. 

Dat houdt met name ook verband 
met het feit dat de geloofwaardigheid 
van het beleid gericht op uitbreiding 
van de werkgelegenheid in de collec-
tieve en de semi-collectieve sector niet 
wordt vergroot wanneer arbeidsplaat-
senplannen als Werkwinst worden af-
gezet tegen zo'n zwakke en ondoor-
zichtige cijferopstelling. De berichten 
in sommige dagbladen over de perso-
neelsstop bij de overheid hebben mij 
opnieuw de indruk gegeven, dat de ge-
loofwaardigheid enigszins op de proef 
wordt gesteld. De Minister zegt dat het 
gaat om een tijdelijke maatregel, om 
het niet aangaan van nieuwe verplich-
tingen en dat de maatregel over een 
week of drie weer ongedaan kan wor-
den gemaakt. 

Juist na het verschijnen van de nota 
Werkwinst zou het redelijk en wense-
lijk zijn geweest als bij het niet aan-
gaan van nieuwe verplichtingen een 
uitzondering was gemaakt voor het 
overheidspersoneel en de plannen die 
op dit terrein door het kabinet zijn aan-

gekondigd. Nu kan opnieuw de indruk 
worden gewekt - dat is al gedaan - dat 
de hele actie hiermee op losse schroe-
ven is gesteld. Ik betreur dat. 

Een tweede onderwerp, waarover ik 
wil spreken, betreft het trendbeleid. De 
Minister heeft gezegd dat hij wi l vast-
houden, overeenkomstig het regeer-
akkoord, aan het afgeleide beleid, zo-
als dat tot uitdrukking komt in het 
trendbeleid. Hij gelooft niet zo erg in 
de voorbeeldwerking van een over-
heids-c.a.o.. Als argument heeft hij ge-
noemd, dat er eigenlijk geen garantie 
is dat de overheid met een dergelijke 
ca.o. precies op het juiste niveau zou 
uitkomen. Ik zou daartegenover willen 
stellen, dat er toch ook geen enkele ga-
rantie is dat de particuliere sector pre-
cies op het juiste niveau uitkomt. 

Als de particuliere sector op het ver-
keerde niveau uitkomt, dan worden 
automatisch de hele collectieve sector 
en de sociale uitkeringen alsmede de 
overdrachtsuitgaven meegesleept. Er 
was van onze kant behoefte, eens te 
bekijken of dat automatisme enigszins 
en geleidelijk aan niet anders zou moe-
ten worden in de toekomst. 

Wij zitten nu al te vaak in de situatie, 
dat wi j als het ware de keuze hebben 
van alles of niets, dat wil zeggen, een 
alomvattende maatregel, gericht op 
beheersing van alle inkomens, of de 
zaak min of meer op haar beloop laten. 
Ik had ook graag gezien dat de Minis-
ter deze problematiek meer in relatie 
had gebracht met de evolutie van het 
Centraal Georganiseerd Overleg, 
waarvan ook de Minister zegt dat hij 
ziet aankomen dat die geleidelijk aan 
zal gaan groeien. 

Ik kom nu tot de toeslag voor onre-
gelmatige diensten. De Minister heeft 
gezegd dat hij daarover nog geen af-
gerond oordeel heeft. Uit wat hij heeft 
gezegd heb ik opgemaakt dat hij nog 
aarzelt en dat de kans dat de voorstel-
len, zoals zij thans zijn, ongewijzigd in 
het Georganiseerd Overleg aan de or-
de zullen worden gesteld niet zeer 
groot is. Ik neem aan dat bij de over-
wegingen van de Minister ook de mo-
tie-Eversdijk/Van Zeil, die door de Ka-
mer is aangenomen, een niet onbelang 
rijke rol zal spelen. 

Niettemin constateer ik dat er in het 
land op dit ogenblik nogal wat onrust 
over deze problematiek bestaat. Wij 
hadden gehoop dat de Minister in dit 
debat uitspraken zou doen, die ertoe 
zouden bijdragen die ontstane onrust 
weg te nemen. Het heeft mij teleurge-
steld dat de Minister in eerste termijn 
op dit punt niet duidelijker is geweest. 
Om die reden wil ik gaarne, mede na-
mens de fracties van de PvdA en van 
D'66, een motie aan de Kamer voorleg-
gen. 
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Motie 

ik mij tot de ministerraad en die zal on-
getwijfeld bereid zijn om mij die be-
voegdheden te verschaffen, waaraan 
ik dan behoefte heb. Bij mij is niet zo-
zeer twijfel gerezen aan de bereidheid 
van de ministerraad, als wel ten aan-
zien van de vraag, of de ministerraad, 
als deze tegemoet zou komen aan de 
wensen van de Minister, daarmee niet 
de gemeentelijke autonomie zou door-
kruisen. 

De vraag is dus in feite of de minis-
terraad de Minister wel de bevoegdhe-
den kan verschaffen die hij wenst. 
Kunnen dergelijke bevoegdheden niet 
alleen worden verkregen op basis van 
wetgeving? 

Ik heb gemist - msschien lag het aan 
mij - uitspraken van de Minister over 
het voortvarende beleid dat gevoerd 
gaat worden ten aanzien van de topsa-
larissen in de ambtelijke sfeer. Ik had 
gehoopt dat de Minister daarover nu, 
na hetgeen ten minste al een jaar gele-
den daarover is aangekondigd, meer 
concrete mededelingen zou doen. 

Ten slotte wil ik de Staatssecretaris 
mijn erkentelijkheid betuigen voor de 
uitvoerige wijze waarop hij is inge-
gaan op hetgeen ik aan de orde had 
gesteld met betrekking tot het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik realiseer mij goed, dat er 
nog heel wat vuil water door de Rijn 
zal stromen, voordat een compleet 
beeld zal ontstaan ten aanzien van een 
pakketvergelijking tussen ambtenaren, 
trendvolgers en particuliere werkne-
mers, maar de start is nu toch snel te 
verwachten. Dat is voor ons een zeer 
vreugdevolle ontwikkeling. 

Ik bedank de Minister ook voor de 
recente brief die hij nog tijdens het de-
bat aan ons heeft toegezonden met de 
laatste informatie over het onderzoek 
pakketvergelijking. Ook heb ik zeer 
veel waardering ten aanzien van de 
persoonskeuze van prof. Wolfson, die 
is verzocht een wetenschappelijk ad-
vies voor te bereiden over de opzet 
en inrichting van het vergelijkend 
onderzoek. 

In eerste termijn heb ik de Minister 
gevraagd of hij speciaal nog aandacht 
wil besteden aan de samenstelling van 
de projectgroep. Op deze vraag heb ik 
nog geen antwoord van de Minister 
gekregen. Het ging mij erom te berei-
ken dat door een zeer zorgvuldige per-
soonskeuze gestreefd wordt naar een 
goede samenstelling van de project-
groep, waardoor verwarring van be-
langenbehartiging en onderzoek 
wordt voorkomen. Dit hield in dat des-
kundigheid van de personen beslis-
send zou moeten zijn. Ik wil de Minis-
ter alsnog vragen of hij bereid is zijn 
invloed aan te wenden zodat daarmee 
rekening wordt gehouden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de Mi-
nister geen schrobbering gegeven ten 
aanzien van het overleg met de ambte-
narencentrales. Dat zal bekend zijn. 
Toch heb ik enige vragen ten aanzien 
van de gang van zaken bij het overleg 
over de toeslagen voor onregelmatige 
en zware diensten. Er is zeer veel ver-
warring over ontstaan. De vraag is dan 
ook of de communicatie tussen de Mi-
nister en de ambtenarencentrales niet 
schromelijk tekort is geschoten. 

Het valt te betreuren dat er zoveel 
verwarring kan ontstaan, dat er dei-
ning is, grote acties en demonstraties 
worden aangekondigd en dreigende 
taal wordt geuit over voorstellen die 
de Minister op dit moment niet voor 
zijn verantwoording neemt. Kennelijk 
is niemand ervoor verantwoordelijk. 
Deze voorstellen spelen - doordat in 
het verleden een overlegprocedure is 
gestart- nog steeds een rol en blijven 
als het ware onderwerp van discussie 
zonder dat iemand precies weet waar-
om. 

Het lijkt mij gunstig dat de Minister 
heeft gezegd dat hij geen bezuinigin-

gen beoogt met de herstructurering 
van de toeslagregelingen. Daarmee is 
echter nog geen antwoord gegeven op 
de vraag wat precies gaat gebeuren. 
De Minister wi l geen bezuiniging. Het 
komt mij voor dat het bijzonder goed 
is dat ook de Kamer een duidelijke uit-
spraak doet dat een bezuiniging op dit 
punt op geen enkele wijze op prijs 
wordt gesteld. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord. Wat is de beteke-
nis van dit debat voor het karakter, de 
structuur en de geest van het overleg? 
Met die 'geest' heb ik het moeilijk, ten-
minste gezien de termen die de heer 
Van Thijn heeft gehanteerd. Zijn aan-
duidingen in de discussie vind ik te 
weinig concreet. Vanuit de organisa-
ties horen wij wel eens wat over over-
leg en dergelijke in algemene zin. Ik 
herinner mij dat de heer Van der 
Scheur van de ABVA op 9 oktober 
1976 in Amsterdam tijdens een grote 
ambtenarendemonstratie sprak in ter-
men van: diefstal; allerlei zaken kwa-
men niet van de grond; de mensen 
werden voor voldongen feiten gesteld, 
want de zaken lagen vast enz. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij kennen 
dat verhaal! Als de heer Van Thijn dit 
bedoelt met de geest van het overleg, 
dan denk ik dat hiervan al sprake was 
vanaf het eerste overleg, dat het pro-
bleem net zo oud is als het overleg 
zelf. Als er problemen zijn met het 
overleg, moet dat open en reëel wor-
den bekeken. Het zit 'm natuurlijk ook 
in de mensen, maar voor zover het in 
de structuur zit, moet die veranderd 
worden. Daartegen hebben wij geen 
bezwaar. Als de organisaties vinden 
dat zij tekort schieten in het bereiken 
van overeenkomsten en dergelijke - ik 
denk nu met name aan lid 2 van artikel 
6 van het Europees Sociaal Handvest -
dan zeg ik: als men dat inzet maakt van 
het overleg, kan wellicht de structuur 
daarvan zodanig veranderd worden 
dat het alle partners bevredigt. 

Wij zijn de laatsten om daartegen 
bezwaren te hebben. Als de onderhan-
delingen echter hetzelfde karakter krij-
gen als die in het bedrijfsleven, dan 
moet men wel de consequenties daar-
van aanvaarden. 

De heer Van Thijn (PvdA): U hebt nu 
uitspraken gedaan over het verleden 
en de toekomst, maar nu het heden. 
Wat zal de positie van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken in dat overleg zijn 
als een kamermeerderheid - met na-
me opgezweept door een VVD-fractie 
die vindt dat Bestek'81 onverkort en in 

De Voorzitter: Door de leden B. de 
Vries, Van Thijn, Nypels en Eversdijk 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat zware en onregel-
matige arbeid extra beloning behoeft; 

overwegende voorts, dat de Toeslag 
voor Onregelmatige Diensten (TOD) 
een instrument is om zware en onre-
gelmatige arbeid extra te belonen; 

nodigt de Minister uit, geen voorstel-
len, die beogen de Toeslag voor Onre-
gelmatige Diensten aan te tasten, aan 
het Centraal Georganiseerd Overleg 
voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 35(15 800-VII). 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gezegd 
dat de coördinerende bevoegdheden 
wel eens wat problemen opleveren, 
juist naar de lagere publiekrechtelijke 
lichamen toe. Hij voegde eraan toe: 
Als ik behoefte heb aan meer be-
voegdheden op dat terrein, dan wend 
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de kortste keren moet worden uitge-
voerd - d e onderhandelingsmarges zo 
spijkerhard vaststelt? Zo lag met be-
trekking tot het kortingenbeleid van 
Bestek'81 de omvang van het speel-
veld vast. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik verwijs u 
zelf naar uw tweede termijn. U sprak 
toen over het budgetrecht van de Ka-
mer. Daarmee heeft ook Bestek '81 , 
hoe het er ook uitziet, te maken. Ik be-
sef, dat daarmee de grenzen worden 
gemarkeerd. Maar er blijft nog genoeg 
over: de differentiatie en de besteding 
van de gelden van de aftopping, de af-
topping zelf. De uitkomsten van dat 
overleg worden in de praktijk gereali-
seerd en dan zeg ik: Dat is niet niks. 
Daarnaast hebben wi j nog te maken 
met het trendbeleid, dat sowieso 
wordt voortgezet. Misschien is het ook 
nog wel aardig om erop te wijzen, dat 
de bonden het helemaal niet eens wa-
ren over de kortingen. Twee van de vijf 
bonden hadden 0,5% in gedachten ter-
wij l de andere percentages varieerden 
van 0,3 tot 0,7. Met andere woorden: 
het was een zeer pluriform overleg. 

De heer Van Thijn (PvdA): Wat betreft 
de toepassing van het budgetrecht 
door deze Kamer wi l ik nog even op 
het volgende wijzen. Door de woord-
voerder van uw fractie is tijdens de be-
handeling van Bestek '81 meegedeeld 
dat verwacht werd van deze Minister 
dat er geen suppletoire begroting zou 
worden ingediend in het kader van het 
overheidspersoneelsbeleid. Toen 
moest het overleg nog beginnen, maar 
de zaak was daarmee wel afgegren-
deld. Op die manier sloot uw fractie uit 
dat de Minister ook maar enige onder-
handelingsmarge op zak had. 

De heer Evenhuis (VVD): Dat is toch 
een beetje anders gegaan. Toen Be-
stek '81 werd ingediend, kregen wij te 
maken met voorstellen van de Rege-
ring. Het uitgangspunt was dat er on-
geveer 10 mld. moest worden be-
spaard in een aantal aangegeven secto-
ren. Dat markeerde de speelruimte in 
het kader van het budgetrecht van de 
Kamer. Gelet op hetgeen de Minister 
binnen die speelruimte in het overleg 
met de ambtenarenorganisaties heeft 
gedaan en gelet op de verdeeldheid 
die binnen die organisaties heerste, 
meen ik dat hij het overleg inzake de 
uitwerking van de plannen -daarvoor 
bestond een ruime m a r g e - alle in-
houd heeft gegeven. Dat is mijn con-
clusie. Zo geef ik voor mezelf inhoud 
aan de geest van het overleg. 

De heer Van Thijn (PvdA): De heer 
Evenhuis ontkent dus dat zijn fractie 
deze Minister heeft opgejaagd om zo 
weinig mogelijk marges te bieden, om 
geen enkel wisselgeld mee te nemen? 
Hoe kijkt hij dan bijvoorbeeld aan te-
gen de opstelling van zijn collega De 
Korte in recente interviews? 

De heer Evenhuis (VVD): Wij hebben 
aangegeven dat wij Bestek '81 - een 
besparing van 10 mld., verdeeld over 
een aantal jaren - voor onze verant-
woording wilden nemen. Dat is duide-
lijke taal. Als je kijkt naar hetgeen als 
uitvloeisel daarvan in het overleg is 
besproken, dan kun je zeggen dat het 
overleg toch inhoud heeft gekregen. 
Daarbij denk ik aan: de differentiatie in 
de trendkorting, de aftopping en de 
besteding van de daaruit verkregen 
gelden ten gunste van de werkgele-
genheid. 

Samenvattend zou ik wil len zeggen: 
Minister, ga open en reëel overleg 
voeren over de structuur, met nieuwe 
mogelijkheden. We zien wel, wat er 
uitkomt. Aanvaard echter ook de con-
sequenties van die veranderingen. Dat 
is de kern van de zaak. 

Dan het inkomensbeleid. Ik wil nog 
eens onderstrepen wat ik daarover in 
eerste termijn heb gezegd, zeker met 
het oog op hetgeen wij in 1980 en in de 
jaren daarna mogen verwachten. 

Vervolgens de toename van het aan-
tal overheidspersoneelsleden. Ik heb 
in eerste termijn aangegeven, hoe wij 
die zien. Ik wil nogmaals verwijzen 
naar het regeerakkoord, waarin met 
zoveel woorden is aangegeven dat de 
groei van het overheidspersoneel ge-
lijke tred moet houden met de groei 
van de bevolking, zeker in relatie tot de 
ombuigingsplannen. In het regeerak-
koord is een en ander met name ge-
koppeld aan Bestek '81. 

De heer Van Thijn (PvdA): Legt de heer 
Evenhuis het regeerakkoord zo uit, dat 
de getallen die het kabinet noemde in 
verband met het arbeidsplaatsenplan, 
dat inmiddels van de baan is, in strijd 
moet worden geacht met het regeerak-
koord, omdat de groei van het perso-
neelsbestand sterker was dan de groei 
van de bevolking of de groei van het 
nationaal inkomen? Ik weet niet, welk 
criterium de heer Evenhuis hanteert. 

De heer Evenhuis (VVD): Neen, de 
groei van de bevolking. 

De heer Van Thijn (PvdA): Goed, hoe 
verhoudt zich het citaat uit het regeer-
akkoord tot de presentatie van het ar-
beidsplaatsenplan? 

De heer Evenhuis (VVD): Dat zal ik uit-
leggen. Ik beperk mij tot hetgeen voor 
de overheid geldt. In eerste termijn 
heb ik onderstreept, wat daarover in 
het regeerakkoord wordt gesugge-
reerd. Alleen is dit punt in het kader 
van de keuzes bij de uitwerking niet in-
gevuld in het verband van Bestek'81. 
Die besparing van 10 mld. is op een 
andere manier aangegeven. 

Daarbij is dit punt buiten beschou-
wing gelaten. Niettemin staat het erin 
vermeld. Als element kan het in de toe-
komst een vuistregel zijn om een en 
ander op die manier inhoud te geven. 
Dat bedoelde ik te zeggen in eerste ter-
mijn. De overheid heeft in Aktie Winst-
werk '80 het een en ander naar voren 
gebracht ten aanzien van de vacatures 
en de invulling van de VUT-plaatsen. In 
eerste termijn heb ik gesteld dat wi j dit 
accepteren, omdat dit in het overleg is 
afgesproken. Daarvoor gelden niet de 
middelen van de aftopping. Wij aan-
vaarden dit als resultaat van dat over-
leg. Met het oog op de toekomstige 
ontwikkelingen, heeft het zin, deze vuist-
regel nog eens in gedachten te nou-
den. Ik doel op de vuistregel zoals hij 
globaal is aangegeven in het regeerak-
koord en zoals hij in het verleden con-
creter is aangegeven in stukken van de 
eigen partij. 

De heer Van Thijn (PvdA): U spreekt 
nu over de Aktie Winstwerk en ik 
spreek over het arbeidsplaatsenplan, 
bijlage 1 bij de bekende nota. Daarin 
wordt bij voorbeeld gesproken over 
structureel nieuwe arbeidsplaatsen, 
totaal-generaal: 19700 nieuwe arbeids-
plaatsen. Ik herhaal - eigenlijk achter-
haald door de persmededeling van Fi-
nanciën - dat ik graag heel concreet 
van u wil weten of uw opmerking nu 
betekent dat u vindt dat de Regering 
het hiermee te bont heeft gemaakt, zo-
als de heer De Korte bij herhaling heeft 
verklaard? Is dit een fractiebeleid, is dit 
het standpunt van de VVD? Of slaat uw 
opmerking op iets heel anders? Dan 
moet u dat 'heel andere' nog even ver-
duidelijken. 

De heer Evenhuis (VVD): Als de heer 
De Korte dit al duidelijk heeft gemaakt, 
dan hoef ik daaraan op zichzelf niets 
meer toe te voegen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Waarom 
bent u dan zo onduidelijk? Wanneer 
uw fractiegenoot klip en klaar zegt dat 
het arbeidsplaatsenplan voor bezuini-
ging in aanmerking moet komen, wat 
staat u zich dan in vage termen uit te 
drukken? 
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De heer Evenhuis (VVD): Wij willen dit 
punt nog eens naar voren brengen 
met het oog op de maatregelen die in 
de nabije toekomst moeten worden 
genomen. Wat u in de door u genoerrv 
de plannen staat, wordt nu uitgewerkt. 
Daar hebben wi j mee te maken. Ik 
noem nog als voorbeeld waarnaar de 
Regering eens kan kijken, de maatre-
gelen die moeten worden voorbereid 
in verband met de loonpauze. Wij kij-
ken niet steeds terug, wi j kijken ook 
vooruit, nadrukkelijk vooruit. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat wordt 
mij nu duidelijk. De heer De Korte en u 
kijken vooruit en daar is geen plaats 
meer voor een arbeidsplaatsenplan. In 
de toekomst dus, als het u betreft. 

De heer Evenhuis (VVD): Dat is dan uw 
conclusie. 

Ik kom bij de onregelmatige werktij-
den en de plannen die hier en daar 
naar voren zijn gekomen. Deze plan-
nen zijn voornamelijk in de pers ge-
noemd. Ik vind dat de Minister er dui-
delijk over is geweest. Hij heeft te ma-
ken met een motie iri PTT-verband. De 
heer Van Thijn heeft over deze materie 
in eerste termijn een motie aangekon-
digd. Ik heb begrepen dat hij de rode 
loper heeft uitgelegd in de richting van 
het CDA die de motie heeft ingediend. 
Ik vind het eigenlijk wat overdreven. 

De Minister heeft nadrukkelijk ge-
zegd wat zijn intentie was. Hij is van 
plan een en ander naar het overleg 
mee te nemen en af te wachten wat de 
resultaten zijn. Dat is op zich zelf de 
zuiverste weg. Het verhaal van de heer 
Van Thijn was erop gebaseerd dat het 
overleg niet moest worden doorkruist. 
In de motie wordt nu gesuggereerd 
dat geen standpunt hoeft te worden in-
genomen en dat de Minister niet naar 
dat overleg moet gaan. Vanaf 1969 is 
men met die zaak bezig. In 1973 kwa-
men de plannen op tafel en er is steeds 
op gestudeerd. Dit moet niet met een 
pennestreekje van tafel worden ge-
veegd. De besluitvormingsprocedures 
die daarvoor gelden, moeten in acht 
worden genomen en dan kom je tot 
een verstandige conclusie. 

De heer Van Thijn (PvdA): Wanneer ik 
nog een woord ten gunste van de mo-
tie van het CDA mag zeggen, dan merk 
ik op dat het overleg hier nog moet be-
ginnen. Gebleken is dat geen van de 
overlegpartners prijs stelt op enigerlei 
vorm van overleg. 

Wij als Kamer hebben de Minister 
vanuit onze verantwoordelijkheid erop 
gewezen, dat hij ook niet aan dat over-
leg moet beginnen en dat die zaak van 
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de baan moet, omdat die zaak niet in 
overeenstemming is met het algemene 
regeringsbeleid ten aanzien van vui l , 
onaangenaam en onregelmatig werk. 
Wi j mogen als parlement van dit kabi-
net een consistent beleid verwachten. 
Dat is onze verantwoordelijkheid! 

De heer Evenhuis (VVD): Zo is dat. Zo 
leg ik eigenlijk ook de opmerkingen 
van de Minister op dit punt uit. Intus-
sen breken mij de klompen bijna, hoe-
wel ik ze niet aan heb, als ik de heer 
Van Thijn zo hoor spreken. Immers, de 
heer Van Thijn stelt zich op als woord-
voerder van de ambtenarenorganisa-
ties. Het was nu net de grief van de 
ambtenarenorganisaties tegen de poli-
tieke partijen, dat wi j te vroeg praten 
en voor hen praten. Waarom kunnen 
die ambtenarenorganisaties dat nu 
niet zelf tegen de Minister in het over-
leg zeggen? 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik heb grote 
bewondering voor de wijze waarop u 
erin slaagt, uw korte spreektijd aan-
merkelijk te verlengen. 

De heer Evenhuis (VVD): U helpt mij er 
een handje bij. 

De heer Van Thijn (PvdA): U bent er 
toch zelf bij geweest, dat de vijf ambte-
narencentrales zich tot de Kamer heb-
ben gewend? 

De heer Evenhuis (VVD): Ja nou, dat is 
toch prachtig? 

De heer Van Thijn (PvdA): Die centra-
les hebben ons toch niet gevraagd, de 
Minister te stimuleren om op dit punt 
het overleg te openen? Zij hebben ons 
gevraagd, onze mening te geven over 
deze problematiek. Dat vind ik een 
goede zaak. Op dit moment van de be-
grotingsbehandeling en gezien de 
stand van zaken in het besluitvor-
mingsproces bij de Minister heeft de 
Kamer de verantwoordelijkheid, de 
grenzen te bepalen. 

De heer Evenhuis (VVD): Kijk, wi j heb-
ben van onze kant ons standpunt dui-
delijk gegeven. De overige fracties 
hebben dit ook gedaan. Ik heb de let-
terlijke tekst van de motie nog niet ge-
zien, maar ik meen dat de motie een 
stap verder gaat. Door middel daarvan 
wordt er in feite een besluit genomen. 
De Minister kan bij voorbeeld bij de 
ambtenarenorganisaties komen met 
het voorstel, dat de zaak niet doorgaat. 
Dat is een besluit van de Minister. Mis-
schien zeggen die organisaties dan 
wel , dat het toch moet doorgaan, zeker 
de goede punten. Zij hebben daarvoor 
dan niet meer de gelegenheid. Dat wil 
ik hen niet ontnemen. Die mogelijk-
heid wordt afgesneden met deze mo-
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tie, als de Minister die uitvoert. Als de 
Minister dus besluit, dat die zaak niet 
wordt uitgevoerd, wat dan? In dit ge-
val zullen die organisaties dat mis-
schien prachtig vinden. Ik kan mij ech-
ter ook een situatie voorstellen, waar-
bij de centrales daarna bij de Kamer 
komen en zeggen: kijk eens even, de 
Minister heeft dat beslist, terwijl wij 
van niets weten. Zo is het verhaal na-
tuurli jk niet, hè? 

De heer Van Thijn (PvdA): Ach, u weet 
wel beter, mijnheer Evenhuis. Er moet 
nu klaarheid komen! Men heeft zich tot 
het parlement gewend. Het parlement 
heeft gisteren een uitspraak gedaan. 
De Minister heeft gezegd, dat hij zich 
nog aan het beraden is over de vraag, 
of hij die uitspraak wel wenst uit te 
voeren. Er is goede hoop. Als parle-
mentariër wens ik nu duidelijkheid. De 
Minister moet de moed en het parle-
mentaire fatsoen hebben om nu, waar 
deze zaak zo sterk aan de orde is, aan 
de Kamer te verklaren waarop het 
staat. 

De heer Evenhuis (VVD): Deze zaak is 
aan de orde gekomen, doordat allerlei 
dingen naar buiten zijn gebracht. De 
Minister heeft op dit punt niets aan de 
orde gesteld. Laten wi j wel wezen! De 
zaak is op een andere wijze in de publi-
citeit gekomen. Ik weet niet op welke 
manier dat is gebeurd. Bij wijze van 
spreken had dit ook drie, vier of vijf 
jaar geleden kunnen gebeuren. Dat 
had gekund vanaf 1973. Het is alleen 
niet gebeurd. Laten wij dan gewoon de 
regels van het gemeen overleg in acht 
nemen. 

Mijn fractie vindt, dat de Minister te-
gen de organisaties moet zeggen: 
mijn voorstel is, dat het niet doorgaat. 
Maar goed, de Minister moet het zelf 
weten. Hij heeft zijn eigen verantwoor-
delijkheid. Mijn fractie adviseert de Mi-
nister echter, op deze wijze te hande-
len. De motie geeft er blijk van, dat dit 
ook moet worden gedaan. De Minister 
moet toch meteen standpunt hierover 
bij de organisaties komen? Anders stu-
deert men jaren voor niets. Dat is zin-
loos. Er moet een eindronde komen en 
daaraan moet een conclusie worden 
verbonden. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris heeft een boeiend betoog 
gehouden over de spreiding van de 
rijksdiensten. Hij zei daarbij ongeveer 
het volgende: de Regering is van me-
ning, dat de centrale directie nog in 
haar geheel naar Groningen moet. Wil 
de Staatssecretaris in dit verband het 
woordje 'nog' nader toelichten? 

Staatssecretaris Koning: Wat betekent 
'nog' nu volgens u? 
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De heer Evenhuis (VVD): Ik stel voor, 
dat woordje maar weg te laten. 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel het op prijs dat de 
Minister iets heeft gezegd over zijn vi-
sie op het trendbeleid. Hij zei nu niet 
alleen dat hij wi l vasthouden aan het 
trendbeleid, maar hij zei ook iets over 
zijn motieven. Hij wilde bovendien niet 
uitsluiten dat een meer zelfstandig ar-
beidsvoorwaardenbeleid voor de pu-
blieke sector zal worden gevoerd. 
Heeft dit overigens geen invloed op 
hettrendbeleid? 

De Minister zei verder dat hij in een 
gunstig effect van een initiërend over-
heidsbeleid niet kan geloven, omdat 
het voor de overheid niet goed moge-
lijk is op het goede moment tot vast-
stelling van het goede inkomensni-
veau te komen. Waarom zou dit het 
geval zijn? De Regering heeft toch, als 
geen ander, de laatste gegevens van 
het Centraal Planbureau bij de hand? 
De heer De Vries zei zo juist al terecht 
dat de Regering niet minder dan het 
bedrijfsleven zal weten wat kan en wat 
niet kan. Voor een inkomenstrekker is 
het een veilig idee dat zijn inkomen 
een vast aandeel is van het nationaal 
inkomen per hoofd. 

Het is mij opgevallen dat na de oor-
log, in 1948, het salaris van een direc-
teur van een keuringsdienst van waren 
en van verschillende andere rijksdien-
sten in precies dezelfde verhouding tot 
het hoofdelijk nationaal inkomen 
stond als in 1968. Nu komt elk jaar om-
streeks Prinsjesdag de MEV uit. Daarin 
is het nationale inkomen in lopende 
guldens voor het volgende jaar ge-
raamd. Niets zou de Minister beletten 
dat bedrag als uitgangspuntte nemen 
voor een trendzettend inkomensbeleid 
in het komende jaar. Blijkt in de loop 
van het jaar dat de getallen uit de MEV 
belangrijk moeten worden gewijzigd, 
dan kan aan de hand van de gewijzig-
de cijfers een nadere verrekening vol-
gen. Ik besef best dat dit niet alleen 
een kwestie is voor deze Minister, 
maar ook voor zijn ambtgenoot van Fi-
nanciën en misschien van Sociale Za-
ken. Mijn fractie zal het op prijs stellen 
als de Minister toezegt dat hij deze 
zaak in ieder geval met zijn ambtgeno-
ten zal bespreken. 

Voor meer kennis van de overheids-
visie op het begrip 'relatiepartner' bij 
het beleid van de Minister inzake de 
niet-huwelijkse samenlevingsvormen, 
heeft de Minister mij verwezen naar 
een nog te verschijnen rapport van 
een werkgroep Ambtelijk beraad. Nu is 

een definitie van die werkgroep, in ant-
woord 84 gegeven, niet bijster gerust-
stellend. Laat ik daarom eindigen met te 
zeggen dat het voorstel dat de Minister 
van Financiën gisteren met betrekking 
tot een gewijzigd successierecht bij hu-
welijkse en niet-huwelijkse relaties liet 
horen, mij redelijk en toch onderschei-
dend leek. Ik hoop daarom dat de werk-
groep Ambtelijk beraad ten slotte, ge-
zien de omstandigheden, met een even 
aanvaardbare oplossing zal komen. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil graag nog ingaan op de vra-
gen en opmerkingen die zijn gemaakt 
door de geachte afgevaardigden in 
tweede termijn. De geachte afgevaar-
digde de heer Van Thijn heeft gecon-
stateerd dat, gezien het karakter van 
het overleg, er een zekere spanning is 
tussen de bereidheid van de Minister 
van Binnenlandse Zaken een open en 
reëel overleg te voeren en het feit dat 
er geen of nauwelijks marges zijn. Op 
zich zelf is dat een volstrekt juiste con-
statering van de geachte afgevaardig-
de. 

In het ene geval zijn de marges na-
tuurlijk iets ruimer dan in het andere 
geval. De ruimte wordt bepaald door 
de argumentatie die de Minister en de 
centrales van overheidspersoneel aan-
voeren voor hun standpunt in het 
overleg. Zo hebben wij na langdurig 
overleg, dat ook tijdelijk werd afgebro-
ken, toch zaken kunnen doen over het 
heilsplan Bestek '81. Wij hebben zaken 
kunnen doen over de eenmalige aftop-
ping in 1979. Wij hebben snelle'zaken 
kunnen doen over de vervroegde uit-
treding. Dit laatste ging veel sneller, 
omdat het een aardige maatregel was. 

Als ik echter de argumentaties van 
mij en van de centrales inzake de door-
berekening van de bouw- en de uit-
zend-c.a.o. bezie, moet ik constateren 
dat de meningen zeer uiteenliggen. 
Reeds verleden jaar waren voor mij in 
dezen de marges smaller dan smal. Zij 
zijn in de periode tussen verleden jaar 
en nu slechts versmald. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Thijn heeft gezegd dat hij er ver-
heugd over is dat de herstructurering 
van het overleg voor mij bespreekbaar 
is. Ik herhaal graag dat ik het van groot 
belang acht dat de centrales en ik eens 
goed met elkaar erover spreken of 
hieraan op korte termijn moet worden 
gewerkt. Het is ook mogelijk dat wi j 
eerst de voorstellen-Toxopeus af-
wachten. Als men meent dat het over-
leg niet goed functioneert, moeten wij 
bespreken hoe wi j het beter kunnen la-
ten functioneren. 

Zelfs als er wijziging in de structuur 
van het overleg wordt gebracht, kun-
nen de standpunten uiteenliggen. Ook 
dan zijn marges in concrete situaties 
voor de Minister van Binnenlandse Za-
ken vaak uiterst smal. Ik weet niet of 
verandering van het overleg zeker tot 
betere uitkomsten ervan leidt. Ik leg 
mij op voorhand op geen enkel stand-
punt vast; ik ben ertoe bereid, zeer 
open met de ambtenarenbonden hier-
over van gedachten te wisselen. 

Ik heb eens in een publikatie gelezen 
dat de heer Van Thijn graag op mijn 
stoel zit. Als hij ooit hierop terecht 
komt, wat zeker niet is uitgesloten, zal 
hij ook moeilijkheden hebben, hoe het 
overleg ook is gestructureerd. Mis-
schien zullen dan anderen met een ze-
kere ervaring hierover vriendelijker 
spreken dan de geachte afgevaardigde 
nu over de huidige Minister van Bin-
nenlandse Zaken heeft gesproken. 

Ik laat de geachte afgevaardigde al-
leen in de treurnis die hij heeft uitge-
sproken over mijn standpunt inzake de 
aftopping. Er wordt van mij op dit punt 
geen verdere actie verwacht, tot mijn 
grote genoegen. 

Verscheidene geachte afgevaardig-
den hebben gesproken over de toesla-
gen voor onregelmatige diensten. Er is 
hierbij gesproken over onrust in het 
landen over het feit dat de Minister 
zelf aarzelingen heeft. Deze heb ik in-
derdaad. Dit heb ik via een omroepver-
eniging en in deze Kamer kenbaar ge-
maakt. Ook in tweede termijn zeg 
ik graag dat, als de voorstellen die in 
1973 in het overleg zijn gebracht, wor-
den aangenomen, dit tot grote nega-
tieve consequenties voor de inkomens 
van sommigen zal leiden. Ik wil echter 
ook de andere kant van de medaille 
aan de geachte afgevaardigden laten 
zien. In de voorstellen uit 1973 staan 
niet alleen kommer en kwel. Hierin zit 
ook verbetering van de inkomensposi-
tie van degenen die op zaterdag en op 
zondag werken en verbetering in de 
betaling van overwerk. Aan de voor-
stellen zitten dus positieve en negatie-
ve kanten. 

De heer Van Thijn (PvdA): Op deze bei-
de positieve kanten heb ik kritiek. Het 
is onderdeel van het kabinetsbeleid, 
het overwerk terug te dringen. Dit 
moet dan niet beter worden beloond. 

Verder wijzen de cijfers uit dat het 
grootste deel van het personeel waar-
om het gaat, geen onregelmatige dien-
sten in de weekeinden verricht, maar 
juist door de week. 

Minister Wiegel: Dit is waar, maar dit 
neemt niet mijn stelling weg dat voor 
bepaalde leden van het overheids-
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personeel voordelen aan de voorstel-
len zijn verbonden. Ik ben van mening 
dat ik mijn eerste beleidsuitspraak 
hierover moet doen in een vergade-
ring met de centrale commissie voor 
georganiseerd overleg. 

De heer Van Thijn heeft gisteren ge-
zegd - en ik was het daarmee van harte 
eens - dat er vanuit de Tweede Kamer 
allerlei premature interventies zijn ge-
weest. Deze interventie nu is ook pre-
matuur, naar ik meen. Wie zou, gezien 
ook mijn vroegere ervaring, van mij 
verwachten dat ik tegen de Kamer zou 
zeggen dat zij hierover nooit een uit-
spraakzou kunnen doen? Het is vol-
strekt het recht van de Kamer, een uit-
spraak te doen. Ik geef pas mijn com-
mentaar op die uitspraak in een verga-
dering met de centrale commissie als 
ik dan, daar, over die zaken spreek. 
Eerder doe ik dat niet. Gezien datgene 
wat ik tot nu toe heb laten doorklinken 
in mijn betoog vind ik de motie bepaald 
overbodig. Acht de Kamer het niette-
min dienstig, deze motie toch aan te ne-
men, dan zal ik haar in mijn tas stoppen. 
Dan zal er natuurlijk over deze zaak op 
een gegeven ogenblik een uitspraak 
worden gedaan. Die uitspraak zal ik dan 
doen in een vergadering van het geor-
ganiseerd overleg. Daar hoort zij thuis. 
Ik ga hier niet 'pats, boem, klaar' - zoals 
de heer Van Thijn in het kort het overleg 
met de ambtenarencentrales over deze 
aangelegenheid samenvat te- zeggen 
hoe ik uiteindelijk zal concluderen. Dat 
zal ik brengen in het georganiseerd 
overleg, waar wi j er met de ambtena-
rencentrales over zullen spreken. Mis-
schien zullen zij het ermee eens zijn, 
misschien niet. Daarna zal een beslis-
sing volgen, het liefst in overeenstem-
ming. Voor die beslissing ben ik hier, in 
dit Huis, ter verantwoording te roepen. 
Dat is een juiste staatsrechtelijke opstel-
ling. 

De heer Nypels (D'66): Deze uitspra-
ken verbazen mij toch wel. De motie 
vraagt immers niet aan u, op dit mo-
ment detailuitspraken over de opzet 
van de structuur van die toeslagrege-
lingen te doen. Gevraagd wordt in de 
motie om de regelingen die er zijn niet 
wezenlijk aan te tasten, niet als bezui-
nigingspost te accepteren. 

Minister Wiegel: Moet ik het zo ver-
staan? 

De heer Nypels (D'66): Dat is de kern I 
Dan moet het voor u toch geen moeite 
opleveren, daarover een uitspraak te 
doen? 

Minister Wiegel: Het betekent natuur-
lijk wel - dat moeten de geachte afge-

vaardigden dan beseffen - het één en 
ander. Stel dat ik hier zou zeggen dat ik 
op dit moment deze motie zal uitvoe-
ren, dan zou de consequentie daarvan 
zijn dat een aantal andere zaken, die 
ook in dat pakket zitten - overwerk en 
zaterdag- en zondagwerk beter betalen 
- in één klap, zonder overleg met de 
ambtenarenbonden, van de baan zijn. 
Het één hangt met het ander samen, is 
althans voor mij onlosmakelijk aan el-
kaar verbonden. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat is hele-
maal onrustbarend, als u zegt dat het 
één en het ander onlosmakelijk zijn ver-
bonden ! Dat betekent dat u dus toch 
het gehele pakket aan het centraal ge-
organiseerd overleg wilt voorleggen, 
inclusief de verslechteringen! Dat is nu 
juist wat deze Kamer wi l voorkomen! 

De heer Evenhuis (VVD): Dus de motie 
moet anders worden uitgelegd! 

Minister Wiegel: De motie is voor mij 
niet geheel helder. Van heldere moties 
zeg ik al niet dat ik ze geheel zal uitvoe-
ren, dus als de motie wordt aanvaard, 
zal ik uiteraard de uitspraak, de ge-
dachtenwisseling in de Kamer meene-
men. Natuurlijk, die speelt in mijn ach-
terhoofd een rol. Ik zal echter pas iets 
zeggen over mijn besluitvorming ten 
aanzien van dit onderdeel van mijn be-
leid in een vergadering van het geor-
ganiseerd overleg. Zodra daar de dis-
cussie zal zijn afgerond, ben ik best be-
reid, daarvan mededeling aan de Ka-
mer te doen en daarbij dan ook te ver-
tellen wat uiteindelijk met deze motie 
is gebeurd. Dan is de Kamer of tevre-
den of niet. Als de Kamer niet tevreden 
is, roept zij mij h ierop het tapijt. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik vind dit 
een opvatting over de functionering 
van overleg enerzijds en de verhou-
ding tot deze Kamer anderzijds die 
nergens naar lijkt! De Minister moet 
nog tot een standpuntbepaling komen 
over de vraag of hij deze zaak aan het 
centraal georganiseerd overleg wil 
voorleggen! 

Minister Wiegel: Neen, het ligt er al. Ik 
moet echter nog een definitief stand-
punt bepalen ten aanzien van de on-
derdelen en het pakket. 

De heer Van Thijn (PvdA): Deze Minis-
ter heeft hierover nog nooit eerder een 
oordeel gevormd? Het komt nu opzet-
ten? Zo is het! 

Minister Wiegel: Ik heb natuurlijk wel 
eerder in al die pakken papier zitten kij-
ken, maar ik heb tot nu toe daarover 
mijn standpunt nog niet bepaald, 
neen. 

De heer Van Thijn (PvdA): De Kamer 
nodigt de Minister uit, zijn standpunt -
dat hij nog moet bepalen - op een zo-
danige wijze in te richten dat er geen 
aantasting plaatsvindt van de toeslag 
voor onregelmatige diensten, te meer 
omdat dat in strijd wordt geacht met 
de bekende zinsnede in de Troonrede, 
omdat deze Kamer prijs stelt op con-
sistent regeringsbeleid. 

Ik begrijp niet waarom deze Minister 
de Kamer niet zo'n simpele toezegging 
kan doen en waarom hij zo'n staats-
rechtelijke r imram maakt van het feit, 
dat hij eerst nog eens moet kijken en 
de motie in zijn tas meeneemt. Dat is 
toch geen manier om met moties van 
het parlement om te springen? 

Minister Wiegel: Met het staatsrecht 
moet men nooit r imram betrachten. 
Men moet het juist zuiver toepassen, 
vandaar mijn interventie. 

De heer Van Thijn (PvdA): Hetstaats-
recht in uw tas, dat is toch een nieuwe 
wending aan de problematiek waar-
mee ik moeilijk kan meegaan. 

Minister Wiegel: De motie, gesteld dat 
zij wordt aanvaard: daarop ga ik mij 
eens rustig beraden. Ik zal te gelegener 
t i jd een standpunt erover bepalen. Iets 
anders kan ik niet doen. 

De heer Weijers (CDA): Als de motie 
wordt aanvaard, zal dat - neem ik aan 
- een van de belangrijkste overwegin-
gen bij de ministeriële besluitvorming 
zijn. 

Minister Wiegel: Dat speelt zonder 
meer mee in de besluitvorming. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de 
behandeling van een ander onderdeel 
van het beleid dat - terecht - aandacht 
heeft gekregen, namelijk dat van het 
werkgelegenheidsbeleid. De heren 
Van Thijn, De Vries en Evenhuis heb-
ben hierover gesproken, de laatste 
verwijzende naar het regeerakkoord. 
Met name de heren Van Thijn en De 
Vries hebben vragen gesteld over een 
actueel gegeven. De heer De Vries 
heeft hierbij gesproken over zijn op-
vatting - waarmee ik het geheel eens 
ben - dat het werkgelegenheidsbeleid 
alleen maar geloofwaardig overkomt 
wanneer de cijfers die er zijn zo min 
mogelijk verwarrend werken. Er is in-
derdaad verwarring ontstaan. Een van 
de heel duidelijke gegevens i s - ik ver-
wijs hiervoor naar de Miljoenennota -
dat in de komende jaren het aantal ar-
beidsplaatsen bij de overheid met vele 
tienduizenden (er is indertijd zelfs een 
getal genoemd, voor de periode tus-
sen 1978 en 1981, van meer dan 
40.000) zal toenemen. 
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De heer Van Thijn (PvdA): Dit is een 
aardig getal, maar ik zou wil len verwij-
zen naar tabel 2 van de nota (blz. 10). 
Daaruit blijkt, dat de toeneming telken-
jare minder wordt: plus 13 in '78, plus 
10 in '80, p l u s 7 i n ' 8 1 . 

Minister Wiegel: De toeneming loopt 
terug, dat is waar. 

De heer Van Thijn (PvdA): Het bete-
kent, dat het kabinet een rem op de au-
tonome groei heeft gezet. U hebt ver-
leden week in Tros-Aktua zeer.... 

Minister Wiegel: Duidelijke taal. 

De heer Van Thijn (PvdA): .... gelukkig 
over gesproken tegenover de heer De 
Korte. U hebt hem gerustgesteld. U 
hebt gezegd: Onder mijn beleid is de 
groei van het aantal arbeidsplaatsen 
bij de overheid teruggelopen. 

Minister Wiegel: Ik heb alleen maar de 
feiten en de cijfers genoemd. Wie ik 
met de cijfers gelukkig maak en wie 
door de feiten ongelukkig zijn, daaraan 
kan ik natuurlijk niets doen! Ik heb mij 
tot de feitelijke ontwikkeling bepaald; 
ik heb haar gesignaleerd. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ja, maarte-
gen de heer De Vries zegt u - die zijn 
zorgen heeft uitgesproken over de re-
latie tussen de werkgelegenheid bij de 
overheid en kortingen op het over-
heidspersoneel - dat de groei 40.000 
bedraagt, maar als de heer Evenhuis 
of de heer De Korte naar de interrup-
tiemicrofoon snelt, zegt u: Ja, maar de 
groei neemt wel geleidelijk aan af. 

Minister Wiegel: Het klopt allebei. 

De heer Van Thijn (PvdA): U lijkt de 
Minister-President wel. 

Minister Wiegel: Ik dank u voor het 
compliment! 

De heer Evenhuis (VVD): De heer Van 
Thijn interrumpeert ook al voor de 
heer De Vries! 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer De Vries heeft gewezen op 
de verwarring die over de cijfers is ont-
staan. Hij heeft gevraagd, of ramingen 
niet door taakstellende cijfers kunnen 
worden vervangen. Hij zei, in het ant-
woord niets hierover te hebben ge-
hoord. Ik zal er graag op ingaan. 

De cijfers in de rijksbegroting zijn cij-
fers voor uitbreiding van personeel. 
Het is naar mijn mening in wezen een 
taakstelling in deze zin, dat de begro-
tingsmiddelen aanwezig zijn. 

Het hangt van een heleboel factoren 
af of de begrotingsruimte voor perso-
neelsuitbreiding ook wordt vertaald in 
feitelijke werkgelegenheidsgroei. Het 

hangt bij voorbeeld af van de situatie 
op de arbeidsmarkt. Vandaar dat wi j in 
de nota Werkwinst een aantal voor-
stellen hebben gedaan om te bereiken 
dat zo snel mogelijk alle begrote arbeids-
plaatsen worden bezet. In de nota 
staat ook mijn toezegging, dat ik een 
notitie zal ontwikkelen over de verta-
ling van begrotingsgelden in werkge-
legenheid. Kortom, ik wil heel graag 
proberen datgene wat de heer De 
Vries vraagt - meer duidelijkheid en 
met name ook de taakstellende invul-
ling - z o goed mogeli jkte realiseren. 

De heer De Vries (CDA): Als de Minis-
ter zegt dat de cijfers die in de begro-
ting staan een taakstellend karakter 
hebben, ook in die zin dat daarvoor de 
middelen aanwezig zijn, moet ik hem 
toch de vraag stellen hoe het komt dat 
er in de begroting 1979 van werd uit-
gegaan dat het aantal mensen in dienst 
van de overheid tussen 1978 en 1981 
zou groeien met 13.000, terwijl het er 
volgens de begroting 1980 29.000 zul-
len zijn. Dat scheelt een aantal van 
16.000. Betekent dit dat ineens in de 
nieuwe begroting voor 16.000 mensen 
meer extra middelen beschikbaar zijn 
dan in 1979 werd verwacht? Dat is in 
strijd met wat de Minister zojuist heeft 
gezegd over het afnemen van de groei. 

Minister Wiegel: Er moet naar het ge-
heel worden gekeken en niet alleen 
sec naar de mensen in dienst bij de 
overheid. Het gaat ook om de semi-
overheid. Daar zien wi j een duidelijke 
verschuiving in. 

De heer De Vries (CDA): Ik meen dat 
de wijze, waarop de arbeidsplaatsen 
bij de semi-collectieve instellingen ge-
financierd worden duidelijk verschilt 
van die bij de overheid zelf. Daar zijn 
andere procedures voor. Ik zie wel dat 
het aantal arbeidsplaatsen terugloopt, 
maar ik heb daar tot dusverre niet an-
ders dan mistige verklaringen over ge-
hoord, die weinig bijdragen tot verhel-
dering op dit moment 

Minister Wiegel: Dat spijt mi j . Ik meen 
dat de cijfers die in de begroting staan 
vermeld duidelijk zijn. Voorts meen ik 
dat datgene, wat in de nota Werkwinst 
is geschreven over met name de ver-
snelde invulling van de VUT-plaatsen, 
duidelijke getallen oplevert. In de der-
de plaats meen ik dat datgene, wat in 
de nota staat over het versneld invul-
len van de gegeven formatieplaatsen 
via aanpassing van allerlei procedu-
res, ook heel duidelijk is. De plaatsen 
die in het totaal genoemd zijn, zijn niet 
alleen plaatsen bij de rijksoverheid. 
Wij zien bij voorbeeld bij de gemeen-
ten en provincies een forse uitbreiding 

van het aantal plaatsen, maar die forse 
uitbreiding is er natuurlijk niet een die 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
aan een touw heeft. 

De heer De Vries (CDA): Is het zo dat 
de cijfers die in de rijksbegroting 
staan, inderdaad formatieplaatsen 
zijn? Of zijn het cijfers, die zijn ont-
leend aan het macro-economisch mo-
del van het Centraal Planbureau en die 
alleen maar een prognosekarakter 
hebben? Zijn het cijfers waarvan de 
Minister zegt: Misschien is het wel zo, 
maar misschien ook niet? 

Minister Wiegel: Het zijn formatie-
plaatsen. 

De heer De Vries (CDA): Dat is niet in 
overeenstemming met wat eerder van 
de kant van de Regering over die cij-
fers is gezegd. 

Minister Wiegel: Ik dacht het wel. Ik wil 
geen mist laten bestaan, maar ik slaag 
er niet in om in deze snelle interventie 
alle flarden van m i s t - waar ze ook pre-
cies bij wie voor de ogen hangen -
weg te nemen. Wellicht is het voor de 
duidelijkheid goed, dat ik in een mooie 
pampieren brief schrijf hoe het in el-
kaar zit. Zouden wi j dat niet kunnen af-
spreken, mijnheer de Voorzitter? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij wel. Maar 
dan moet het vóór dinsdagmiddag. 

Minister Wiegel: Wat heerlijk! Mijn 
hard werkende ambtenaren, die geen 
onregelmatigheidstoeslag hebben 
maar wél overwerken, dag en nacht, 
zullen die brief maken. 

De heer Van Thijn (PvdA): In ieder ge-
val doen zij geen vuil werk. 

De Voorzitter: Het behoeft toch ook 
weer niet tijdens het weekeinde te ge-
beuren. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mag ik de 
Minister nog een aangename vraag 
stellen? Zou hij in het pampier, zoals 
hij het zo treffend noemde, ook kun-
nen vermelden wat precies de conse-
quenties zijn van het persbericht van 
Financiën, onder de titel 'Tijdelijke 
rem' voor... 

Minister Wiegel: Dat wi l ik best doen. 
Daar heb ik geen enkel probleem mee. 
Ik dacht overigens dat ik over die zaak 
al duidelijk was geweest. In eerste ter-
mijn heb ik gezegd dat het gaat om de 
op 28 januari vastgelegde personeels-
formatie. Dat betekent dat alle door de 
vervroegde uittreding vrijkomende 
plaatsen kunnen worden bezet. Daar-
over behoeft geen twijfel te bestaan. Ik 
heb er echter geen enkel bezwaar te-
gen dat ook in de brief die de geachte 
afgevaardigde wenst te vermelden. 
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De heer Evenhuis (VVD): Dat is hele-
maal niet nodig. De heer Van Thijn 
weet het al: hij heeft er een motie over 
ingediend. 

De heer Van Thijn (PvdA): De Kamer 
moet daar nog over beslissen. Ik neem 
aan dat de Kamer prijs stelt op die in-
formatie. 

De heer Evenhuis (VVD): Het antwoord 
van de Minister is voor ons duidelijk 
geweest. 

Minister Wiegel: Wij schrijven een 
. mooie brief. 

De heer Evenhuis (VVD): De heer Van 
Thijn vroeg om die verduidelijking 
maar hij heeft er al een motie over in-
gediend. 

De heer Van Thijn (PvdA): Als de heer 
Evenhuis het op prijs stelt wil ik nog 
wel een motie indienen. 

De Voorzitter: De Minister schrijft een 
brief en voert nu verder het woord. 

De heer Van Thijn (PvdA): De Minister 
weet nog niet welke vraag ik had wi l-
len stellen. Mijn vraag had namelijk 
geen betrekking op de Aktie Wer-
kwinst maar op het arbeidsplaatsen-
plan waarover de Minister zojuist zo 
levendig van gedachten wisselde met 
de heer De Vries. In de brief staat dat 
tijdelijk ook de op 28 januari bestaande 
personeelssterkte niet mag worden 
uitgebreid. Het arbeidsplaatsenplan, 
exclusief de vervroegde uittreding en 
exclusief de Aktie Werkwinst, valt dus 
onder deze bijl. 

Ik neem aan dat de Minister van So-
ciale Zaken dat bij de behandeling van 
zijn begroting nog zal toelichten. Aan-
gezien echter de Minister de adverten-
tie dat de overheid meer werk schept 
voor zijn rekening heeft genomen, zou 
ik ook van hem enige opheldering in 
dat 'pampier' tegemoet zien. 

Minister Wiegel: De heer Van Thijn 
heeft gezegd, dat het arbeidsplaatsen-
plan met een pennestreek wordt door-
gehaald en dat zijn fractie daarop bij 
de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken zal ingaan. Gebeurt het 
nu hier of daar? 

De heer Van Thijn (PvdA): Als de Mi-
nister van Sociale Zaken bevestigt dat 
ik gelijk heb, dan zal de Minister nog 
eens kritisch naar zijn advertentie 
moeten kijken. 

Minister Wiegel: Die advertentie staat 
keurig in de krant en heeft al heel wat 
reacties, in de goede zin van het 
woord, opgeleverd. 

Het is van tweeën een: wi j praten 
over deze zaak bij deze gelegenheid of 
bij de behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken. Als ik een brief 
schrijf aan de Kamer ga ik echter niet 
in op het hele arbeidsplaatsenplan. 
Dat is de verantwoordelijkheid van 
mijn collega. Ik moet mij bepalen tot 
mijn eigen verantwoordeli jkheid. 

De heer Van Thijn (PvdA): Uw eigen 
verantwoordelijkheid is dat u in een 
advertentie hebt aangekondigd, dat ce 
overheid in 1980 voor meer arbeids-
plaatsen zorgt. Dat kan niet uitslui-
tend betrekking hebben op de Aktie 
Werkwinst: het refereert aan het ar-
beidsplaatsenplan als geheel. Als dat 
is stilgezet en onder de nieuwe bezui-
nigingsbijl valt en als de heer De Korte 
zo op zijn wenken wordt bediend, 
geldt de tekst van de advertentie niet. 
Dat valt onder de verantwoordelijk-
heid van deze Minister. 

Minister Wiegel: Mijn stelling is dat de 
advertentie helemaal klopt, ook in de 
huidige situatie. Als de geachte afge-
vaardigde ook daarover echter een zin 
in de brief wil hebben, kan hij die krij-
gen. De tekst van de advertentie blijft 
volstrekt overeind. Het wordt ove-
rigens een steeds langere brief. 

De heer Evenhuis (VVD): De brief moet 
wel voor zondag worden geschreven, 
opdat de heer Van Thijn nog enige ti jd 
heeft om een nieuwe motie te maken. 

Minister Wiegel: De heer Van den An-
ker vraagt zich af, of ik wel heb geant-
woord op zijn stelling dat er voor het 
overheidspersoneel een gelijk recht op 
vakantiedagen moet zijn. Wij volgen 
voor het overheidspersoneel, ook wat 
betreft de vakantie, de ontwikkelingen 
in het bedrijfsleven. Wij doen dat zeer 
nauwgezet. Met de amhtenarencentra-
les is afgesproken dat wij in mei verder 
praten over de vakantiedagenproble-
matiek. Sommigen zullen in het geor-
ganiseerd overleg zeker de gedachte 
van de heer Van den Anker inbrengen. 
Ik ben bereid ernaar te luisteren maar 
ik hecht er ook aan, op dat stuk duide-
lijk het trendbeleid te volgen. 

De heer Van den Anker heeft ook ge-
vraagd of uit het feit dat de Minister 
een aantal besluiten van lagere over-
heden over bepaalde regelingen voor 
ongehuwden die duurzaam samenle-
ven niet heeft vernietigd moet worden 
afgeleid dat hij dat beleid steunt. Hij 
wil mij kortom een eindje verder trek-
ken. 

De heer Van den Anker (PvdA): Niet 
moet, maar mag. 

Minister Wiegel: Dat zij het mogen? 

De heer Van den Anker (PvdA): Mag ik 
er dat uit afleiden? 

Minister Wiegel: Wie zou ik zijn als ik 
zou zeggen: U mag dat er niet uit aflei-
den? De werkgroep WABAS kijkt naar 
mogelijke veranderingen in onder an-
dere rechtspositionele posities voor 
gevallen, waarop de geachte afgevaar-
digde heeft gedoeld. Het zou mij een 
lief ding zijn, als wi j gezamenlijk, lage-
re overheden en rijksoverheid, tot be-
paalde regelingen zouden kunnen ko-
men. Daarmee zal de heer Verbrugh 
wel niet gelukkig zijn, als ik dit zeg, 
maar omdat het werk in de commissie 
nog aan de gang is, kan ik nog niet pre-
cies zeggen, waar het op zal uitkomen. 
Uit het feit dat ik bepaalde regelingen 
van de lagere overheden niet heb ver-
nietigd, mag in ieder geval worden af-
geleid dat ik ze niet strijdig acht met 
bepaalde ontwikkelingen die maat-
schappelijk aan de gang zijn; kortom: 
een soort halve gelukmaking. 

De heer Van den Anker (PvdA): Be-
dankt voor de helft, maar ik denk dat 
politiek toch een beetje kiezen is en dat 
het aardig zou zijn, als de Minister een 
beetje duidelijker zou kiezen tussen de 
heer Verbrugh en mij. 

Minister Wiegel: Ik sta meer aan uw 
kant dan aan die van de heer Ver-
brugh, maar ik kan nog geen afgerond 
standpunt geven, in de eerste plaats 
omdat het overleg tussen de verschil-
lende overheden in de werkgroep nog 
niet is afgerond en in de tweede plaats 
omdat, als het overleg aldaar is afge-
rond, er ook een besluitvorming door 
de ministerraad moet plaatsvinden. 
Mijn intentie is naar mijn mening dui-
delijk. 

Vervolgens heeft de geachte afge-
vaardigde gesproken over de mede-
zeggenschap en gezegd: De Minister 
is toch wat terughoudender dan hij 
enige tijd geleden was. Ik deel die me-
ning niet. Ik heb heel duidelijk als mijn 
opvatting uitgesproken, dat in de 
dienstcommissies via actief en pas-
stief kiesrecht moet kunnen worden 
geparticipeerd. Ik heb ook gezegd dat 
de opvattingen over medezeggen-
schap in dit land, zoals die neergelegd 
zijn in de Wet op de ondernemingsra-
den, naar mijn idee ten principale ook 
moeten gelden voor het overheidsper-
soneelsbeleid, maar er zit natuurlijk in 
de sfeer van het overheidspersoneel 
het aspect, dat het zijn van ambtenaar 
een zekere specifieke aard van het 
werk betekent. 

De medezeggenschap bij de over-
heid heeft ook een eigen ontwikkeling 
meegemaakt, maar ik streef ernaar en 
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Wiegel 

de planning is erop gericht om in mei 
of juni met de centrale commissie te 
gaan praten over de medezeggen-
schap bij de overheid en om zodanige 
voorstellen op tafel te hebben, dat dui-
delijk rekening wordt gehouden met 
datgene wat aan opvattingen over me-
dezeggenschap is neergelegd in de 
Wet op de ondernemingsraden en dat 
goed inpassen in de eigen ontwikke-
l ing, die erten aanzien van het over-
heidspersoneel is geweest. Het heeft 
inderdaad allemaal wat lang geduurd; 
het is natuurlijk ook niet zo heel sim-
pel. 

De geachte afgevaardigde mag be-
paald niet de indruk hebben dat ik pro-
beer de zaak van het zo goed mogelijk 
regelen van de medezeggenschap en 
de inspraak van het overheidsperso-
neel op de lange baan te schuiven. In-
tegendeel, ten aanzien van de uitvoe-
ring van de motie-Nypels c.s. heb ik zelf 
meerdere keren gevraagd, waarom 
dat niet sneller kon en zoveel maanden 
moest duren. Zulk een overleg vraagt 
op een gegeven ogenblik meer ti jd en 
ik kan dan ook geen ijzer met handen 
breken. Wij proberen te zamen met de 
centrales alles eraan te doen, wat er-
aan te doen is. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Vries heeft een kritische kantteke-
ning bij het trendbeleid geplaatst. Ik 
ben van opvatting dat heel duidelijk 
moet worden gekeken naar wat is ge-
zegd in de regeringsverklaring. Als wi j 
het beginsel van het trendbeleid losla-
ten, dan gaan wij of de ambtenaren uit-
eindelijk benadelen óf er zal een ge-
weldige meeslepende werking voor de 
loonontwikkeling in het bedrijfsleven 
zijn, tenzij - dat is de enige mogelijk-
heid om het te ontlopen - de overheid 
in het overleg met de ambtenaren 
komt tot een besluit over de inkomens-
ontwikkeling en dat vervolgens het 
particuliere bedrijfsleven zich daarbij 
volledig aansluit. 

Dan is in feite de Minister van Bin-
nenlandse Zaken de grote loononder-
handelaar. Dan heeft hij de greep op 
het loonbeleid. Ik weet niet of dat ver-
standig is. Gelet op de filosofie lijkt het 
trendbeleid mij nog steeds de beste 
aanpak. 

De heer De Vries vroeg of een ver-
dere coördinerende bevoegdheid van 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
niet kan leiden tot een doorkruising 
van het gemeentelijk beleid. Dat is na-
tuurli jk mogelijk. Ik wordt ook vaak ge-
confronteerd met gemeenten - ik kan 
die gemeenten ook wel weer begrijpen 
- die komen met onderdelen van per-
soneelsbeleid die niet in onze visie 

passen en waarvan wi j een geweldige 
vliegwielwerking vrezen. Daarover 
moet dan worden gepraat. Dat doen 
wi j dan ook, in het Bestuurliik Beraad. 

Een volstrekte uitbreiding van de 
coördinerende bevoegdheid, waar-
naar de geachte afgevaardigde vroeg, 
kan mijns inziens alleen optimaal of, 
als men er negatief over denkt, maxi-
maal negatief plaatsvinden door mid-
del van een materiële ambtenarenwet. 
Dat kan ik op mijn eentje niet beslissen 
en de Ministerraad kan dat niet met 
zijn zestienen beslissen. 

De geachte afgevaardigde vroeg ten 
slotte naar de topsalarissen. Daarover 
had ik een aantal opmerkingen ge-
maakt, aan het adres van de heer Van 
Thijn. 

De heer Nypels heeft de totstand-
brenging van een pakketvergelijking 
nog eens toegejuicht. In eerste termijn 
heeft hij gezegd, dat hiermee een ver-
worpen motie van hem wordt uitge-
voerd. Het kabinet voert dus af en toe 
verworpen moties uit. Wij bekijken al-
leen of iets inhoudelijk zinvol is. De Ka-
mer heeft mijn brief over de pakketver-
gelijking gekregen. Ik ben de geachte 
afgevaardigde erkentelijk voor zijn 
woorden aan het adres van mijn keu-
ze, prof. Wolfson. 

De geachte afgevaardigde heeft te-
recht gesignaleerd dat er zal worden 
gewerkt met een projectgroep en een 
begeleidingscommissie. Wij zullen er-
voor moeten zorgen - ik neem de dui-
ding van de geachte afgevaardigde 
graag ter harte - dat bij de samenstel-
ling van projectgroep en begeleidings-
commissie wordt gelet op deskundig-
heid en, met name wat betreft de be-
geleiding, de belangengroepen die er-
bij betrokken zijn. 

De heer Nypels (D'66): Om verwarring 
te voorkomen! 

Minister Wiegel: Ik begrijp heel wel 
waar de geachte afgevaardigde op 
doelt. De geachte afgevaardigde zal 
ook begrijpen dat de vertegenwoordi-
gers van de belangengroepen met ar-
gusogen zitten uit te kijken wie nu 
waar in welke groep gaat zitten. Daar-
over ben ik met de ambtenarencentra-
les ook in overleg. Daar komen wij uit; 
dat is geen probleem, maar wij moe-
ten ervoor zorgen dat het een heldere 
constructie wordt. 

Ik heb de geachte afgevaardigde de 
heer Evenhuis al geantwoord op zijn 
vraag naar de geest van het overleg. Ik 
heb hem gezegd dat ik bereid ben na 
te denken over de herstructurering van 
het overleg. Ik bedank de geachte af-
gevaardigde voor hetgeen hij heeft ge-
zegd over mijn opstelling ten aanzien 

van de toeslagen voor onregelmatige 
diensten. Als ik zuiver wens te proce-
deren - en dat wens ik altijd, zowel 
met de volksvertegenwoordiging als 
met de centrales van overheidsperso-
neel - kan ik geen andere weg gaan, 
niet meer zeggen dan ik tot nu toe heb 
gezegd. Ik heb over de toeslagen onre-
gelmatige diensten heel duidelijk laten 
doorschemeren in welke richting mijn 
gedachten gaan, zoals dat ook terecht 
door de geachte afgevaardigde is ge-
signaleerd. Ik heb ook laten doorsche-
meren dat ik wi l proberen op heel kor-
te termijn mijn conclusies te trekken. 

Om de geachte afgevaardigden de 
heren De Vries en Van Thijn nog even 
bij te lichten bij hetgeen ik onlangs in 
een radiouitzending heb laten door-
schemeren over de toeslagen onregel-
matige diensten, kan ik mededelen dat 
dit in een andere radiouitzending van 
dezelfde omroep al geleid heeft tot een 
commentaar van met name de voorzit-
ter van de ABVA, de heer Dutman. De 
heer Dutman begreep donders goed in 
welke richting mijn gedachten gingen. 
Hij was er ook verheugd over. Kortom, 
als je met ambtenaren overlegt heb je 
ook vaak maar een half woord nodig 
om precies te weten uit welke hoek de 
wind gaat waaien. 

Ik wi l het nu hierbij laten, want ik 
hecht er echt aan dat het overleg zo 
onbelast mogelijk begint, of het nu 
over nare of over plezierige dingen 
gaat. 

Als ik nu tegen de Kamer zou zeg-
gen, dat ik afzie van de kortingen op de 
toeslagen onregelmatige dienst, dan 
zullen de ambtenarencentrales onge-
twijfeld juichen. Als ik echter bij een 
andere gelegenheid een wens van de 
Kamer inwill ig waarmee de ambtena-
rencentrales het niet eens zijn, dan 
zeggen ze meteen: Dat had u eerst in 
het overleg moeten brengen. Kortom, 
ik wil de procedure op de juiste wijze 
hanteren. De Kamer kent mij voldoen-
de: als de besluitvorming in het over-
leg is afgerond, ben ik uiteraard bereid 
daarover verantwoording af te leggen 
in deze hoge vergadering. 

De heer Van Thijn (PvdA): Neemt u 
dan uw tas mee? 

Minister Wiegel: Dat hangt ervan af of 
de motie wordt aangenomen. Mijn tas 
neem ik echter sowieso mee. 

De heer Verbrugh heeft zich niet ge-
rust getoond over het beleid ten aan-
zien van de alternatieve samenlevings-
vormen. Dat kan hij moeilijk zijn, ge-
zien het antwoord dat ik aan de heer 
Van den Anker heb gegeven. 
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Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Was de heer De Vries tevre-
den over mijn antwoord op zijn vra-
gen, bij de heer Evenhuis welde de 
achterdocht op toen ik het simpele 
woordje 'nog' in de mond nam. Dat 
doet mij beseffen dat de Nederlandse 
taal een uitermate moeilijke taal is, zo-
dat ik mij in de uitleg daarvan straks 
van het Engels zal moeten bedienen. 
Men kan het woord 'nog' uitleggen in 
de betekenis van: nu nog, nog wel, for 
the t ime being. Ik heb de indruk dat de 
geachte afgevaardigde dacht dat ik in 
die betekenis het woord 'nog' gebruik-
te. Hij vergiste zich, maar elk woordge-
bruik heeft een bepaalde achtergrond. 

De vragen die vanuit de Kamer aan 
mijn collega van Verkeer en Water-
staat en aan mij zijn gesteld over de 
overplaatsing van de centrale directie 
van de PTT hebben de heer Scherpen-
huizen tegenover een verslaggever 
van de Leeuwarder Courant doen op-
merken, dat er twijfel zou zijn ontstaan 
over de bereidheid van de Regering, 
die beslissing te handhaven. De bete-
kenis van het woordje 'nog' is niet 
meer en niet minder dan 'nog steeds'. 
Dat wil dus zeggen een versterking 
van het woord 'onverkort'. Als de ge-
achte afgevaardigde echter daarin een 
verzwakking proeft van het woord 'on-
verkort' ben ik graag bereid het woord 
'nog' terug te nemen. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
gesloten. 

Over de artikelen van de wetsontwer-
pen en de daarop voorgestelde amen-
dementen wordt geen beraadslaging 
gevoerd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen aanstaande dinsdag te nou-
den. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 18.15 uur 
tot 20.15 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brief van de Minister van Buitenlandse 
Zaken en de Staatssecretaris van Cul-
tuur. Recreatie en Maatschappelijk 
Werk over het Nederlandse beleid in 
reactie op de Sovjet-inval in Afghanis-
tan en schending van de mensenrech-
ten in en door de USSR (16 017). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks mooie uitspraken 

V.l.n.r. Staatssecretaris Wallis de Vries, Minister Van der Klaauw en mevrouw Verkerk-Terpstra 
(VVD) 

over vreedzame coëxistentie en over 
niet-inmenging in binnenlandse aan-
gelegenheden heeft de USSR haar 
macht gebruikt om Afghanistan eind 
1979 binnen te vallen, een daad van 
agressie die reeds lang bleek voorbe-
reid. Het optreden van de USSR is een 
flagrante schending van ook door 
haarzelf beleden beginselen van inter-
nationale rechtsorde, zoals het niet ge-
bruiken van geweld ter oplossing van 

geschillen, het respecteren van de ter-
ritoriale integriteit van derden en de 
niet-inmenging in interne aangelegen-
heden van andere landen. 

Het blijkt dat de USSR een eigen in-
terpretatie van deze beginselen han-
teert, op grond waarvan zij zich kenne-
lijk het recht voorbehoud om gewa-
penderhand in te grijpen als de inter-
nationale klassenstrijd dat in haar 
ogen onvermijdelijk maakt. 

De heer Scholten (CDA) aan het woord 
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Scholten 

Het is niet de eerste keer dat de 
USSR haar wereldmacht gebruikt om 
buiten haar eigen grenzen de wet te 
stellen. Ik denk aan Hongarije en aan 
Tsjechoslowakije. 

Het verschil met die dramatische ge-
beurtenissen is echter wel, dat het 
toen ging om acties, waarmee de 
USSR wilde behouden, wat ze had en 
dat het nu bij Afghanistan gaat om een 
land, dat weliswaar in haar directe ge-
ografische sfeer ligt, maar geen deel 
uitmaakt van een communistisch pact, 
maar juist behoort tot de groep van 
ongebonden landen. 

Kennelijk wilde de USSR voorkomen 
dat er in Afghanistan een islamitisch 
geïnspireerd regime zou komen, dat 
van nature geen bondgenoot van het 
atheïstisch bewind te Moskou kon zijn 
en vermoedelijk wilde de USSR haar 
invloed via de Perzische Golf uitbrei-
den, een gebied dat ook voor het Wes-
ten van vitale betekenis is; recht-
streeks vanwege de energie en daar-
door indirect voor onze veiligheid en 
niet alleen onze veiligheid. De zaak van 
vrede en veiligheid heeft hiermee te 
maken. Niet alleen werden fundamen-
tele beginselen geschonden, er is ook 
sprake van aantasting van de stabiliteit 
en daardoor in potentie van de vrede, 
omdat deze daad van agressie werd ge-
pleegd in een toch al gevoelige en ge-
spannen regio. Onderschrijft de Minis-
ter deze beoordeling? 

De spanningen in de wereld lopen 
op. De vrees voor de koude oorlog her-
leeft. Desondanks moet de belangrijk-
ste doelstelling voor ons buitenlands , 
beleid blijven dat de stabiliteit in de in-
ternationale verhoudingen niet verder 
afneemt. Dit behoeft een duidelijke op-
stelling niet u i t te sluiten. Essentieel is 
wel dat er thans signalen aan de USSR 
worden afgegeven dat ze een grens 
heeft bereikt of overschreden; signa-
len, bij voorkeur in bondgenootschap-
pelijk verband. 

Wie thans echter vanwege de déten-
te, vanwege inderdaad vitale belangen 
voor de volkeren van Europa èn de we-
reld zich zelf tot vrijwel passief ver-
klaart, om welke reden ook, bewijst 
naar mijn overtuiging die toekomst 
geen dienst. 

Wie ontspanning en vrede op lange-
re termijn wenst, zal ervoor moeten 
vechten. 

Mijn fractie heeft hierbij voorkeur 
voor signalen met een aflopend karak-
ter, zodat het proces van ontspanning 
onzerzijds niet onnodig wordt gehin-
derd. Wanneer wij ervoor pleiten niet 
wankelmoedig te reageren, sluit dit 
niet uit dat de reacties in dit stadium 

beperkt kunnen worden gehouden in 
het belang van een proces van ont-
spanning, waarvan de draad hopelijk 
weer kan worden opgepakt. Deelt de 
Regering deze wijze van benadering? 

De wereldopinie heeft op het optre-
den van de USSR uitermate afwijzend 
gereageerd. Ik denk aan de overweldi-
gende meerderheid voor de veroorde-
ling van het Russische optreden bin-
nen de Veiligheidsraad en Algemene 
Vergadering van de VN. Ook de top-
conferentie van islamitische landen te 
Islamabad heeft zich bepaald niet on-
duidelijk opgesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben ge-
schrokken van een zinsnede in de brief 
van het NOC en de NSF van 29 januari 
j l . , waarin letterlijk gezegd wordt 'van-
uit het gezichtspunt van de sport is het 
beeld van de USSR niet zodanig veran-
derd, dat er aanleiding zou kunnen zijn 
om de eerdere keuze aan de Olympi-
sche Spelen van 1980 in Moskou deel 
te nemen te herzien'. Ik vraag me af 
wat er dan wel zou moeten gebeuren, 
wil tot aanleiding van een herziening 
sprake zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Staat de 
sport dan buiten de werkelijkheid? 
Hebben de sportmensen in Nederland 
geen verantwoordelijkheid, wanneer 
het gaat om de verdediging van funda-
mentele menselijke rechten en waar-
den? Dat kan toch niet zo bedoeld zijn? 

Naar ik meen heeft de heer Van der 
Stoel eens gezegd, sprekend over de 
aantasting van de democratie in Grie-
kenland, dat een aantasting van de de-
mocratie anywhere een aantasting Van 
de democratie is everywhere. 

Inderdaad, wanneer ergens de zaak 
van de mensenrechten en de internati-
onale rechtsorde wordt geschonden, 
raakt ons dit allen en niet alleen politi-
ci. En de vraag is wat wi j gezamenlijk, 
vanuit onze verantwoordelijkheid kun-
nen doen. Ik betreur het dan ook, dat 
de Regering in een zo laat stadium met 
de sportwereld contact heeft opgeno-
men. Wij hadden reeds in het monde-
ling overleg dat in het kerstreces is ge-
houden, om overleg met het Neder-
lands Olympisch Comité gevraagd. Ik 
betreur het dat de Regering zo traag 
op onze suggestie heeft gereageerd. 

De sportwereld moet niet het gevoel 
krijgen dat haar een beslissing wordt 
opgedrongen, integendeel, ze moet de 
kans hebben om zelf ten volle de ver-
antwoordelijkheid te beleven voor de-
ze belangrijke bijdrage, die zij aan de 
zaak van de mensenrechten kan ge-
ven. Ook nu wil ik de Regering vragen 
het meer te zoeken in overleg en over-
tuiging dan in mededeling en consta-
tering! 

Zijn wi j met de veroordeling van de 
USSR eenzijdig en selectief? Zien wij 
voorbij aan een reeks andere gebeur-
tenissen? Frankrijk die de klok ver-
zet in de Centraal-Afrikaanse Repu-
bliek; Tanzania, dat Oeganda binnen-
valt; Vietnam, dat de grenzen van 
Cambodja niet respecteert en vooral 
ook het Amerikaanse optreden in Viet-
nam? 

Er is kennelijk - zoals ook blijkt uit 
publieke discussies - bij sommigen 
een neiging om de ene overtreding te-
gen de andere weg te strepen. Ik zou 
dat niet willen doen en voel me ove-
rigens niet gehinderd door absenteïs-
me in het verleden, met name waar 
het het optreden van Amerika in Viet-
nam aangaat. 

Twee opmerkingen: schendingen el-
ders mogen ons de ernst van de situ-
atie van nu niet uit het oog doen verlie-
zen en vervolgens waar het ging om 
optreden van Westerse landen was er 
hier alle ruimte om te protesteren en te 
trachten het beleid te veranderen. Ik 
denk met name aan de grote demon-
straties tegen het Vietnambeleid hier 
te lande, maar ook in Amerika zelf. 

De vrijheid van het woord en de 
kracht van de naar buiten gebrachte 
overtuiging hebben betekenis voor 
een democratisch proces, zelfs in een 
niet-democratisch geregeerd land. En 
dat is onze tweede ernstige bezorgd-
heid. De onderdrukking van de vrije 
meningsuiting in de USSR. Zij is niet 
verminderd door de komst van de 
Olympische Spelen, maar vermeer-
derd, culminerend in de verbanning 
van Sacharov, die als dissident een 
symbool was en dat in zijn vrijheidsbe-
perking opnieuw is gebleken. 

Wij, velen in deze Kamer, hadden 
gehoopt dat de Olympiade iets zou 
kunnen betekenen voor de dialoog, 
voor de zaak van de memsenrechten 
en daardoor ook voor de ontspanning 
tussen Oost en West. 

Die ontspanning is van wezenlijke 
betekenis voor alle volkeren van Euro-
pa, voor die van Oost net zo goed als 
voor die van West. Daarom wil mijn 
fractie dat proces ook vandaag niet op-
geven. 

Er staan belangrijke gesprekken op 
de internationale agenda: ik noem Ma-
drid, waar over de realisering van de 
slotakte van Helsinki zal worden ge-
praat, al klinkt dat nu wat cynisch. Ik 
noem de MBFR-onderhandelingen, 
waarlangs toch ondanks alles gepro-
beerd moet worden tot evenwicht te 
komen op een lager bewapeningsni-
veau. Ik noem de non-proliferatiebe-
sprekingen en ben van mening dat 
steun aan Pakistan niet mag beteke-
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nen dat wordt afgestapt van de politiek 
van tegengaan van de verspreiding 
van kernwapens. Wil de Regering, 
daar dit alles in het eerste beleidsstuk 
niet breedvoerig is uiteengezet, hierop 
haar visie geven? 

Ik noem ten slotte SALT-II, door de 
Verenigde Staten naar ons oordeel 
reeds te lang opgehouden en nu door 
Carter lager op de prioriteitenlijst ge-
plaatst, maar wel geplaatst. 

Mijn fractie zou het ten zeerste be-
treuren, indien wi j thans in een nieuwe 
fase van koude oorlog zouden komen, 
met nieuwe bewapeningsgolven over 
en weer. Dat is niet de politiek die wi j 
voorstaan. 

Maar wanneer ergens de zaak van 
de mensenrechten wordt geschonden, 
gaat ons dit allen wel aan: in Zuid-Afri-
ka, in Chili, in Cambodja, maar ook in 
de Sovjet-Unie. Waar ons dit mogelijk 
is, dienen wi j met passende, adequate 
middelen te reageren - in onze wijze 
van zien behoort de Olympiade daar-
toe, zij het ook niet exclusief - niet om-
dat wij de détente wil len afschrijven, 
maar juist omdat wi j op langere ter-
mijn de zaak van de vrede en het recht 
wil len dienen. 

Wie de détente wi l , zal ervoor moe-
ten vechten. Wie thans passief blijft, 
verliest niet alleen het recht van spre-
ken elders, maar bouwt naar onze vas-
te overtuiging niet mee aan stabiele 
verhoudingen. Integendeel! Hij doet 
de risico's op grotere instabiliteit toe-
nemen. 

Mijn fractie heeft er van stonde af 
aan voor gepleit, duidelijk, maar be-
heerst te reageren, bondgenootschap-
pelijk en ander overleg te voeren, 
maar zich daar niet achter te verschui-
len en eigen verantwoordelijkheid te 
aanvaarden in een situatie die velen in 
de Westerse wereld heeft overronv 
peld. Uitgaande van die eigen verant-
woordelijkheid is goed overleg met de 
bondgenoten van grote betekenis. 

Mijn concrete vraag is: Wat zal de 
Regering doen om haar beslissing ten 
aanzien van de Olympische Spelen 
verder u i t te dragen? Zal de Minister 
van Buitenlandse Zaken morgen deze 
zaak met overtuiging aankaarten bij de 
heer Genscher? Is de heer Van Agt be-
reid, zijn Belgische en Luxemburgse 
collega's eens afzonderlijk te benade-
ren? 

Jongstleden zaterdag werd in het 
Benelux-parlement een motie inge-
diend, onder meer ondertekend door 
de voorzitters van de socialistische, de 
liberale en de christen-democratische 
fracties, waarin de regeringen van de 
drie staten werd gevraagd, te advise-

ren van deelname aan de Olympische 
Spelen te Moskou af te zien. Er liggen 
in de Benelux mogelijkheden voor 
gemeenschappelijke actie. Ik zou de 
Regering willen vragen, hier haar volle 
aandacht aan te wil len geven. 

Vanuit de sportwereld wordt wel ge-
klaagd dat zij, de sport, de rekening 
moet betalen voor de politiek. Ik hoop 
aangegeven te hebben dat dit niet de 
bedoeling kan zijn en dat niemand, 
ook wi j niet, met enige vreugde of ge-
mak deze beleidslijn thans uiteenzet-
ten. Zij wordt ons in feite opgedrongen 
door de Sovjet-Unie zelf. Het gaat er 
thans om, wat de Olympiade betreft, 
een regime de sport niet als propagan-
damachine in handen te geven, waar-
door de schijn wordt opgewekt, dat 
zijn beleid wordt gesanctioneerd. Ik 
hoop dat de sport ervaart, dat zij ons 
land de facto wel degelijk in Moskou 
vertegenwoordigt, als zij erheen gaat, 
ook al heeft de Regering afwijzend ge-
reageerd. Een scheiding te maken tus-
sen sport en politiek is zeker in dat 
land wat kunstmatig. 

Sport en realiteit, sport en politiek 
worden vrijwel nergens en zeker in 
Moskou niet gescheiden. Sport wordt 
daar in belangrijke mate juist in dienst 
van de politiek gezet. Je kunt het be-
treuren of niet. 

Namens de CDA-fractie steun ik het 
regeringsbeleid ten aanzien van de 
Olympiade, onder herhaling van onze 
uitdrukkelijke wens ten aanzien van 
overleg met het NOC. Met haar beleid 
heeft de Regering een goed initiatief 
genomen om andere landen achter het 
besluit van Carter te krijgen; een be-
sluit dat door Congres en Senaat vri j-
wel volledig werd ondersteund giste-
ren. 

Mocht het inderdaad tot een brede-
re boycot komen, dan rijst wel de 
vraag naar mogelijke alternatieven voor 
de spelers, die inderdaad een groot en 
persoonlijk offer zouden brengen. In-
dien daarvoor compensatie zou kun-
nen worden geboden, zou mijn fractie 
dit zeer toejuichen. Wil de betrokken 
bewindsman op de mogelijkheden 
daartoe ingaan? 

Met de Regering zijn wi j voorts van 
oordeel dat een bredere aanpak nodig 
is, ook in bondgenootschappelijk ver-
band. Met een aantal maatregelen op 
het bilaterale vlak, zoals aangekon-
digd, kunnen wij ons verenigen. Van 
betekenis is wel dat vanuit Europa de 
positie van de Verenigde Staten de 
facto, als minimumposit ie, niet wordt 
ondermijnd. De Regering staat kenne-
lijk ook op dat standpunt. 

Maatregelen op het terrein van cul-
tuur en economie vragen breder be-

raad om tot een uitgebalanceerde stel-
lingname te komen. Het pakket van 
maatregelen mag de ontspanning niet 
onnodig belasten en dientengevolge is 
een nadere afweging ter zake nog ge-
wenst. Gaarne ontvangen wi j van de 
Regering nog een nadere toelichting 
op de vier punten, die in de brief van 
de Regering aan de Kamer zijn ge-
noemd. Hoe moeten wi j ons de uitwer-
king van deze punten in concreto voor-
stellen? 

Binnenkortzal de Kamer via een 
mondeling overleg met de Regering 
nader van gedachten wisselen en ver-
volgens zal hier een groter debat kun-
nen plaatsvinden. 

In deze tussenbalans wordt het rege-
ringsbeleid, zoals aangegeven in de 
brief van de Ministervan Buitenlandse 
Zaken, door de CDA-fractie gesteund. 
Daarbij houd ik mij uiteraard het recht 
voor, de collega's en de bewindslieden 
gehoord, de Kamer eventueel in de 
tweede termijn een nadere uitspraak 
voor te leggen. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Velen willen de sport los 
zien van de politiek. Dat is mijns in-
ziens echter geen reden om onze teams 
nu toch maar naar Moskou te zenden. 
Reeds toen een aantal jaren gele-
den werd besloten de zomerspelen 
van dit jaar in Moskou te houden, was 
deze beslissing wel begrijpelijk, maar 
het was de vraag of de Spelen daar-
mee zo gediend zouden zijn. 

Het is natuurlijk een goede gedachte 
om de mensen eens vrij te maken van 
alle beslommeringen en rivaliteiten op 
economisch, politiek en militair ge-
bied, door nameli jkte bevorderen dat 
ze zich een ti jdlang geheel aan bij 
voorbeeld atletiekwedstrijden zullen 
geven. Dan kan daaruit een andere we-
reld van de sport worden opgebouwd, 
waar heel andere rivaliteiten een rol 
spelen en waar men elkaar als harde 
werker en presteerder in de sport ook 
een heel andere waardering zal kun-
nen toekennen. 

Het is ook bekend dat die andere 
waardering en dat andere karakter van 
de sportwereld toch niet waterdicht is 
te isoleren van de fouten en tekortko-
mingen van de omgevende wereld. 
Dat bleek vroeger in Griekenland al, 
waar de zogenaamde amateuratleten 
weloverwogen uit waren op een pro-
fessioneel inkomen uit prijzen en belo-
ningen. Toen de Romeinse Christen-
keizer Theodosius de Spelen van Grie-
kenland afschafte, zal dit wel ten dele 
hebben samengehangen met het hei-
dense karakter dat de feesten rond de 
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Spelen lang heeft gekenmerkt. Daar-
naast was er echter ook een commer-
cialisering en ontaarding ontstaan, 
waardoor het aanzien van de Spelen 
was gedaald. De markthandel bij de 
Spelen bloeide, overwinningen waren 
te koop en de historieschrijver ver-
meldt dat er een voorkeur ontstond 
voor mensentypen met kleine hoofden 
en zware lichamen. 

Ook de moderne Spelen tonen he-
laas een tendens naar ontaarding. De 
communistische landen leveren een 
soort van staatsamateurs en de stimu-
lerende middelen vormen het moder-
ne analogon voor de voorkeur voor 
mensen met grote lichamen en kleine 
hoofden. Firma's en regeringen uit 
verschillende landen doen enorme in-
vesteringen. Verder werken de media 
onder hoogspanning, met straks de te-
levisie met 500 miljoen kijkers voorop. 
Dat is dan weer voor de elektronische 
industrie een aanleiding tot grotere 
verkoop van televisietoestellen. 

Politiek gesproken, lijkt de sfeer al-
lang op geen stukken na meer op het 
idyllische beeld van het oude Grieken-
land, waar de stadstraatjes hun onder-
linge veten opzij zetten om in een vrije 
en ontspannen sfeer de Spelen door-
gang te laten vinden. In 1968 in Mexico 
kregen wij de demonstraties van de 
Black Power-beweging en in 1972 in 
München werd alles afschuwelijk be-
dorven doordat terroristen van de 
Zwarte September die de wereldaan-
dacht voor de Spelen gebruikten voor 
hun moordparti j op de Israëlische equi-
pe. 

Elke vier jaar krijgen wi j bovendien 
het politieke touwtrekken om de vraag 
of dit of dat land wel mag meedoen. 

Er waren moeilijkheden in Montreal 
1976 rond Taiwan en China en rond 
Nieuw-Zeeland, zelfs zodanige dat een 
kleine veertig landen uit Afrika en Azië 
het gastland Canada weer verlieten. 
Sportlieden uit de communistische 
landen maken van de gelegenheid ge-
bruik om in het westen politiek asiel te 
vragen, als de Spelen daar worden ge-
houden. In Moskou is dit natuurlijk niet 
van toepassing. 

Als men de commotie die zich nu 
voordoet, in de rij zet van de laatste ja-
ren waarin de Spelen zijn gehouden, 
dan constateert men een geleidelijke 
escalatie, met een uitschieter die dit 
jaar erg duidelijk is. Daarom vind ik het 
voorstel dat Karamanlis al in 1976 
deed om na Moskou de Spelen voor-
taan in Griekenland te houden, nog 
niet zo gek. Karamanlis zal daarin 
voordeel hebben gezien voor Grieken-
land, maar zijn argument, dat het ver-
val en de nationalistische en politieke 
touwtrekkerij, die de Spelen bedreigt, 
minder zullen worden als de Spelen 
constant in Griekenland worden ge-
houden, spreekt mij wel aan. 

Als er dan nog eens kolonels in Grie-
kenland naar de macht grijpen, die de 
ontvangst van de Olympische gasten 
als een aanbeveling voor hun regime 
willen opvatten, kan het IOC besluiten, 
tijdelijk de Spelen in een ander klein 
land te houden. De pausen zijn ten 
slotte ook wel eens naar Avignon ge-
gaan, toen het in Rome niet goed uit te 
houden was. 

Het idee, de Spelen voortaan con-
stant in een klein land te doen houden, 
lijkt er toe geschikt om de politiek 
meer buiten de Spelen te sluiten. Dit 
was de bedoeling. Het enige bezwaar 
ertegen is, dat men niet al veel eerder 
het besluit had kunnen nemen om 
naar Griekenland te gaan in plaats van 
naar Moskou. Men kon voorzien, dat 
Moskou er alles op zou zetten, het 
prestige van het dictatoriaal geregeer-
de Rusland met zijn ideologische aan-
spraken op de gehele wereld, door 
middel van de Spelen zoveel mogelijk 
op te schroeven. 

Het is dan ook niet verkeerd, politie-
ke feiten zoals de bezetting van Afgha-
nistan en de verbanning van Sacha-
row bij de aanstaande Spelen te be-
trekken. Ik behoef hierop niet in te 
gaan; de heer Scholten heeft hierover 
duidelijk gespoken. De politiek zat er al 
dik in, ook zonder Afghanistan, en dat 
kon men van te voren weten. Daarom 
zou ik graag horen of de Regering 
weet hoe het Internationale en het Ne-
derlands Olympisch Comité destijds 
bij Karamanlis' brief in 1976 en nu bij 
de voorstellen van Carter erover den-
ken om de Spelen permanent in één 
land, en dan in de eerste plaats Grie-
kenland, te laten houden. Hoe denkt de 
Regering daar zelf over? 

Ik zou mijn bezwaar, de zomerspelen 
in Moskou te houden, ook afgedacht 
van alle politiek kunnen formuleren. 
Als men een advies aan het NOC en 
IOC moest geven, zou ik in de eerste 
plaats zeggen: kies niet een land dat 
met 22 min. km2 oppervlak de grootste 
staat van de wereld is, dat het geweldi-
ge hartland is van het Euraziatisch 
continet, waar alleen al door het ver-
schil in grootte en macht alle andere 
landen een beetje beducht voor zijn. 
Daar liggen nu, ook zonder communis-
me en niet-communisme, de grootste 
belangentegenstellingen geconcen-
treerd, en als men niet wil dat de Spe-
len daarmee besmet worden, moet 
men ze er ver vandaan houden. 

Zeker, volgens deze redenering zal 
Peking ook niet in aanmerking komen 
en dan is het ook beter om Los Ange-
los uit de lijst te schrappen, maar daar-
om pleit ik ook voor een Olympische 
stad in een klein land, dat geen twist-
appel is, en - en dat is een tweede 
punt - ook niet beheerst wordt door 
slechts één politieke partij. Die ene 
partij kan niet worden gecorrigeerd. Ik 
heb er nooit van gehoord, dat de Ka-
mer van de Unie van de Opperste Sov-
jet is bijeengekomen om maarschalk 
Brezjnew en minister Oestinow van 
defensie te interpelleren over wat er is 
gebeurd in Afghanistan. Want dat zou 
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een mogelijkheid bieden voor de rege-
ring in Moskou om tot correcties te ko-
men. 

Maar Sacharow, die met zijn zwakke 
stem aan de Sovjet-macht een verkla-
ring vroeg voor haar gedrag, wordt 
verbannen, zodat hij vrijwel geen 
invloed kan uitoefenen dat als tegen-
wicht had kunnen dienen. En wi j ont-
vangen als kamerleden van de Russi-
sche ambassade een stuk waarin staat 
dat Sacharow iemand is die een soort 
wildeman-oppositie voert tegen het 
communistische systeem en die 
daardoor de weg van open verraad 
van de belangen van Rusland is inge-
slagen. Mij dunkt, dat ook in die sfeer 
de Spelen niet gemakkelijk buiten de 
politiek zijn te houden. 

In de derde plaats moet ik zeggen, 
dat, als het dan per se een land met een 
eenpartijsysteem moet zijn, een sfeer 
van een dialectische maatschappijfilo-
sofie, die rekent met strijd, ondergang 
voor de één en overmeestering door 
de ander, niet bevorderlijk is voor een 
klimaat waar internationale spelen 
zich vrij kunnen bewegen. 

Het is duidelijk, dat mijn fractie van 
mening is dat de Spelen niet in Mos-
kou moeten plaatsvinden, dat wil zeg-
gen wij zijn voor verplaatsing van de 
spelen door een zo groot mogelijk aan-
tal nationale comité's. Mijn voorkeur 
voor Griekenland noemde ik al; men 
zou eventueel kunnen voorstellen, een 
deel van de spelen van de landen die 
niet naar Moskou gaan, daar te doen 
plaatsvinden, eventueel aangevuld 
met bij voorbeeld Montreal of Mün-
chen. 

Voor de instelling van economische 
sancties tegen Rusland ben ik weinig 
te vinden. Uit solidariteit met Amerika 
moeten wij echter geen extra goede-
ren aan Rusland leveren, die de stop-
zetting van graanleverenaties door 
Amerika gedeeltelijk zouden teniet 
doen. Sancties verhogen echter eerder 
de strijdlust van een volk dan dat zij 
die afzwakken. 

Dit zeg ik niet van de Olympische 
Spelen. Als de deelnemers in belang-
rijke mate uit Moskou wegbli jven, zal 
het Russische volk begrijpen dat de 
operatie in Afghanistan toch wel zwaar 
wordt gewogen in de wereld, en dat de 
propaganda faalt. Maar als wi j wil len 
voorkomen dat de zogenaamde naar 
rust verlangende oude heren uit het 
Kremlin, nog verder gaan - dezelfde 
namelijk die in 1968 de operatie-Tsje-
choslowakije uitvoerden en die nu Af-
ghanistan aan zich onderwerpen - dan 
is het nodig om, zoals Carter in de 

State of the Union deed, duidelijk te ma-
ken dat een Russisch optrekken voor-
bij Afghanistan, Amerikaanse tegen-
stand, ook met militaire middelen uit-
lokt. 

Ik hoop dat deze verklaring zal kun-
nen worden uitgebreid tot een verkla-
ring van de NAVO-bondgenoten dat zij 
ook in deze militaire tegenstand met 
Amerika solidair zullen zijn. Als Ameri-
ka de enige beschermheer van de vita-
le verbindingen van Europa wordt, zou 
dit ons in een meer afhankelijke positie 
van Amerika brengen dan wanneer wi j 
effectief meedoen. Dit neemt niet weg 
dat wi j gelijktijdig met deze beveili-
ging, alles op alles moeten zetten om 
de ontwapeningsbesprekingen en de 
toetsingsconferentie in Madrid door te 
laten gaan. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Nationale zelfstandigheid 
en vrijheid van meningenstrijd zijn 
waarden, die al vele tientallen jaren in 
sterke mate de politieke posities van 
mijn partij bepalen. Bezetting, koloni-
ale oorlogen, koude oorlog, NAVO-po-
litiek en machtsgroei van multinatio-
nals hebben daarvoor gezorgd. Ja-
renlange verdediging van de zelfbe-
schikking van je land, van het recht op 
meningsverschil, een verdediging in 
zo veel verschillende vormen, brengt 
met zich mee dat het hele denken en 
doen van je partij daarmee is vervloch-

- ten, dat het onlosmakelijke delen van 
je socialistische doelstellingen wor-
den. 

Dat maakt onze kritiek op handelin-
gen van de Sovjet-overheid inzake Af-
ghanistan en dissidenten in de Sovjet-
Unie vanzelfsprekend. Daar is geen 
opportunisme bij. Die kritiek is echter, 
in alle scherpe duidelijkheid, tegelijk 
constructief. Zij is gericht tot mensen 
die in hun land de overmacht en wille-
keur van kapitaal en kapitalisme heb-
ben uitgebannen. Zij zegt tot hen, dat 
de problemen in een land, zoals de er-
varing leert, niet door vreemde legers 
kunnen worden opgelost en dat het 
smoren van discussie een rem op de 
vooruitgang is. 

Echter, vanuit deze ondubbelzinnige 
positie moet ik dan tegelijk - hier en 
nu, in dit debat - de vraag opwerpen: 
Is dat vandaag de kernkwestie voor 
ons Nederland, Afghanistan en Sacha-
rov? Anders gezegd: Is het oorzaak of 
is het gevolg? 

Ik wi l in alle ernst het antwoord van 
mijn partij geven: Wij behoren niette 
praten over niet meedoen aan de 
Olympische Spelen, maar over niet 
meedoen aan het spel van leven en 
dood dat ons dreigt mee te sleuren. 

De laatste dagen wordt veel en vaak 
met groot gemak de term 'koude oor-
log' gebruikt, maar wat was dat pre-
cies? Het was de naoorlogse fase 
waarvan het hoofdkenmerk was, dat 
daarin de mensheid twee, drie keer 
langs de rand van de atoomoorlog is 
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gegaan, en wie wil dat? Hierover ging 
toch de strijd rond de neutronenbom 
en de atoomraketten. 

Dat was het toch juist, waarbij Ne-
derland zich is gaan onderscheiden, 
waarbij het volk en de parlements-
meerderheid andere wegen zijn gaan 
zoeken. Dit legt verplichtingen op. Dit 
schept kansen voor Nederland om iets 
heilzaams te doen in deze t i jd, waarin 
de spanningen zo benauwend snel 
toenemen. Wij behoren het in de eer-
ste plaats hierover te hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is eigen-
lijk grotesk, in een paar minuten over 
zulke belangrijke zaken te moeten 
spreken, maar ik wil proberen, enkele 
contouren aan te geven van de proble-
matiek zoals wij haar in onze kring 
zien. 

De hoofdlijn van de buitenlandse 
politiek van de Sovjet-Unie is, vanaf de 
twintiger jaren, verdediging. Ook in de 
binnenlandse politiek heeft dit primaat 
vergaande gevolgen gehad. 

Als belangrijkste prijs voor de ge-
wonnen oorlog tegen Hitler heeft men 
daar gezien de omringing van het land 
met aan het land welgezinde staten. 
Dat feit heeft zijn stempel op het na-
oorlogse Europa gedrukt. De bedrei-
ging van deze situatie was de grond-
slag van de koude oorlog. Pas de gelijk-
heid - althans de vergelijkbaarheid -
in militaire macht maakte de ontspan-
ning mogelijk, de verdragen met Ame-
rika, het verdrag van Helsinki. Het was 
als het ware de spoetnik die de ont-
spanning inluidde. 

De afbraak van de Amerikaanse po-
sitie als wereldbeheerser en wereld-
gendarme bracht tegelijk èn de inter-
nationale ontspanning, èn de binnen-
laadse ontspanning in de socialisti-
sche landen mee. 

De laatste tijd hebben de Verenigde 
Staten getracht, het roer om te gooien, 
de bevrijdingsbewegingen scherper 
tegen te gaan, het zelfstandiger wor-
dende West-Europa opnieuw tot on-
dergeschiktheid te brengen en de rol 
van wereldbaas te hernemen. Hiertoe 
wordt de politiek van kracht weer op-
gepoetst, is de bewapeningskoorts 
aangewakkerd en is het beroep op gro-
te-mogendhedenchauvinisme in de 
binnenlandse politiek van de VS gaan 
overheersen. 

Wij hebben het allen gezien: neutro-
nenbom, atoomraketten, de recente 
provocatie van Cuba, verhoogde mil i-
taire uitgaven, militaire dreiging tegen 
Iran en de vorming van expeditiele-
gers, zoals wi j vandaag de dag de wer-
kelijk afstotelijke wedijver in hyste-
rische krachtpatserij zien tussen Carter 

en Kennedy. Daarop, op dit proces, is 
het ingrijpen van de Sovjet-Unie in 
haar invloedsgebied Afghanistan, of 
als zodanig beschouwd, gevolgd en de 
terugval tot de oude methodes zoals in 
de zaak van Sacharow. Ik heb ons oor-
deel daarover gegeven. 

De vraag is deze: hoe moet men dit 
proces keren? Moet dat gebeuren door 
dreiging en verdere verhoging van de 
bewapening, zoals de heer Carter dat 
wil en zoals de chefs van de NAVO dat 
wil len, althans een aantal? Moet dat 
gebeuren door een grote zelfbewuste 
mogendheid met een ander sociaal 
systeem als een schoolkind in de hoek 
te gaan zetten? Moet het gebeuren via 
brood en spelen? Carter eist het, de 
heer Van Agt doet het. 

Maar wat eist ons gezond verstand, 
wat eist ons nationale belang? Die ei-
sen dat wi j inzicht tonen in het proces 
dat gaande is en dat wij vanuit de mo-
gelijkheden die er zijn alles in het werk 
stellen om het proces te stoppen. Het 
eist ook dat de Kamer de Regering en 
met name de heer Van Agt de voet 
dwars zet bij zijn onberaden en niet 
door inzicht gesteunde pioniersrol bij 
het afbreken van de ontspanning. Wie 
geeft de heer Van Agt het recht om ons 
land in gevaar te brengen omdat Ame-
rika de klaroenstoot geeft? Amerika, 
dat - het spijt mij voor de heer Schol-
ten - met Vietnam, met Iran, met Nica-
ragua en met Chili een spoor van af-
schuwelijke onderdrukking door de 
geschiedenis van onze tijd heeft ge-
trokken. 

Hoe komt de heer Van Agt erbij om 
het Concertgebouworkest kamerarrest 
te geven en om tentoonstellingen te 
verbieden? En laat men toch afblijven 
van de Olympische Spelen, alstublieft. 
Men heeft het steeds over de relaties 
tussen sport en politiek. Zeker, die re-
laties zijn er, wel duizend, wel tiendui-
zend. Ik wi l er één noemen. 

In 1974 werd op het Catshuis het Ne-
derlands elftal ontvangen als eerbe-
toon voor een prestatie tijdens een we-
reldkampioenschapstoernooi, waar-
aan Russische voetballers niet hadden 
deelgenomen. Die waren namelijk 
voorti jdig uitgeschakeld, omdat zij ge-
weigerd hadden te voetballen in het 
Chileense stadion, dat als gevangenis 
en martelplaats voor Allendes mede-
standers had gediend. Daar is toen 
geen woord over gevallen in het Cats-
huis. Maar zou men dan nu ook maar 
liever niet zwijgen, liever dan als eer-
ste met Pinochet en met het moorde-
naarsregime in Saoedi-Arabië achter 
Carter te gaan staan of, liever gezegd, 
te kruipen? 

Laat men ophouden met musici en 
sporters te pressen tot iets wat die 
mensen zelf niet wil len en wat de 
meerderheid van Nederland niet wi l . 
Laat dit parlement zich bezinnen en de 
waardige plaats die het zich in een 
aantal opzichten de laatste jaren heeft 
weten te verwerven niet te grabbel 
gooien voor een van buiten opgedron-
gen schadelijke en onverantwoordelij-
ke politiek. 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweetal 
moties, samen met de heer Van der 
Spek, heb ik u te overhandigen. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden M. Bak-
ker en Van der Spek worden de vol-
gende moties voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel dat Nederland een eigen, 
positieve rol kan spelen bij de instand-
houding en verdere ontwikkeling van 
de ontspanning tussen Oost en West; 

spreekt als haar wens uit dat van Ne-
derlandse zijde geen stappen of maat-
regelen worden genomen of ge-
steund, die strijdig zijn met deze rol, 

en gaat overtot de orde van de dag.; 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
betreurt de negatieve opstelling van 
de Regering ten aanzien van Neder-
landse deelname aan de Olympische 
spelen in spelen in Moskou; 

verzoekt de Regering, deze opstelling 
te wijzigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nummers 
2 en 3 (16 017). 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Afgelo-
pen vrijdag heeft de Regering besloten 
over een breed vlak de contacten met 
de Sovjet-Unie te beperken. Mijn frac-
tie zou het beter hebben gevonden om 
dit debat te houden nadat meer inzicht 
was verkregen in de ontwikkelingen in 
andere Europese landen maar ook in 
de Derde-Wereldlanden, bij voorbeeld 
de uitwerking van de resoluties van de 
conferentie van Islamitische landen in 
Islamabad. Ons standpunt kan dan ook 
slechts zeer voorlopig zijn. Gezien de 
zeer korte spreektijd is een behandeling 
van de achtergronden nauwelijks mo-
gelijk. Vandaar slechts een enkele kant-
tekening. 
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Mevrouw Bischolfvan Heemskerck ID'66) 

Geen twijfel bestaat bij D'66 over de 
ernst van de schending van de souve-
reiniteit van Afghanistan door een mas-
sale inval van de Sovjet-Unie en even-
min over de ernst van de maatregelen 
tegen de dissidenten in de Sovjet-
Unie, met name ook tegen dr. Sacha-
rov, genomen. De fractie van D'66 
heeft harerzijds publiekelijk krachtig 
stelling genomen tegen beide gebeur-
tenissen. 

In de notitie van de Regering missen 
wi j node een schets van de achter-
gronden van deze gebeurtenisssen en 
de motieven die de Sovjet-Unie kun-
nen hebben bewogen. Dat doet aan de 
ernst van de schendingen niet af, maar 
het zou wel nuttig kunnen zijn voor de 
wijze waarop de Regering zou moeten 
reageren. 

Is de Regering bij voorbeeld met de 
Amerikaanse regering van mening, 
dat de inval in Afghanistan moet wor-
den gezien als een eerste stap naar 
'het warme water' van de Indische 
Oceaan, of is deze houding veeleer te 
verklaren uit interne factoren, zoals be-
dreiging van het regime van president 
Amin, vrees voor een Islamitisch reveil 
ook in de USSR-gebiedsdelen, of een 
interne machtsstrijd in het Kremlin? 

De fractie van D'66 is alles afwegen-
de, weliswaar aarzelend, tot een ad-
vies voor een boycot van de Olympi-
sche Spelen gekomen, mits deze in 
breed verband zal plaatsvinden. 
Doorslaggevend voor ons daarbij is 
dat de Sovjet-Unie de dialoog met be-
trekking tot de mensenrechten heeft 

afgebroken door juist Sacharov, sym-
bool van de dialoog, te verbannen. 
Naar een schoongeveegd Moskou 
gaan betekent impliciet instemming 
met het gevoerde beleid op het punt 
van de mensenrechten in de Sovjet-
Unie. Maar wel willen wij uitdrukkelijk 
vaststellen dat wij veel belang hechten 
aan het voortzetten van een ontspan-
ningspolitiek en daarom meer zien in 
een incidentele maatregel als een boy-
cot van de Olympische Spelen, dan in 
maatregelen die structureel de Oost-
West-verhoudingen aantasten. Door 
zijn geografische ligging heeft Europa 
meer belang bij détente dan de V.S. 
Wapenbeheersing in Europa blijft 
even essentieel als voorheen. Deelt de 
Regering dat standpunt? 

Vraagtekens stellen wi j achter de 
wijze waarop de Regering bijna als 
eerste van de Europese landen de Ru-
bicon is overgetrokken. Ik verwijs naar 
NRC/Handelsblad van maandag j l . 
Waarom heeft de Regering geen voor-
lopig standpunt ingenomen en niet 
eerder het initiatief genomen om in 
EPS- en Benelux-kader en vooral met 
de Derde-Wereldlanden te overleg-
gen, liever dan eenzijdige stappen te 
zetten die bepaald meer inhouden dan 
de genoemde boycotaankondiging? 
Daarover hoor ik graag een uiteenzet-
ting alsmede over de redenen waarom 
bij voorbeeld ook culturele contacten 
alsmede politieke en ambtelijke ge-
sprekken tot nader order zijn afge-
voerd. Daar zijn wij zeer benieuwd 

naar. Het volgen van de harde Engelse 
lijn lijkt voor Nederland minder ver-
standig dan de voorzichtige lijn van de 
Bondsrepubliek Duitsland. Die voor-
zichtigheid onderstreept overigens nu 
het grote belang dat de Bondsrepu-
bliek Duitsland daadwerkelijk aan de 
ontspanningspolitiek hecht. 

Wil de Regering in dit verband uit-
drukkelijk verklaren dat zij geen aanlei-
ding heeft, de toetsingsconferentie 
van Madrid over de Europese veilig-
heid en samenwerking af te zeggen? 
Deelt de Regering de mening van mijn 
fractie dat President Carter's State of 
the Union 1980 een wezenlijke koers-
wijziging weerspiegelt van het Ameri-
kaanse buitenlands beleid van de afge-
lopen drie jaar? Is er in de State of the 
Union geen sprake van een overreac-
tie? 

Oude idealen als bevordering van 
mensenrechten, vermindering van wa-
penverkopen aan de Derde Wereld en 
de niet-verspreiding van kernwapens 
zijn naar het tweede plan geschoven. 
Daarvoor in de plaats lijkt een nieuwe 
wereldwijde 'containment'-politiek te-
gen de Sovjet-Unie gekomen, geba-
seerd op militaire kracht en verder-
gaande bewapening. Dat nieuwe be-
leid heeft heel bedenkelijke aspecten 
en is voor niemand goed. 

Hoezeer zorg over de Sovjet-agres-
sie in Afghanistan op haar plaats is, 
Europa zou er goed aan doen vanwege 
zijn grote belang bij de handhaving 
van ontspanning tussen Oost en West 
om zich zeer te hoeden voor een over-
reactie. In een nucleaire wereld is er 
minder behoefte aan ostentatief 
zwaardrammelen, wat altijd verder 
kan escaleren, dan aan een matiging 
om vrede en veiligheid te bewaren. De 
bereidheid tot wapenbeheersing moet 
dan ook centraal blijven staan. 

D'66 hoopt niet dat het nieuwe be-
leid het begin is van een nieuw Ameri-
kaans interventionisme. Niet alleen 
Amerika, maar ook Europa heeft grote 
belangen in het Midden-Oosten en de 
Perzische Golf. De openlijke dreiging 
met militaire interventie in deze regio 
zou weleens minder effectief kunnen 
zijn voor de waarborgen van die belan-
gen op langere termijn dan het uit-
spreken van de bereidheid tot con-
structieve samenwerking en het stre-
ven naar democratisering van de re-
gimes in dat gebied. Ik denk met name 
Pakistan. 

Nog even terugkerend naar de 
Olympische Spelen. Welke factoren 
kunnen naar de mening van de Rege-
ring haar standpunt met betrekking tot 
het niet doorgaan van de spelen doen 
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Bischoff van Heemskerck 
wijzigen? En wat wordt bedoeld met 
de 'voldoende korte termijn die tot een 
wijziging in duidelijke zin zou leiden'? 

De fractie van D'66 is zich zeer be-
wust dat een boycot ook de eigen 
sporters zwaar treft en dat die niet on-
verdeeld populair zal zijn bij betrokke-
nen. Zorgvuldig overleg en veelvuldi-
ger overleg zal daarom nodig zijn met 
de betrokkenen. 

Ten slotte nog de vraag of de Rege-
ring werkelijk een verplaatsing van de 
Olympische Spelen wenselijk acht, 
dan wel het houden van vervangende 
spelen wil propageren? Daarmee zou 
de wereld wellicht in twee kampen 
worden opgesplitst. D'66 zou zich met 
zo'n lijn niet kunnen verenigen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Een boycot 
kan een goed middel zijn om macht-
hebbers te laten weten hoe je over 
hun bewind denkt, zeker als met jaren-
lang praten en overleggen niets is be-
reikt. Het blijft natuurlijk altijd een mid-
del, een boycot kan nooit een doel op 
zich zelf zijn. 

De PPR heeft een boycot van de we-
reldkampioenschappen voetbal in 
1978 in Argentinië, met zijn duizenden 
verdwenen gevangenen, en zelfs een 
veel uitgebreidere boycot van Zuid-
Af rika, waar een heel volk van de meest 
elementaire mensenrechten is be-
roofd, dan ook verdedigd en doet dat 
laatste nog. Regeringen als die van Ar-

gentinië en Zuid-Afrika zijn op het 
Westen georiënteerd. Zij zijn door tal-
loze economische en culturele banden 
met het Westen verbonden. Zij gebrui-
ken de Westerse economische en mili-
taire steun om zich zelf staande te nou-
den en hun misdadige politiek te kun-
nen voortzetten. Wij zijn daarom dir-
rect mede-verantwoordelijk voor wat 
daar gebeurt. Voor wie die mede-ver-
antwoordelijkheid niet langer wenst te 
dragen, kan een boycot ten slotte een 
goed en effectief middel zijn. 

Geldt dit nu ook, in de huidige om-
standigheden, ten aanzien van de Sov-
jet-Unie? De PPR-fractie heeft de Rus-
sische inval in Afghanistan scherp af-
gekeurd en is van mening dat de Sov-
jet-troepen onmiddelli jk moeten wor-
den teruggetrokken. Wij zijn veront-
waardigd en teleurgesteld over het 
verscherpte interne optreden van de 
Sovjet-Unie tegen dissidente burgers 
en over de arrestatie en verbanning 
van Sacharov. Ik denk dat zeker toen 
de gedachte van een boycot van de 
Olympische Spelen bij velen van ons 
een eerste reactie is geweest. Maar 
wie zojuist in de kernwapendiscussie 
duidelijk heeft gemaakt dat de wereld-
vrede afhangt van ontspanning tussen 
Oost en West en van het verdwijnen 
van het 'vijand-denken', moet wel ge-
loofwaardig blijven. Politiek moet haar 
eigen fatsoen ziem te verwerven en te 
bewaren. Daarom heeft mijn fractie niet 
in een eerste opwelling willen reageren, 
hoewel de golf van emoties die vorige 
week loskwam dat wel moeilijk maakte. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR) 

Bij de bepaling van ons standpunt 
hebben wij overwogen dat welke Ne-
derlandse reactie dan ook op het ge-
beurde in de Sovjet-Unie niet los ge-
zien kan worden van de verhouding 
tussen twee grootmachten, die twaalf 
jaar geleden nog uiterst vijandig 
tegenover elkaar stonden, dat er bij de 
schendingen van de mensenrechten in 
de Sovjet-Unie van steun en directe 
mede-verantwoordelijkheid van het 
Westen in het verleden geen sprake is 
geweest. 

Integendeel, het Westen heeft lange 
jaren nooit enige vat gehad op wat 
daar gebeurde, omdat er vanuit de 
Oostbloklanden maar zelden iets naar 
buiten doordrong. Het is nog maar 
kort geleden dat het ontspanningspro-
ces op gang kwam, omdat Oost èn 
West tot de conclusie kwamen, dat de 
de weg van koude oorlog en bewape-
ningsspiraal een heilloze weg was. In 
Helsinki, in 1975, werden afspraken 
gemaakt over wederzijdse contacten, 
over de mensenrechten en over poli-
tieke en militaire ontspanning. Dat was 
hoopgevend, maar ontspanning is 
voor beide partijen een moeizaam 
leerproces gebleken, terwijl voor de 
Sovjet-Unie extra bedreigend was, dat 
het Westen zich ging bemoeien met de 
interne gang van zaken in het land, 
met name met de mensenrechten. Dat 
was voor het eerst in hun geschie-
denis. 

Toch zijn de betrekkingen langzaam 
maar zichtbaar verbeterd, wat bij velen 
in Oost èn West de hoop wekte dat in 
de nabije toekomst ook de bewape-
ningswedloop misschien te doorbre-
ken zou zijn. 

Toen kwam - een paar maanden ge-
leden - na een openlijk gebaar van 
Breznjev om troepen terug te trekken 
het besluit van de NAVO om 572 nieu-
we kernrakketten in Europa neer te zet-
ten. Volgens velen hier te lande een 
volstrekt overtrokken antwoord op de 
dreiging van de Russische SS 20. 
Sindsdien zijn de verhoudingen snel 
verslechterd. De Russen bezetten Af-
ghanistan. De Verenigde Staten stap-
pen af van de gelijkwaardigheid van 
beide grootmachten en zeggen weer 
de sterkste te willen zijn en blijven. De 
bekrachtiging van het SALT-ll-verdrag 
wordt verder opgeschoven. Carter 
kondigt aan zijn oliebelangen des-
noods met militaire middelen veilig te 
zullen stellen, en stelt voor de Olympi-
sche Spelen in Moskou te boycotten. 
In de Sovjet-Unie treedt men uiterst 
hard op tegen dissidenten en wordt 
Sacharov gearresteerd en verbannen. 
De Verenigde Staten zullen wapens le-
veren aan China en Pakistan. Engeland 
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steunt de boycot en verzekert boven-
dien zijn kernwapens snel te zullen 
moderniseren, en drie dagen geleden 
vraagt Carter voor de komende vijf 
jaar 100 miljard meer voor defensie, 
waarbij het congres het misschien niet 
eens zal laten. 

Wat hier gebeurt, is ontzettend ge-
vaarlijk. Dit actie-reactiepatroon is als 
een draaiklok: voor je het weet is alles 
weg. En dat moeten we ons erg goed 
realiseren. In dit kader kan men niet 
spreken van een beperkte en beheer-
ste reactie van Nederland, die de ont-
spanning niet negatief hoeft te beïn-
vloeden. Elk besluit dat wi j nemen 
maakt deel uit van de kettingreactie. 

Het ontspanningsproces is nog 
steeds omkeerbaar. Het wederzijdse 
wantrouwen is verminderd, maar niet 
verdwenen. Als de Sovjet-Unie in het 
nauw wordt gedreven, als haar presti-
ge in twijfel wordt getrokken, of als ze 
zich vernederd voelt, krijgt het oude 
militaire denken daar onmiddelli jk zijn 
kans en wint het van elke weloverwo-
gen politieke reactie. Als Carter de ver-
kiezingen moet winnen, zet hij des-
noods alles op het spel om het Ameri-
kaanse volk op zijn hand te krijgen. 

Het is beangstigend om te zien hoe 
half Nederland, de Regering en de gro-
te politieke partijen voorop zich hierin 
laten meeslepen. Alle beweringen dat 
men geen Oost-West-confrontatie wil 
en dat de dialoog over ontwapening 
moet doorgaan, worden daarmee tot 
inhoudloze frasen. Politieke spanning 
en militaire spanning gaan altijd hand 
in hand. Kort geleden was een meer-
derheid van deze Kamer nog van me-
ning dat eerst gepraat moest worden 
en daarna pas, misschien, gemoderni-
seerd. Men vond dat een kabinetscrisis 
waard. Nu het moderniseringsbesluit 
is gevallen, is praten meer dan ooit 
nodig. Maar nee: alle contacten tussen 
Russische en Nederlandse Ministers 
en hoge ambtenaren moeten worden 
bevroren. Hoe kunnen we dit verant-
woorden? 

Als wij dit spel meespelen houdt dat 
enorme risico's in voor de wereldvre-
de. En daarom kan de PPR-fractie niet 
instemmen met een boycot van de 
Olympische Spelen en met het bevrie-
zen van de betrekkingen, hoe moeilijk 
de bezetting van Afghanistan en de 
verbanning van Sacharov het ons ook 
maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
is nog nooit eerder tot een boycot-be-
sluit gekomen, niet ten aanzien van Ar-
gentinië, zelfs niet ten aanzien van 
Zuid-Afrika. In het laatste geval is de 
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politieke discussie al jarenlang ge-
voerd, vragen de bevrijdingsbewegin-
gen om sancties en wil nu ook de 
meerderheid van het Nederlandse par-
lement een olieboycot. De Regering 
heeft dit altijd afgehouden. Steevast 
was en is het argument: dit soort ac-
ties door Nederland alleen heeft geen 
zin, dat kan alleen in gezamenlijk Euro-
pees verband. 

De vraag is waarom het kabinet nu 
van dit uitgangspunt van zijn buiten-
lands beleid is afgestapt. Zonder we-
zenlijke politieke discussie in eigen 
land en zonder overleg met de Europe-
se partners heeft het nu zijn besluiten 
genomen. West-Duitsland en België 
reageerden veel behoedzamer. De mo-
tivering van de Minister-President dat 
anders iedereen op iedereen zit te 
wachten kan nauwelijks serieus geno-
men worden. Zag het kabinet hier een 
gemakkelijke manier om weer op één 
lijn te komen met het Nederlandse 
volk, dat in de golf van - overigens te-
rechte - emoties die werd losgesla-
gen, om een boycot vroeg? Of was het 
de bedoeling om zo bij de Verenigde 
Staten goed te maken, dat Nederland 
in de recente kernwapendiscussie niet 
eens echt lastig is geweest? Ik denk dat 
beide elementen wel meespelen. 

Het effect van de Nederlandse hou-
ding is in elk geval dat we overijverig 
en kritiekloos meelopen met Ameri-
ka's president. Wéér een politicus, die 
vindt dat de wereld hem nodig heeft 
en daarvoor desnoods een totale poli-
tieke ommezwaai maakt. Weer een 
voorbeeld van onfatsoen in de politiek. 
En wi j doen daar klakkeloos als het 
braafste jongetje van de klas aan mee. 
In dit kader staan we, of we wil len of 
niet. Hoe onafhankelijk en hoe geloof-
waardig zijn we eigenlijk? 

Mijnheer de Voorzitter! Het is op 
zich niet vreemd dat dit kabinet andere 
afwegingen maakt en tot andere con-
clusies komt dan bij voorbeeld de 
PPR-fractie. Uit de brief van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken en de 
Staatssecretaris van CRM blijkt echter 
niets van een afweging, niets van een 
behoorlijke toetsing aan de uitgangs-
punten van het eigen buitenlands be-
leid en niets van enige zorg voor de 
snel verslechterende Oost-West-be-
trekkingen. Ten tijde van de recente 
kernwapendiscussie heeft de Minis-
ter-President zich eens laten ontvallen 
dat het buitenlands beleid voor een 
groot deel wordt gemaakt door ketel-
muziek. ('Het gaat om de presentatie. 
Politiek is goeddeels optiek en akoes-
tiek'). Ik begin te denken dat het waar is. 
Beangstigend is het wel 

Olympische Spelen 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Beckers-de 
Bruijn wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat het militair ingrijpen 
van de Sovjet-Unie in Afghanistan on-
aanvaardbaar is; 

van oordeel, dat de aanhouding en 
verbanning van dr. Sacharov een fla-
grante schending is van de rechten 
van de mens; 

van oordeel, dat de Sovjet-Unie zich 
hierdoor medeverantwoordelijk maakt 
voor stagnatie in het proces van ont-
spanning tussen Oost en West; 

van oordeel, dat politieke en militaire 
ontspanning onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn; 

van oordeel, dat het geboden is op het 
bovenstaande te reageren op een wi j -
ze, die het proces van ontspanning en 
ontwapening niet nóg verder in gevaar 
brengt; 

nodigt de Regering uit: 
- haar beleid als reactie op de recente 
ontwikkelingen in de USSR in herover-
weging te nemen; 
- in internationaal verband nieuwe 
wegen te zoeken om het stagnerend 
proces van ontspanning en ontwape-
ning weer op gang te brengen; 
- de schending van de mensenrech-
ten in en door de USSR te (doen) be-
trekken bij de toetsingsconferentie van 
de Europese Conferentie voor Veilig-
heid en Samenwerking te Madrid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 4(16017). 

D 
DeheerNi jhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De massale en brute mili-
taire invasie van de Sovjet-Unie t i j-
dens de kerstdagen van 1979 in Af-
ghanistan heeft mijn partij - en naar ik 
ervaren heb - de bevolking van ons 
land in brede lagen diep geschokt. Het 
gaat om een, zoals ook de Minister uit-
eenzet in zijn brief van 28 januari aan 
de Kamer, 'flagrante schending van de 
- ook door de Sovjet-regering onderte-
kende - internationale verklaringen, 
verdragen en conventies betreffende 
het niet gebruiken van geweld in de 
betrekkingen tussen staten en de be-
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PvdA-fractieleider Den Uyl (rechts) in overleg met PvdA-woordvoerder Van der Stoel, tijdens het 
debat over de boycot van de Olympische Spelen in Moskou 

ginselen van eerbiediging van de fun-
damentele rechten en vrijheden van 
de mens'. 

Het militair ingrijpen van de Sovjet-
Unie is zo schokkend omdat het feite-
lijk nog verder gaat dan het eerdere in-
grijpen in Hongarije (1956) en Tsje-
choslowakije (1968). Dit omdat de Sov-
jet-Unie hier voor het eerst direct haar 
overweldigende militaire macht heeft 
ingezet in een ongebonden land, een 
land dat niet tot het Oostelijk pact en 
de erkende invloedssfeer van de Sov-
jet-Unie gerekend kan worden. 

De ter rechtvaardiging van dit groot-
scheepse militaire ingrijpen gehan-
teerde argumenten kunnen door mij 
niet worden aanvaard: ik kan niet gelo-
ven dat een regime verzoekt om toe-
zending van zijn eigen executiepelo-
ton. In Afghanistan zijn wij nu in min-
der dan twee jaar t i jd geconfronteerd 
met drie executies van presidenten: 
Daoed, Taraki en Amin. Het is onmo-
gelijk, in dit verband te spreken van 
klassenstrijd, zeker bij de laatste twee 
gaat het hier veeleer om broeder-
moord; communisten die elkaar letter-
lijk uit de weg ruimen. 

De reactie van de wereldgemeen-
schap binnen de Veiligheidsraad en de 
Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties is uitgemond in een 
scherp protest: de Sovjet-Unie werd 
veroordeeld en het algehele terugtrek-
ken der troepen werd geëist. Van be-
lang is dat dit standpunt ook werd in-
genomen door de meerderheid van 
Derde-Wereldlanden en in het bijzon-
der ook door de islamitische landen. 

Niet eerder bevond de Sovjet-Unie 
zich in een zo groot politiek isolement 
als thans. Aanvankelijk reageerden de 
Nederlandse politieke partijen traag 
op het gebeuren in Afghanistan. Partij-
en, die anders nogal eens primair re-
ageren, zoals de PvdA, reageerden 
thans veeleer secundair. Het kwam 
echter uiteindelijk toch tot een protest 
over vrijwel de gehele linie, soms col-
lectief, soms individueel. 

Het militaire ingrijpen van de Sov-
jet-Unie in Afghanistan roept de vraag 
op, welke verderstrekkende bedoelin-
gen er bij de Sovjet-Unie leven. Ik wijs 
op de ongerustheid daaromtrent bij di-
verse staten rond de Perzische Golf, de 
heftige reactie van de Afghaanse buur-
landen Iran en Pakistan en het Westen: 
wie de olieroutes beheerst, kan het 
Westen gijzelen. 

Het stemt bitter dat de Sovjet-Unie 
aan de vooravond van 1980 zowel vre-
de en veiligheid als het proces van ont-
spanning zo zwaar beproefd heeft. Een 
helder, consistent en krachtig ant-
woord is vereist. Nederland zal daar-
aan zijn bijdrage moeten leveren bin-
nen de EEG en de NAVO en binnen 
internationale fora zoals de Verenigde 
Naties. Centraal zal daarbij moeten 
staan het gegeven dat ontspanning 
ondeelbaar is en niettot de regio Euro-
pa beperkt kan blijven. Militaire expan-
sie van de Sovjet-Unie of van welk 
land dan ook vraagt om correctie in de 
vorm van sancties: de keuze der mid-
delen zal beoordeeld moeten worden 
vanuit het oogpunt van effectiviteit. 

In zijn brief van 28 januari jongstle-
den deelt de Minister mede welke 
sancties hij denkt te nemen. Een en an-
der is echter wel bijzonder weinig con-
creet. Het is belangrijk dat de Kamer 
inzicht verkrijgt in de belangrijkste re-
laties, contacten, projecten enz. die er 
op dit moment op politiek, cultureel en 
economisch gebied tussen Nederland 
en zowel de Sovjet-Unie als Afghanis-
tan bestaan. Is de Minister bereid, een 
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dergelijke inventarisatie te laten ma-
ken en deze aan de Kamer ter beschik-
king te stellen? Kan hij dan daarbij te-
vens aangeven, welke relaties, contac-
ten, projecten enz. onder de voorgeno-
men sancties zullen vallen? Is hij in 
staat, de meest belangrijke reeds nu 
mede te delen? Wordt het cultureel ak-
koord tussen Nederland en de USSR 
bevroren of niet? 

Hoe staat het met de uitwisseling 
van hoogleraren, studenten, de Russi-
sche ruimtevaarttentoonstelling in 
Den Haag, bezoek Kirov-ballet enz.? 
Welke maatregelen bereid Economi-
sche Zaken voor? Gaat het om een ab-
solute exportstop of een selectieve? 
Kan de Regering ondernemers dwin-
gen geen hoogwaardige technologie 
te leveren als deze niet op de lijst van 
strategische goederen staat? Worden 
ter zake aparte wetgevende maatrege-
len overwogen? Welke humanitaire 
hulp aan vluchtelingen uit Afghanistan 
is reeds verleend en is de Regering 
voornemens, deze te continueren? 
Wat is het resultaat geweest van het 
overleg binnen de NAVO en de EEG 
over de te nemen boycotmaatregelen? 
Bestaat hierover overeenstemming? 
Zo niet, wat zijn dan de geschilpunten? 
Is het pakket van maatregelen dat de 
Ne derlandse Regering voor ogen staat, 
representatief in EEG-kader? Graag 
bepleit ik hierin een initiatiefnemende 
rol van Nederland. 

Een van de meer controversiële 
maatregelen die de Regering voor 
ogen staat is de oproep tot boycot van 
de Olympische Spelen te Moskou. De 
Regering meent dat het gebeuren in 
Afghanistan hiertoe voldoende aanlei-
ding geeft. Anderen - zoals het Comité 
Olympische Spelen en Mensenrechten 
- noemen vooral de verbanning van 
de eminente pleiter voor de mensen-
rechten en voor de vrede Andrej Sa-
charov naar het niet voor buitenlan-
ders toegankelijke dorp Gorki. Ik kan 
het standpunt van de Regering enigs-
zins volgen dat het gebeuren in Afha-
nistan op zich zelf zeker in strijd is met 
de Olympische gedachte, waardoor 
een situatie is ontstaan waardoor in 
Moskou niet meer van normale sport-
beoefening gesproken kan worden. 
Niet alleen de maatregelen tegen Sa-
charov sec maar vooral ook de typi-
sche symboolfunctie die hij vervult 
naar het vrije Westen toe maakte dat 
zijn verbanning en het afnemen van 
zijn onderscheidingen zo ongelooflijk 
hard aankwam. Als Sacharov aange-
pakt wordt, is niemand meer veilig en 
is de dialoog verbroken. 

Blijkens de brief van 29 januari j l . 
heeft het Nederlands Olympisch Comi-
té en de Nederlandse Sport Federatie 
het moeilijk met het advies van de Re-
gering tot boycot van de Olympische 
Spelen te Moskou. Zij menen dat 'bij 
de beoordeling van de Olympische 
Spelen de sportbeoefening centraal 
dient te blijven staan'. Een stelling die 
ik in principe volledig kan onderschrij-
ven, ware het niet dat in het verleden 
de politiek zich meermalen meester 
heeft gemaakt van de Olympisch Spe-
len. 

Het is afschuwelijk - en dat lijkt mij 
het meest doorslaggevende argument 
- t e moeten constateren dat de Sov-
jet-Unie al een jaar voorafgaande aan 
de Spelen bezig is grote groepen dissi-
denten en verschillende religieuze 
groeperingen, in Moskou, Litouwen en 
de Oekraïne onder handen te nemen. 
In het dagblad Trouw van 26 januari j l . 
geeft Henk Wolzak een schokkend 
overzicht van de maatregelen die de 
Sovjet-Unie sinds augustus 1978 te-
gen meer dan 200 mensen heeft geno-
men in de vorm van gevangenschap, 
verbanning of opname in psychiatri-
sche inrichtingen. Zoals hij schrijft: 'de 
verbanning van Sacharov z e t - in ieder 
geval voorlopig - de kroon op de grote 
schoonmaak die de Sovjet-Unie onder 
haar dissidenten houdt'. 

Als mr. K. Idenburg, voorzitter van 
het Nederlands Olympisch Comité 
zegt (Parool d.d. 24 januari 1980: 'In 
Rusland zijn de afgelopen jaren en 
maanden voortdurend mensen gear-
resteerd en afgevoerd. Daarom veran-
dert de trieste zaak van Sacharov ons 
standpunt niet', doet hij een onjuiste 
uitspraak. Zoals uit de feiten in het arti-
kel van Wolzak blijkt, vormt het hou-
den van Olympische Spelen op zich 
zelf een motief mensen en groepen te 
verbannen, in gevangenissen te zet-
ten, enz. 

Als de Olympische Spelen mogelijk-
heden zouden bieden voor meer con-
tacten, vrije uitwisseling van informa-
tie, dan zouden zij zeker moeten door-
gaan. Zij blijken echter gebruikt te wor-
den voor het tegen '^el ! In januari 
1977 bestond een v t . gelijkbare situ-
atie. Toen wilden de Sovjet-autoritei-
ten zoveel mogelijk dissidenten, Hel-
sinki-groepen, e.d., uit de roulatie ne-
men opdat de toetsingsconferentie in 
Belgrado ongestoord zou verlopen. De 
arrestatie van Orlov, Sjtsjaranki en an-
deren hadden vele protesten tot gevolg 
en met succes: de meeste Helsinki-
groepen konden blijven bestaan. 

Daarom dienen wi j nu opnieuw een 
krachtige protesthouding aan te ne-

men. Tatjana Velikanova, Gleb Jakoe-
nin, Sacharov, en andere, de afgelo-
pen maanden gevangen genomen of 
verbannen Sovjet-burgers, hebben er 
recht op. Dit protest, deze boycot zal 
niet alleen van Nederland moeten ko-
men. Een actie binnen de EG is nood-
zakelijk. De Verenigde Staten, Enge-
land en Canada en een aantal islamiti-
sche landen zijn ons voorgegaan. 

Zijn door de Regering ter zake 
reeds initiatieven, waarbij ik vooral 
denk aan initiatieven in EG-verband, 
ondernomen en zo ja, wat zijn dan de 
bereikte resultaten? Een alternatief 
voor boycot van de Olympische Spe-
len te Moskou zou verplaatsing kun-
nen zijn. Dit lijkt echter organisatorisch 
niet mogelijk. Heeft de Staatssecre-
taris dit ook onderzocht? 

Er is geen alternatief voor ontspan-
ning, zij het meer dan ooit voor ont-
spanning zonder illusies. Het Russi-
sche optreden in Afghanistan heeft het 
onvermijdelijk gemaakt dat de Ameri-
kaanse president SALT-II moest op-
schorten. Een 2h meerderheid in de Se-
naat voor ratificatie van deze akkoorden 
in thans ondenkbaar. De USSR moet dit 
geweten hebben op het moment dat 
men Afghanistan binnenviel. Wij zullen 
echter moeten pogen ons streven naar 
wapenbeheersing steeds opnieuw weer 
naar voren te brengen, mits op basis 
van wederkerigheid. Slechts een dra-
matische stap van de Sovjet-Unie zelf, 
die zou neerkomen op het terugtrekken 
van haar militaire bezettende macht uit 
Afghanistan en het alsnog honoreren 
van de mensenrechten in eigen land, 
zouden intrekking van de thans voorge-
nomen sancties kunnen rechtvaardi-
gen. 

D 
De heer Van der Stoel (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De besluitvorming 
over de vraag, of Nederland in de nu 
ontstane situatie nog dient deel te ne-
men aan de Olympische Spelen in 
Moskou, is voor mijn fractie geen ge-
makkelijke zaak geweest. Unaniem 
was de verontwaardiging over wat 
zich had afgespeeld. Sacharov was de 
man die niet alleen symbool was van 
de strijd voor de mensenrechten in de 
Sovjet-Unie, maar ook van de ont-
spanning, zoals ook tot uiting is geko-
men in de verlening van de Nobel-Vre-
desprijs aan hem. 

Het optreden tegen Sacharov was 
bovendien een culminatie van een 
steeds zorgwekkender ontwikkeling, 
een ontwikkeling waarvan niet alleen 
de dissidenten slachtoffer werden. Wij 
hebben de discriminatie van Joodse 
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medeburgers gezien, alsook het on-
derdrukken van minderheden en het 
opbergen van mensen wegens politie-
ke vergrijpen in psychiatrische inrich-
tingen. Dat alles vond zijn culminatie 
in de verbanning van Sacharov. 

Naast de verontwaardiging kwamen 
echter ook andere overwegingen in de 
fractie aan de orde. Wij hebben ons af-
gevraagd, of op deze wijze de spannin-
gen tussen Oost en West niet verder 
zullen escaleren. De vraag is gesteld -
en dat is terdege iets wat wi j zorgvul-
dig dienen af te wegen - of het Sovjet-
bewind door een dergelijke boycot het 
juist niet gemakkelijker wordt ge-
maakt, de wereld buiten de Sovjet-
Unie als een vijandige wereld voor te 
stellen en op deze wijze een verder-
gaande repressie te rechtvaardigen. 
Daar stond tegenover de irritatie over 
bij voorbeeld de uitspraken in het par-
tijhandboek van de Sovjet-Unie, dat 
het komen van de hele wereld naar 
Moskou een erkenning was van de 
waarde van de Sovjet-vredespolitiek. 

Vooral was er echter de overweging, 
dat juist de Spelen werden aangegre-
pen om het optreden tegen dissiden-
ten te escaleren. Dat heeft uiteindelijk 
in de besluitvorming van de fractie de 
doorslag gegeven, dus niet de oproep 
van Carter, maar wel het feit, dat de 
Sovjet-Unie het eigenlijk zelf onmoge-
lijk maakte, in deze omstandigheden 
(het 'schoonvegen' van Moskou en Le-
ningrad) naar de Olympische Spelen 
te gaan. Dat heeft dus de doorslag ge-
geven, ondanks het feit, dat wi j terde-
ge beseffen wat dit betekent voor zo-
vele sportlieden. 

Ikteken daarbij onmiddelli jk aan, dat 
naar ons oordeel - dit is ook uitdrukke-
lijk in de verklaring van mijn fractie 
naar voren gebracht - een definitief 
besluit pas in april zou dienen te wor-
den genomen en dat moet worden ge-
toetst of er wellicht nog ontwikkelin-
gen op het gebied van de mensenrech-
ten zijn die een heroverweging van dit 
besluit mogelijk zullen maken, al lijken 
de kansen daarop niet groot. 

Wij hebben bovendien betoogd, dat 
het gewenst is om deze hele zaak door 
te praten in het kader van de Europese 
politieke samenwerking en met de ont-
wikkelingslanden, ook om de inzichten 
van anderen te vernemen. Dat element 
heb ik totaal gemist in de brief van de 
Regering. 

Ik wi l de Regering dan ook uitdruk-
kelijk vragen, of zij dit standpunt als-
nog bij haar overwegingen wil betrek-
ken en dat het uiteindelijke standpunt 
zal worden bepaald na overleg in het 
kader van de Europese politieke sa-

menwerking of dat, ongeacht de me-
ningen van anderen, in de Europese 
politieke samenwerking toch dit be-
sluit wordt gehandhaafd. Wij kiezen 
uitdrukkelijk voor toetsing in april en 
verdergaand overleg in de Europese 
samenwerking, zij het dan dat voor 
ons ook in april de situatie ten aanzien 
van de mensenrechten doorslagge-
vend zal zijn. 

Ik sprak over de Olympische Spelen. 
Het zou juist zijn de nu ontstane situ-
atie in een ruimer kader te bespreken. 
De Regering heeft terecht, naar het mij 
lijkt, de brief de titel gegeven 'Neder-
lands beleid in reactie op de Sovjet-in-
val in Afghanistan en schending men-
senrechten in en door de USSR'. Dan 
komen wij natuurlijk op een veel bre-
der terrein dan alleen dat van de kwes-
tie van de Olympische Spelen. Dat is 
maar één facet van de totale proble-
matiek. 

Men komt dan eigenlijk op alle as-
pecten van de Oost-West-verhouding. 
Dit laat zich moeilijk in een zo kort be-
stek behandelen. In telegramstijl zal ik 
daarbij een aantal kanttekeningen zet-
ten. Eerst echter nog de vraag waarom 
eigenlijk zo weinig wordt gezegd over 
het probleem van de vluchtelingen in 
Pakistan. Mag ik aannemen dat de Re-
gering op de weg voortgaat van het 
geven van voedselhulp aan deze 
vluchtelingen? Mag ik tegelijkertijd 
aannemen dat de Regering zich op het 
standpunt zal stellen, in het verdere 
westelijke overleg, dat wat Pakistan 
betreft, niet de fout moet worden be-
gaan die ten aanzien van Vietnam 
werd begaan, namelijk dat een regime, 
dat onvoldoende levenskracht heeft, 
eigenlijk tegen wil en dank in leven 
wordt gehouden, door nieuwe vormen 
van steun? Het is één zaak om duidelijk 
te maken dat overschrijding van gren-
zen ernstige consequenties heeft. Een 
andere zaak is om te vergeten wat Pa-
kistan zich bij voorbeeld op het punt 
van de proliferatie heeft veroorloofd 
en nog wellicht zal veroorloven. 

Ik kom nu op de algemene aspecten 
in de Oost-West-verhouding. Op zich 
zelf is het noodzakelijk dat de westelij-
ke landen te verstaan geven dat een 
optreden van de Sovjet-Unie tegen Af-
ghanistan onacceptabel is. Het is goed 
en noodzakelijk dat dit duidelijk klinkt 
van westelijke en ook van Nederlandse 
zijde, omdat dit kan voorkomen dat 
nieuwe avonturen worden onderno-
men die de wereldvrede wellicht nog 
ernstiger zouden bedreigen. 

Een ander punt is echter de benade-
ring van de Regering. Daarmee kom ik 
ook op mijn kritiek. Ik begin met de 
maatregelen op het punt van de gra-

nen. In mijn fractie overheerst de me-
ning dat een dergelijk wapen niet ge-
wenst moet worden geacht. Wij ko-
men tot een andere afweging als het 
gaat om de overdracht van technolo-
gie. Dan komt de Regering met de op-
somming van een aantal verdere 
maatregelen waartoe zij heeft beslo-
ten. Daarbij is niet helemaal duidelijk 
of nu wordt weergegeven wat de Re-
gering wil of dat de Regering dit doet 
na overleg met de partners in de EEG. 
Het laatste kan ik mij nauwelijks voor-
stellen. In mijn verdere betoog zal ik 
dit nog toelichten. 

De Regering meent dat bezoek en 
contacten op ministerieel en hoog 
ambtelijk niveau tot nader order niet 
moeten plaatsvinden. Er is ook een an-
dere benadering denkbaar. De heer 
Schmidt heeft naar aanleiding van de 
jongste ontwikkelingen in de Oost-
West-verhouding naar mijn mening 
een heel waar woord gesproken. Hij 
heeft gezegd dat, naarmate er meer 
meningsverschillen bestaan, er meer 
noodzaak is om te praten. Dat is wel 
een iets andere benadering dan die in 
de brief van de Regering. 

De heer Genscher had naar Praag 
willen gaan. De regering in Praag 
heeft dit niet gewi ld; dat is een andere 
zaak. Hij had echter de dialoog willen 
voortzetten. De heer Schmidt wenst 
nóg met Honeckerte spreken. Of Ho-
necker dit wi l , is, opnieuw, een andere 
zaak, maar zijnerzijds is de wens tot 
voortzetting van de dialoog op tafel 
gelegd. Is dit niet een verstandiger 
aanpak? Mijn antwoord zou zijn: ' ja'. 

Culturele evenementen van enige 
omvang zouden moeten worden afge-
last. Ik ben het er gaarne over eens dat 
bij voorbeeld de aanwezigheid van de 
kapel van het Rode Leger op dit mo-
ment in Nederland misplaatst zou zijn. 

Tegelijkertijd stel ik de vraag of wij de 
culturele contacten verder moeten af-
snijden. Het gaat ook om contacten 
tussen wetenschappers en studenten 
en uitwisseling ervan. Ik zie de Minis-
ter 'neen' schudden, maar dan betreur 
ik het dat dit niet in de nota staat. Ik 
meen dat het vrije Westen met het aan-
houden van deze contacten meer te 
winnen heeft dan met het afsnijden er-
van. 

Het meest heeft het mij getroffen dat 
ik in het gehele stuk het woord dialoog 
niet tegenkom, evenals de woorden 
wapenbeheersing en ontwapening. 
Deze woorden kwamen vaak voor in 
de benadering van de Regering in de 
dagen voor Kerstmis, die ons nog le-
vendig in het geheugen liggen. Het is 
bedenkelijk dat deze woorden niet 
meer voorkomen. 
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Ik erken dat het klimaat op het ogen-
blik niet gunstig is. Het is misschien 
niet verstandig, morgen een nieuw 
initiatief op tafel te leggen, omdat dit 
in een sfeer van irritatie eenvoudig van 
tafel zou kunnen worden geveegd. Te-
gelijkertijd ben ik van mening dat in de 
regeringsnota 'Nederlands beleid in 
reactie op de Sovjet-inval in Afghanis-
tan en schending mensenrechten in en 
door de USSR' duidelijk naar voren 
moet komen dat Nederland in het 
overleg in de Europese politieke sa-
menwerking en in de NAVO het stand-
punt inneemt dat de dialoog over wa-
penbeheersing en ontwapening moet 
doorgaan. Nederland moet hierover 
een duidelijk standpunt innemen. 

Van Nederlandse zijde kan bij voor-
beeld worden aangedrongen op de ra-
tificatie van SALT II. Ik acht het zeer be-
denkelijk dat dit verdrag door de Ame-
rikaanse senaat niet is geratificeerd. 
Het is noodzakelijk dat de aandrang 
hiertoe wordt gehandhaafd, zo nodig 
in het wijdere kader van de Europese 
politieke samenwerking en van de 
NAVO. 

Ook acht ik het noodzakelijk dat bij 
de Amerikaanse regering erop wordt 
aangedrongen dat, zolang SALT-II niet 
wordt geratificeerd en zolang de Sov-
jet-Unie hetzelfde doet, Amerika han-
delt alsof SALT-II is geratificeerd. Er 
zijn aanwijzingen voor dat dit de Ame-
rikaanse lijn is, maar ik hoor graag van 
de Minister dat hij erop aandringt dat 
deze lijn wordt gehandhaafd en dat 
hiervan niet wordt afgeweken. 

Zo zijn er meer zaken. Ik noem de 
kwestie van de onderhandelingen over 
vermindering van de nucleaire mid-
den-afstandsraketten in Europa. Ik 
weet dat de Sovjet-Unie heeft geant-
woord op een wijze die de dialoog 
dreigt af te snijden. Toch is het van het 
grootste belang dat het Westen juist 
nu duidelijk de bereidheid toont, zo 
snel mogelijk over deze zaak te over-
leggen en dat het aangeeft, hiermee 
niet te willen wachten op de ratificatie 
van SALT II, maar bij wijze van spreken 
op zo kort mogelijke termijn hierover 
wil spreken. 

Ik meen opnieuw een reactie van de 
Minister te zien, die op instemming 
lijkt. Opnieuw vraag ik mij af waarom 
deze punten dan niet in de nota staan. 

Minister Van der Klaauw: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal straks ingaan op de 
vele punten die de heer Van der Stoel 
en anderen naar voren hebben ge-
bracht. Voor mij ligt het verslag van 
het ordedebat dat u mij heeft toege-
zonden ter voorbereiding van dit 

gesprek. De heer Scholten sprak in dit 
ordedebat over de kwestie van de 
Olympische Spelen en vroeg om een 
debat ter zake op basis van een brief 
van de Regering. Over deze Olympi-
sche Spelen in Moskou hebben wij een 
brief geschreven. 

Ik begrijp dat de Kamer sindsdien tot 
het oordeel is gekomen dat een breder 
voorlopig debat moet worden ge-
voerd. Ik ben hiertoe gaarne bereid, 
maar ik acht het onjuist dat de brief die 
is gebaseerd op het eerste ordedebat, 
gesteund door mevrouw Kappeyne 
van de Coppello en de heer Den Uyl op 
verzoek van de heer Scholten, nu niet 
breed genoeg van opzet wordt geacht. 
Ik had haar graag breder opgezet, 
waarvoor meer ti jd nodig was ge-
weest. 

Ik wilde dit naar voren brengen naar 
aanleiding van de verwijten van de 
heer Van der Stoel. Morgen zal ik hier-
op verder ingaan. 

De heer Van der Stoel: (PvdA): Deze 
reactie van de Minister overtuigt mij 
niet. Ik herhaal nogmaals dat boven de 
nota staat: Nederlands beleid in reac-
tie op de Sovjet-inval in Afghanistan 
en schending mensenrechten in en 
door de USSR. Bovendien worden tal 
van andere onderdelen van de verhou-
ding tussen Oost en West erin aange-
sneden. De brief wordt dus niet tot de 
Olympische Spelen beperkt. 

Ik zal dus gaarne vernemen wat de 
reactie van de Minister zal zijn, ook op 
een aantal andere vragen die ik hem 
nu wi l stellen. De NAVO heeft de ge-
dachte van een MBFR-interim-akkoord 
op tafel gelegd, een gedachte die niet 
zo ver af ligt van de Sovjet-voorstellen 
ter zake. Wat gebeurt ermee? Moet 
niet een poging worden gedaan, zo'n 
interim-akkoord te bereiken? Ik zou het 
van het grootste belang vinden als dat 
gebeurde. 

De vervolgconferentie in Madrid 
moet misschien in november worden 
gehouden, misschien ook een tijdje la-
ter om de gemoederen enigszins te la-
ten afkoelen. Het is echter van het 
grootste belang dat in Madrid de ver-
trouwenwekkende maatregelen aan 
de orde komen. Op het punt van de on-
dergrondse kernproeven was men het 
bijna met elkaar eens. Nog een klein 
stootje en men zou tot overeenstem-
ming zijn gekomen. Waarom niet als-
nog geprobeerd, dit akkoord binnen te 
halen? 

De Minister heeft gezegd - zich ver-
scholen achter het feit - dat hij een be-
perktere opzet had gezien in dit debat. 
Het neemt toch alles niet weg dat ei-
genlijk de gehele zaak van de dialoog 

tussen Oost en West op het punt van 
wapenbeheersing en ontwapening 
zelfs niet wordt aangestipt, zelfs niet 
in één zin in deze nota. Ik kan het mij op 
zich zelf wel voorstellen dat de Minister 
niet gedetailleerd op al deze punten is 
ingegaan. Het feit dat hij dit accent niet 
heeft aangebracht in de nota is mij ech-
terten enen male onduidelijk. 

Ik wi l ook nog een opmerking maken 
over de gehele ontwikkeling na 'Af-
ghanistan', met name wat de dreigen-
de verdere escalatie van de bewape-
ningswedloop betreft. Wij hebben lan-
ge jaren gezien dat de Sovjet-Unie een 
stijging van de defensieuitgaven ken-
de van 5% reëel per jaar. Wij zien nu 
een forse verhoging van de Ameri-
kaanse defensiebegroting. Het is on-
getwijfeld juist dat de handhaving van 
een effectief systeem van collectieve 
defensie noodzakelijk is. 

Ik vraag mij toch wel af of niet de af-
weging zou moeten worden gemaakt, 
of die vele miljarden die nu extra wor-
den uitgegeven wellicht niet met meer 
vrucht voor vrede en stabiliteit in de 
wereld zouden kunnen worden aange-
wend om bij voorbeeld de ontwikke-
lingslanden te helpen, hun problemen 
baas te worden en om het probleem 
van de schrijnende wanverhouding 
tussen arm en rijk in de wereld aan te 
pakken. Het klinkt alsof dit zaken zijn 
die - op het eerste gezicht - weinig 
met elkaar te maken hebben. Toch 
meen ik dat veiligheid en stabiliteit ter-
dege ermee worden gediend als ook 
aan deze problemen van de zuidelijke 
helft van deze aardbol de nodige aan-
dacht wordt besteed. Deze dreigt in 
het gedrang te komen. 

De Regering heeft in deze nota 
scherpe kritiek uitgeoefend op de Sov-
jet-Unie. Uit het betoog dat ik heb ge-
houden, zal duidelijk zijn dat ik die kri-
tiek op zich zelf deel. Ik meen ook dat 
het dringend nodig is dat duidelijk 
wordt gemaakt door de verenigde 
westelijke wereld - en ook door landen 
daarbuiten - dat een dergelijk optre-
den niet acceptabel is. Dat komt ook 
duidelijk in de nota naar voren. Tegelij-
kertijd mis ik echter ten enen male in 
de nota een tweede element, namelijk 
de noodzaak dat de dialoog wordt ge-
handhaafd. Ik meen dat over de nood-
zaak daarvan geen twijfel mag be-
staan. Daarom overhandig ik hierbij 
een motie van deze strekking. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Stoel en Bischoff van Heemskerck 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
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Voorzitter 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

veroordeel de Sovjet-invasie in 
Afghanistan; 

veroordeelt eveneens de maatregelen 
tegen dissidenten in de Sovjet-Unie 
en andere Oost-Europese staten, die 
een schending betekenen van de slot-
acte van Helsinki; 

spreekt echter als haar overtuiging uit, 
dat een verdere verslechtering van de 
Oost-West-verhouding moet worden 
voorkomen en dat akkoorden met de 
Sovjet-Unie inzake wapenbeheersing 
en ontwapening onontbeerlijk zijn 
voor het beteugelen van de gevaren 
voor vrede en veiligheid, dat in dit ver-
band een spoedige ratificatie van 
Salt-ll dient te worden bepleit en een 
escalatie van de bewapeningswedloop 
dient te worden voorkomen; 

nodigt derhalve de Regering uit, zowel 
in het kader van de NAVO als in het ka-
der van de Europese Politieke Samen-
werking erop aan te dringen, dat de 
westelijke landen de bereidheid uit-
spreken de dialoog met de Sovjet-
Unie inzake wapenbeheersing 
en ontwapening voort te zetten c.q. zo 
spoedig mogelijk te hervatten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 5(16017). 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Voorop dient te worden 
gesteld, dat ook de PSP het Sovjet-op-
treden tegen Afghanistan en het 
schenden van de mensenrechten in de 
Sovjet-Unie, in het bijzonder de maat-
regelen tegen Sacharov, scherp ver-
oordeelt. Ter discussie is de vraag, of 
Nederland op deze gebeurtenissen 
moet reageren en zo ja, hoe. Mijn 
standpunt is, dat dit moet en wel door 
het uitspreken van scherpe afkeuring 
over beide zaken, wat inmiddels door 
de Regering gedaan is. Ik teken hierbij 
wel aan dat het uitermate teleurstel-
lend is, dat Nederland (en vele andere 
landen) bij vergelijkbare en dikwijls 
veel ergere daden van andere landen 
nogal eens verstek heeft laten gaan. 

Nuchtere waarnemers constateren, 
dat Afghanistan al lang tot de in-
vloedssfeer van de Sovjet-Unie be-
hoorde en dat in zoverre het Sovjet-
optreden tegen Afghanistan niet we-
zenlijk afwijkt van dat tegen bij voor-
beeld Tsjechoslowakije in 1968. De 

Secretaris-Generaal van de NAVO 
deed daarentegen net alsof de Sovjet-
Unie zijn gebied aan het uitbreiden 
was: een schromelijke overdrijving 
van de feitelijke gebeurtenissen! Voor 
mijn partij is overigens het, met mili-
taire of andere dwangmiddelen, in het 
gareel houden van stukken invloeds-
sfeer natuurlijk praktisch even verwer-
pelijk als gewelddadige expansie. In 
alle nuchterheid moet men vaststellen, 
dat alle staten die flink aan bewape-
ning doen, zich met dit soort verwer-
pelijke machtspolitiek bezighouden, 
en dat dit soort militaire acties veel te 
maken heeft met de militaire opbouw 
van de andere partij, in dit geval van 
het Westen. Eigen veiligheid in de mili-
taire zin van het woord sluit een optre-
den als tegen Afghanistan niet be-
paald uit. 

Het optreden tegen dissidenten in 
de Sovjet-Unie is, hoe verwerpelijk op 
zich zelf ook, evenmin uniek in de we-
reld. Ook moet men bij de beoordeling 
daarvan niet uit het oog verliezen, dat 
dit optreden onvergelijkelijk veel mil-
der is dan dat in de tijden van de 
scherpste Stalin-dictatuur. 

Met deze overwegingen als uit-
gangspunt is het mijns inziens niette 
loochenen dat een aantal van de reac-
ties in het Westen zeer overtrokken is, 
met name die van de VS. Men doet als-
of de ontspanning zo'n beetje afgelo-
pen is en laat de ergste tijden van de 
koude-oorlogssfeer terugkeren. Dat 
zelfs haviken in de VS, zoals senator 
Jackson, aan Carter verwijten dat hij 
doorslaat, is een teken aan de wand. 
Vooral de militaire reacties van de VS 
en mogelijk die van andere NAVO-lan-
den slaan mijns inziens nergens op. 
Soms lijkt het wel of men blij is, dat de 
Sovjet-Unie nu dingen doet die haar 
heel misschien een klein beetje doen lij-
ken op het zwarte monster waarvoor de 
McCarthy-kliek dit land destijds aanzag. 
Juist de VS zijn de laatsten, van wie een 
zo eenzijdige reactie aanvaardbaar is. 
De meer dan krankzinnige bewapening 
van het Westen hoort bij een onvoor-
stelbaar erg vijandbeeld, waaraan de 
Sovjet-Unie nooit heeft voldaan, zelfs 
niet in haar zwartste periode, en zeker 
nu niet. 

Opvoering van de bewapening nu 
maakt het protest tegen de Sovjet-poli-
tiek eigenlijk ongeloofwaardig. Beseft 
men niet dat het versterken van de vi j-
andverhouding tot de Sovjet-Unie, 
door militaire en andere maatregelen, 
juist ook voor de dissidenten in de 
Sovjet-Unie alleen maar negatieve ge-
volgen kan hebben? Dat ontspanning 
in de verhouding tussen het Westen 
en de Sovjet-Unie, althans zo lang de 

mensheid nog niettoe is aan ontwape-
ning als de enige juiste politiek, de eni-
ge methode is om de mogelijkheden 
voor andersdenkenden in Oost-Europa 
te verruimen? En dat ontspanning te-
vens de enige mogelijkheid is om, bin-
nen de bestaande bewapeningscon-
text, de kans op oorlog wat kleiner te 
maken en daarmee van levensbelang 
is voor alle betrokken volkeren? 

Vanuit het standpunt van mijn partij, 
ontwapenen en daarmee elke bedrei-
ging wegnemen, is een scherpe poli-
tiek van boycot-maatregelen volledig 
op zijn plaats. Die kan dan immers niet 
worden gezien als een versterking van 
defysiek-militaire bedreiging. Binnen 
het kader van de uiterst gevaarlijke vij-
andverhouding met enorme bewape-
ning zijn zulke maatregelen niet op 
hun plaats. 

De niet-militaire maatregelen van de 
Verenigde Staten kunnen niet anders 
dan in het kader van de koude oor-
logssfeer worden gezien. Wanneer nu 
de Nederlandse Regering ook heel 
flink gaat doen door het verharden van 
de betrekkingen, toegespitst op haar 
negatieve standpunt ten aanzien van 
de deelneming van Nederland aan de 
Olympische Spelen in Moskou, dan 
ligt dit in het verlengde van het optre-
den van de Verenigde Staten en dus 
ook in de koude oorlogssfeer. De Re-
gering maakt de indruk dat ze haar, in 
Navo-ogen krikkemikkige, gedoe op 
het punt van de modernisering van de 
kernwapens wi l goedmaken. De triomf 
van de Minister-President op 19 de-
cember, tot stand gekomen door de 
lafheid van de 10 z.g. dissidenten in het 
CDA, heeft hem op hol doen slaan. Car-
ter kan weer tevreden naar zijn discipel 
Nederland kijken. 

Moet Nederland in het bijzonder de 
Olympische Spelen boycotten? Men 
moet altijd bij het probleem van boy-
cot van dergelijke evenementen twee 
factoren afwegen, die dus ook speel-
den bij de wereldkampioenschappen 
voetbal in Argentinië. Overigens: 
evenementen als de Olympische Spe-
len werken al lang niet meer, als ze dat 
al ooit gedaan hebben, verbroederend 
tussen de volkeren. Integendeel: het 
zijn hyper-nationalistische, van vijand-
schap doortrokken, gebeurtenissen. 

De eerste factor is dat zo'n grote ge-
beurtenis het binnenlandse en buiten-
landse prestige van het kwalijke regi-
me in het organiserende land verhoogt. 

De tweede factor is dat de bezoe-
kers, deelnemers en toeschouwers, 
van de gelegenheid gebruik kunnen 
maken om te beïnvloeden. Op ver-
schillende manieren: binnenlandse-cri-
tici van het regime een hart onder de 
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Van der Spek 

riem steken, binnenlandse voorstan-
ders van het regime hun misnoegen 
laten blijken en ze tot een dialoog ver-
leiden, demonstratief tonen dat er el-
ders andere en betere opvattingen be-
staan. 

In het geval van de Wereldkanv 
pioenschappen voetbal in Argentinië 
was ik ervan overtuigd dat de winst 
voor het regime veel meer betekende 
dan de tegenactie van de buitenlan-
ders. Ik was dus zonder meer voor een 
boycot. In dit geval van de Olympische 
Spelen in Moskou is mijn mening 
eveneens, dat de winst voor het regi-
me de tweede factor overheerst. Dat 
zou dus leiden tot de conclusie: boy-
cotten. Overigens wel met de kantteke-
ning, dat de enorme afgeslotenheid 
van de Sovjet-maatschappij met zich 
meebrengt, dat de Olympische Spelen 
in Moskou, meer dan de wereldkarrv 
pioenschappen voetbal in Argentinië, 
een bijzondere gelegenheid bieden tot 
extra beïnvloeding door bezoekers. 
Het verschil tussen de voordelen en de 
nadelen voor het regime, lijkt mij in 
Moskou dus kleiner. Maar desondanks 
een verschil dat leidt tot een negatief 
standpunt ten aanzien van deelneming 
aan de Olympische Spelen. 

Toch is mijn partij tegen de boycot 
van de Olympische Spelen. En wel 
omdat wij als Nederland met de Sov-
jet-Unie een heel vijandige relatie heb-
ben, die tot uitdrukking komt in het 
wederzijdse krankzinnige en levensge-
vaarlijke bewapeningsniveau. In dit ka-
der moet het opvoeren van de span-
ning, ook in de vorm van een dergelijke 
boycot, als een gevaarlijke daat worden 
beschouwd; heel anders dan bij voor-
beeld Argentinië, waarmee Nederland 
prima relaties heeft en absoluut geen 
bedreigende bewapeningsverhouding. 
Dit, voor het voortbestaan van de 
mensheid van allesoverheersend be-
lang zijnde, probleem van oorlog en 
vrede moet hier de doorslag geven. 
Daarom: geen boycot van de Olympi-
sche Spelen. Laten degenen die er heen 
gaan elke kans benutten om dissiden-
ten een hart onder de riem te steken en 
aanhangers van het regime de schellen 
van de ogen te doen vallen. Laat ze een 
keiharde, maar vreedzame, dialoog 
voeren. 

Laten wij hier vooral tonen, dat we 
de militaire en andere koude-oorlogs-
reacties van de Verenigde Staten af-
wijzen, én omdat ze de vrede in gevaar 
brengen én omdat ze tot verharding 
van de houding van de Sovjet-autori-
teiten ten opzichte van de dissidenten 
kunnen leiden. Daarover wil ik graag 
een uitspraak van de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van der 
Spek wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat noch het belang bij 
vrede van de volkeren in het alge-
meen, noch de positie van de dissiden-
ten in de Sovjet-Unie gediend is met 
het opvoeren van de koude-oorlog-
sfeer tussen Oost en West; 

van mening, dat scherpe afkeuring van 
de recente binnenlands-politieke en 
buitenlands-politieke daden van de 
Sovjet-Unie op haar plaats is; 

spreekt als haar mening uit, dat deze 
afkeuring gepaard dient te gaan met 
een politiek van ontspanning en ont-
«apening; 

veroordeelt derhalve de recente, de 
spanning vergrotende, maatregelen 
van de Verenigde Staten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 6(16017). 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De tekenen der tijden 
gaan er steeds grimmiger uitzien. Bij 
die tekenen der tijden behoort, dat de 
liefde van velen zal verkoelen. Waar 
liefde afneemt, neemt de haat toe en 
neemt ook het geweld toe. Een van die 
uitingen van geweld was de brute, 
maar wel degelijk goed voorbereide 
inval van de Sovjet-legers in Afghanis-
tan. De afkeuring, van onze fractie 
maar ook in geheel het land, in de Eu-
ropese Gemeenschap, in de islamiti-
sche landen en ook in wereldverband 
is algemeen, al is het wellicht niet bij 
allen in gelijke mate oprecht gemeend. 

De soevereiniteit van een zelfstandig 
land, een land dat zijn ontstaan aan 
een bufferfunctie te danken heeft, 
wordt met bruut geweld beëindigd. 
Dat is als het over deze Russische inval 
gaat bepaald niet de eerste keer. Wat 
is ervan de Oostzeestaten Estland, 
Letland en Litauen geworden? Zijn dat, 
zoals de Russen ons willen doen gelo-
ven, thans echt geheel zelfstandige re-
publieken in een federatief verband? 

Wat gebeurde met Hongarije in 
1956, wat met Tsjechoslowakije in 
1968? Wat gebeurde, weliswaar via 
Cuba, in Angola en Mozambique en in 
de Hoorn van Afrika? Wij gaan van 
schok tot schok en van schrik tot schrik 

voort. Herkennen wij in deze macht 
niet enige trekken van het beest dat uit 
de zee der volkeren opkomt en dat ons 
in Daniël 7 wordt beschreven: 'het 
vierde dier was schrikkelijk en gruwe-
lijk en zeer sterk, en het had grote 
ijzeren tanden, het at en verbrijzelde, 
en vertrad het overige met zijne voe-
ten'. 

Welnu, ook nu wordt Afghanistan 
door een macht die trekken van dit 
beest vertoont vertreden en opgevre-
ten. Zo'n aanval roept weerzin op en 
het vraagt om actie. Bij zo'n actie past 
vastberadenheid doch dat vraagt ook 
dat wij ons niet door te grote emoties 
laten leiden en dat wij in alles verstan-
dig en ook voorzichtig handelen. Dat 
vraagt om een duidelijk onderkennen 
van eigen zondige onvolmaaktheid om 
de juiste beslissingen te nemen en 
daarmee de afhankelijkheid van God, 
die heerst van zee tot zee en ook over 
de gehele aarde. Die God is een God 
die toornt over de zonde en Die met 
Zijn oordelen op de aarde is. Er zullen 
naar bijbels getuigenis in het laatste 
der dagen zijn: oorlogen en geruchten 
van oorlogen, aardbevingen en allerlei 
rampen. Van die God zong David in 
Psalm 144: 'Gezegend zij de Heere, 
mijn Rotssteen, die mijn handen on-
derwijst ten strijde, mijn vingeren ten 
oorlog'. 

Wij worden dus ook nu onderwezen 
in tegenmaatregelen. Dat is allereerst 
vanouds het belegeren van een stad 
zodanig dat er geen voedsel in kan. 
Een oud, beproefd middel, nu uiter-
aard, in de ti jd van de schaalvergro-
t ing, niet per stad maar per land. Het 
stoppen van de graanleveranties en de 
geavanceerde technologie, zoals in de 
brief van de Minister genoemd, lijkt 
ons een geoorloofd en verstandig mid-
del. Het vraagt uiteraard wel om con-
trole. Hoe kan die effectief worden ge-
regeld? 

Uitwisselen van personen wordt in 
t i jd van vrede in onze eeuw van alle 
kanten van harte toegejuicht. In tijden 
van oorlog en spanning is dat voor on-
ze fractie wat minder vanzelfsprekend. 
Integendeel! In bijbels licht werd het 
bezoek aan vijandige staten en ver-
menging met de volken die de bemin-
den om der vaderen wil verdrukten of 
hun land verwoestten duidelijk nega-
tief beoordeeld. 

De stelling dat Olympische Spelen 
dienstig zijn aan de verbroedering der 
volken wordt wel in en in triest als wij 
haar brengen in de sfeer van verbroe-
dering met degenen die geen enkel 
recht maar alleen macht erkennen. De 
arrestatie van Sacharov geeft aan de 
intenties van de machthebbers van het 
Kremlin nog eens een extra accent. 
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Van Rossum 

Het is bepaald niet de enige. Velen zijn 
in Rusland gearresteerd, van de Hel-
sinki-groepen, de joden en andere 
godsdienstige groeperingen. Zij zijn 
overal bekend. 

Onze fractie verwerpt op zich zelf de 
mensverheerlijking en de sportver-
dwazing die in de Olympische Spelen 
vaak hun hoogtepunt vinden. Als er 
dan bovendien nog zulke sterke nega-
tieve politieke elementen een rol gaan 
spelen, hebben wij weinig moeite met 
het regeringsstandput, neergelegd in 
het advies, om aan de deelnemers te 
verzoeken af te zien van deelneming 
aan de spelen in het land van een on-
derdrukkende mogendheid. Prestatie-
maatschappij en vérgaande commer-
cialisering zijn bepaald geen zaken die 
thans hoog in het vaandel moeten 
worden geschreven. 

Als met een bepaald land de culture-
Ie akkoorden worden opgezegd we-
gens interne politieke problemen, is er 
dan niet veel meer reden bij het onder 
de voet lopen van een vrij land om dan 
de culturele overeenkomsten op te 
zeggen? Onze fractie lijkt de vanouds 
beproefde weg van wat geheime geza-
menlijke diplomatie, waarbij mede een 
belangrijke rol zal moeten spelen dat 
er ook in Rusland tientallen miljoenen 
moslims wonen die via een achterdeur 
- in de Bijbel heet dat dan, via spion-
nen - bewust gemaakt moeten wor-
den van hetgeen zij geloofsgenoten 
moeten aandoen waarvoor toch naar 
verluidt juist deze mensen uit de Rus-
sische koloniën Uzbekistan, Tadzhikis-
tan en Kazakhstan worden ingezet. 
Wie kan aan de verleugende Ulug-
Beg-cultus in dat deel van Rusland met 
internationale hulp een eind maken? 

Onze fractievoorzitter sprak vorige 
week op de bijeenkomst in Utrecht zijn 
veroordeling uit over de Russische in-
val in Afghanistan, met alsthema voor 
dit onderwerp: Weest waakzaam. Ook 
ik acht, ziende op het doel van de Rus-
sische machthebbers, te weten de al-
gehele wereldheerschappij en het 
reeds jaren ingezette spel om alle do-
mino-stenen achtereenvolgens omver 
te gooien en alle landen successieve-
l i jkte onderwerpen: Weest waakzaam. 
Wat ik u zeg, zeide de Heere Jezus, dat 
zeg Ik u allen - en dat geldt ook zeker 
nu nog, ook in geestelijke zin - : Waakt. 

D 
DeheerBlaauw(VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 7 februari van het vori-
ge jaar heeft collega Bolkestein tijdens 
de begrotingsbehandeling van Buiten-
landse Zaken voor het jaar 1979 een 

uitgebreid betoog gehouden over de 
herleving van de Islam. Een fragment 
daaruit is, ik citeer: 

'Afghanistan is sinds de coup van 
april 1978 een door Rusland onder-
steunde volksrepubliek. Ondanks de 
aanwezigheid van 4000 Russische ad-
viseurs is het nieuwe regime er nog 
niet in geslaagd het gehele land in zijn 
macht te krijgen. Het grote aantal 
vluchtelingen in Pakistan en het nog 
grotere aantal dat niet in Pakistan 
wordt toegelaten getuigen daarvan. 
Het zijn vooral de moslims, die zich 
verzetten. 

De Sovjet-Unie zal de nodige om-
zichtigheid in acht moeten nemen met 
het moslim-nationalisme in heel dat 
gebied. Met zelf 50 miljoen moham-
medaanse inwoners is het kwetsbaar 
in dit opzicht. Zij zal een politiek van 
opportunisme volgen door haar in-
vloed te vergroten waar zij zonder veel 
risico een wig kan drijven. Op 5 de-
cember 1978 heeft de USSR een ver-
drag van 'vriendschap en samenwer-
king' gesloten met Afghanistan. Artikel 
6 van dat verdrag voorziet ook in mil i-
taire samenwerking'. 

Op 13 november van hetzelfde jaar 
heeft deze zelfde collega bij een gelijk-
soortig debat, maar dan voor 1980, 
een breed exposé gegeven over de 
Sovjet-Unie. Vanuit de oppositie is 
toen nogal gespot; termen als college 
Kremlinologie en Sovjetologie, zijn ge-
vallen en bovendien werd mijn fractie-
genoot verwezen naar de Volksuniver-
siteit. 

Deze beide betogen van collega Bol-
kestein zijn echter juist op dit moment 
zeer actueel, zowel door de ontwikke-
lingen in Iran als door de brute bezet-
ting van Afghanistan en het verstrek-
kend binnenlands beleid in de Sovjet-
Unie. 

De gedachtenwisseling vandaag 
concentreert zich op de USSR en Af-
ghanistan, en dan in concreto: Wat 
kunnen wij ertegen doen? Reeds bij de 
eerste berichten over de overval van 
de USSR op Afghanistan is er in brede 
kring gediscussieerd over mogelijke 
maatregelen waarmee men zijn afkeu-
ring zou kunnen laten blijken en waar-
mee men in de toekomst dergelijk za-
ken zou kunnen voorkomen. Ook in li-
berale kring is dit geschied, doch naar 
buiten hebben wi j ons aanvankelijk 
zeer terughoudend opgesteld. Hier-
voor zijn twee belangrijke redenen aan 
te merken. 

1. De zaak-Afghanistan dient niet 
een Oost-West-confrontatie te worden. 
De wandaad van de USSR is een wan-
daad tegen de gehele internationale 

rechtsorde. De USSR staat vrijwel al-
leen tegenover de rest van de wereld. 
De eventuele toe te passen tegenmaat-
regelen moeten vanuit deze optiek 
worden gezocht. 

2. Een solistisch optreden van Ne-
derland kan zeer nadelig werken voor-
al diegenen wier belangen wi j in Mos-
kou behartigen. Immers de Nederland-
se ambassade in Moskou heeft een 
taak met betrekking tot emigratie van 
inwoners van de USSR van joodse af-
komst. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van de VVD is na lang beraad tot de 
conclusie gekomen, dat onder de hui-
dige omstandigheden afgezien moet 
worden van deelname door Nederland 
aan de Olympische Spelen te Moskou. 
Deze conslusie is op diverse plaatsen 
en momenten verwoord. De vraag rijst 
natuurlijk wel waarom als eerste maat-
regel gedacht is aan de Olympische 
Spelen, waarom niet aan andere maat-
regelen. De reden hiertoe is dat juist 
wanneer een groot aantal landen be-
sluit niet deel te nemen aan deze 
sportmanifestatie, de waarde ervan 
daalt. 

Niet ontkend kan worden, dat zeker 
met de moderne communicatiemidde-
len de Olympische Spelen zijn uitge-
groeid toe een prestige-object zonder 
weerga. Een land, een systeem, be-
wijst hiermede zijn positie in de we-
reldmaatschappij. Een beslissing tot 
niet-deelname heeft negatieve conse-
quenties, dat hebben wi j dan ook on-
der ogen gezien. Ook de bewindslie-
den memoreren er enkele in hun brief. 
Ik wil niet nalaten een aantal de revue 
naderte laten passeren: 

1. Niet-deelname zal de contacten 
van Nederlandse sporters met ande-
ren onmogelijk maken. Echter, nog 
voor de laatste ontwikkelingen zich 
manifesteerden realiseren wij ons, dat 
dergelijke sportieve ontmoetingen een 
de facto-erkenning zijn van het door de 
USSR gevoerde beleid, maar het heeft 
nu wel een extra dimensie gekregen, 
een dusdanige dimensie, dat een de 
facto-erkenning eigenlijk niet kan ge-
accepteerd worden. 

2. Het gehele gebeuren rond de 
Olympische Spelen had de dialoog 
moeten versterken, en dan wel in het 
bijzonder door contacten met dissi-
denten en dissidentengroeperingen 
tot stand te brengen. Gooien wij deze 
mogelijkheid nu weg? Nadere infor-
matie heeft echter uitgewezen, dat 
reeds vorig jaar een proces in gang is 
gezet waardoor dit soort contacten na-
genoeg onmogelijk zouden worden. 
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Immers, de dissidenten worden stel-
selmatig uit het gebied waar de Olym-
pische Spelen zullen plaats hebben, 
verwijderd. De affaire Sacharov is het 
meest in het oog springende voor-
beeld. Het is méér dan de arrestatie 
van een individu. Het is zelfs niet al-
leen de arrestatie van een symbool 
van de mensenrechten, de arrestatie 
van de Nobelprijswinnaar van de vre-
de, het is een regelrechte nieuwe pro-
vocatie na de inval van de Sovjet-Unie 
in Afghanistan. 

De achter elkaar optredende wanda-
den van de Sovjet-Unie dienen gestopt 
te worden. Een niet-deelname aan de 
Olympische Spelen, moge een paarde-
middel zijn, maar het behoeft niet het 
ontspanningsproces te verstoren. 

3. Onze speciale functie in Moskou 
zou mogelijke repercussies van Sov-
jet-zijde op het gebied van de emigra-
tie van joodse ingezetenen kunnen uit-
lokken. Dit gevaar blijkt slechts relatief 
te zijn. De laatste maanden verzwaren 
de Sovjets reeds de condities waaraan 
men moet voldoen wil men een uit-
reisvisum krijgen. 

4. Niet ingeschat kan worden, wat 
het effect zal zijn in de toekomst voor 
wat betreft het houden van sportont-
moetingen, Olympische Spelen daar-
bij in het bijzonder. Er moet rekening 
mee worden gehouden, dat zeker de 
eerstkomende jaren nadeel zal worden 
ondervonden. Dit was het laatste punt 
dat ik wilde noemen, al is mijn opsom-
ming niet uitputtend. 

Mijnheer de Voorzitter! Een verwijt 
zou kunnen zijn, dat die landen die zich 
op het standpunt stellen dat deelname 
aan de Olympische Spelen in Moskou 
onder de huidige omstandigheden 
niet zou moeten gebeuren daarmede 
sport en politiek vermengen. Wij moe-
ten echter constateren, dat dit in het 
verleden reeds meermalen is gebeurd. 
Ik memoreer slechts de opstelling van 
diverse groeperingen ook in dit huis 
bij de vraagstelling: Deelname van 
Zuid-Afrika aan de Paralympics, ja of 
nee? 

Duidelijk wil ik stellen dat zowel in 
Argentinië, waar de wereldkampioen-
schappen voetbal zijn gehouden, dat 
zowel in Zuid-Afrika, als in de Sovjet-
Unie de mensenrechten worden ge-
schonden. 

Deelname aan de wereldkampioen-
schappen in Argentinië en mogelijke 
deelname aan de Olympische Spelen 
in Moskou waren een middel om te 
trachten die mensrechten-situatie te 
verbeteren. Deelname van de multira-
ciale Zuidafrikaanse ploeg aan de Pa-
ralympics zien wi j nog steeds als een 

ondersteuning van de krachten in 
Zuid-Afrika die strijden voor de men-
senrechten. 

De situatie nu is echter van een ge-
heel andere orde. Het niet deelnemen 
van Nederland aan de Olympische 
Spelen is een daadstelling tegenover 
een land dat de internationale rechts-
orde minacht, de vrijheidsbeweging 
van een ander volk vernietigt en de 
mensrechten zowel binnen als buiten 
zijn grenzen schendt. 

Mijnheer de Voorzitter! De VVD 
wenst niet dat Nederland solistisch op-
treedt en zeker niet wanneer dit de zo 
moeizaam verkregen ontspanning tus-
sen Oost en West zou bedreigen. Met 
voldoening constateren wi j dan ook, 
dat naast de in de brief van de be-
windslieden genoemde landen, thans 
ook de conferentie van Islamitische 
landen in de Pakistaanse hoofdstad ls-
lamabad de Moslimwereld heeft opge-
roepen de Olympische Spelen te boy-
cotten. 

Enkele landen hebben een zeker 
voorbehoud getoond, doch zich niet 
tegen de resolutie opgesteld; de an-
dere aanwezige landen, waaronder 
zich Derde Wereld-landen bevinden 
die niet aangemerkt kunnen worden 
als fervente supporters van het Wes-
ten, hebben zich volledig achter de re-
solutie gesteld. Hiermede is in feite het 
punt bereikt dat landen uit diverse le-
venssferen van de wereld één lijn 
trekken. Mijnheer de Voorzitter! De 
brief van de bewindslieden spreekt 
van: 'Overeen breed terrein aan de 
contacten met de USSR voorlopig be-
perkingen op te leggen'. 

Wat wordt hiermede bedoeld? Ook 
andere sprekers hebben deze vraag 
reeds naar voren gebracht. Wordt het 
Cultureel Verdrag met de USSR soms 
op sterk water gezet? Ik wi l niet stellen 
dat wi j daarvoor op dit moment plei-
ten, aangezien een feitelijke niet-deel-
name aan de Olympische Spelen nog 
tot stand moet komen en wij eerst de 
reactie van de USSR hierop wil len af-
wachten. Ook daar, waar gesproken 
wordt over een gedragslijn die naar 
voren is gekomen binnen het kader 
van de Europese Samenwerking der 
Negen en in de EEG, worden vragen op-
geroepen. 

Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld 
met de zinsnede: 'Culturele evene-
menten van enige omvang zouden 
moeten worden afgelast'? 

De heer Wolff (CPN): Dit vind ik een 
leuk onderwerp waarover wi j bij de di-
verse nota's meermalen hebben ge-
sproken. Het Concertgebouworkest is 
een omvangrijk iets. Wat vindt u nou 

culturele evenementen van enige om-
vang? U vraagt het nu wel aan de Mi-
nister, maar dat vind ik niet helemaal 
eerlijk. 

De heer Biaauw (VVD): lkhebbegre-
pen dat het Concertgebouworkest op 
eigen initiatief niet gaat. Ik wi l graag 
weten wat de visie van de Regering is 
op dit terrein zodat ik er in tweede ter-
mijn op terug kan komen. 

De heer Wolff (CPN): U bent niet tegen 
het ijzeren repertoire van het Concert-
gebouworkest waar de vorige regering 
zo tegen was? 

De heer Biaauw (VVD): Ik kan u daarin 
niet volgen. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Mijnheer Wolff, bij de behande-
ling van de CRM-begroting zal ik u 
daarop graag antwoord geven. 

De heer Wolff (CPN): Bij voorbaat har-
telijk dank. 

De heer Biaauw (VVD): Zowel het NOC 
als de Nederlandse Sportfederatie 
heeft zich kritisch uitgelaten over de 
opstelling van de Nederlandse Rege-
ring en de politieke partijen. Een deel 
van de door hen genoemde bezwaren 
zijn reeds eerder in mijn betoog be-
schouwd. Hun argumentatie kan onze 
mening niet veranderen.' de Sovjet-
Unie heeft met zijn inval in Afghanistan 
en aanvullend daarop de verbanning 
van Sacharov de grenzen van wat nog 
enigszins acceptabel is, voor ons over-
schreden. Wanneer dit al niet erg ge-
noeg is om een niet-deelname aan de 
Olympische Spelen te motiveren, wat 
is het dan wél? 

Wel wil ik in alle duidelijkheid stel-
len, dat wat mijn partij doet slechts 
'een oproepen tot ' is. Uiteindelijk ligt 
de beslissing bij sportorganisaties en 
bij de aan te wijzen deelnemers; zij be-
houden hun eigen verantwoordelijk-
heid. Wanneer de politiek echter zou 
zwijgen dan treft haar het verwijt dat zij 
haar eigen verantwoordelijkheden niet 
kent. 

Wèl laadt de politiek hiermede een 
nieuwe verantwoordelijkheid op haar 
schouders. Niet-deelname zal vele 
sportbeoefenaars treffen, dan moet de 
politiek met alle kracht, die zij in zich 
heeft, zoeken naar alternatieven voor 
hen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
is van mening, dat niet-deelname de 
ontspanningspolitiek tussen Oost en 
West niet moet frustreren. Evenmin 
mag het niet-deelnemen van een aan-
tal Westerse landen betekenen, dat er 
sprake zou zijn van een verscherpte 
Oost/West-confrontatie. Wij kopen 
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niets voor indianenverhalen betreffen-
de koude-oorlogsmentaliteit. Wij wen-
sen, met ons gehele hart, dat de ver-
volgconfrontatie in Madrid in het ka-
der van de Helsinki-akkoorden, eind 
van dit jaar, niet zal worden verstoord. 

Wij wensen, evengoed met ons ge-
hele hart, dat het wapenbeheersings-
proces, hoe moeizaam dan ook, voort-
gang kan vinden, dat de doorbraak in 
de MBFR-onderhandelingen toch nog 
mag plaatsvinden en dat SALT-III niet 
onmogelijk is, ondanks de vertraging 
bij SALT-II, 

Gaarne rond ik af met een terugblik 
in de verre historie, toen de Spelen nog 
in het oude Olympia werden gehou-
den. Toen was het regel, dat zes maan-
den voor aanvang van de Spelen 
boodschappers rondgingen om overal 
stilstand der wapenen te ordonneren. 
Degene die deze wapenstilstand door-
brak, werd uitgesloten van de Spelen. 
Mogen wi j nog komen tot de situatie, 
dat dit voor de moderne wereld zal 
gelden voor alle vier tussenliggende 
jaren! 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.17 uur. 

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

1°. twee Koninklijke boodschap-
pen, ten geleide van de wetsont-
werpen: 

Naturalisatie van Bernhardi, 
Klaus en 25 anderen (16 010); 

Naturalisatie van Bronzi, Angelo Car-
loen21 anderen (16011). 

Deze Koninklijke boodschappen, 
met de erbij behorende stukken, 
zijn al gedrukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van Fi-
nanciën, over de volumegroei van 
de rijksbegroting (15800 C, nr. 4). 

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

3°. de volgende brieven: 
twee, van de Minister van Onder-

wijs en Wetenschappen, t.w.: 
een, met een afschrift van zijn 

brief aan het College van Bestuur 
van de Rijksuniversiteit Leiden, 
over het wetenschappelijk verslag 
197R-

een, met de jaarrekening en het 
accountantsrapport 1975 van de 
T.H.-Enschede; 

een, van de Minister van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne, met 
een reactie op het commentaar van 
de VCRMH inzake de Nota Sanering 
milieuhinderlijke bedrijven in de 
woonomgeving. 

De Voorzitter stelt voor, deze brie-
ven niet te doen drukken en ze voor 
kennisgeving aan te nemen; de bij-
gevoegde stukken liggen op de 
griffie ter inzage; 

4°. de volgende brieven; 
een, van de Minister van Binnen-

landse Zaken, met een nota naar 
aanleiding van 'de Aktie Werkwinst 
'80'(16 014, nr. 3); 

een, van het Presidium, over de 
praktische consequenties van het 
eventueel openbaar maken van 
commissievergaderingen e.a. 
(15 962, nr. 5). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

5°. de volgende brieven e.a.: 
een, van de secretaris van het 

Contactorgaan Nederlands Ver-
voers Overleg, met de nota 'Het be-
roepsvervoer in het economisch 
verkeer'; 

een, van het Hoofd Voorlichting 
van het Departement van Binnen-
landse Zaken, met het boekje 'De 
civiele verdedigingsvoorbereiding 
in Nederland'; 

een aantal, over proefnemingen 
in abortusklinieken; 

een, van het hoofdbestuur van de 
Gehandicapten Organisatie Neder-
land, over uitlatingen van de voor-
zitter van het VNO, over de sociale 
uitkeringen; 

een aantal, over de eventuele 
boycot van de Olympische Spelen 
te Moskou; 

een van Ph. van Velzen, over di-
verse problemen van de huidige 
samenleving; 

een, van het Havenschap Delfzijl, 
met een aantal vergaderstukken; 

een, van de ANWB, over het 
eventueel voorrang geven aan fiet-
sers van rechts; 

een, van D. G. Wemekamp, met 
bezuinigingsvoorstellen; 

een, van de Samenwerkende 
Groepen Schilderswijk te Den 
Haag, over het toenemend aantal 
buitenlanders in die wijk; 

een, van het bestuur van de 
Stichting Centraal Beraad Dramati-
sche Vorming, ten geleide van een 
'Alarm-nota'. 

Deze brieven e.a. liggen op de grif-
fie ter inzage; voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies. 
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bij gehanteerde taakvergelijking, geen 
aanleiding om opnieuw om een taak-
weging te verzoeken. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) inzake inschakeling belasting-
dienst in wetgevingsprojecten. 

Mevrouw Epema-Brugman wijst er 
op dat het nut kan hebben om in het 
belang van een goede relatie tussen 
de belastingdienst en het departement 
en ook in het belang van een goede, 
uitvoerbare wetgeving regelmatig 
aantrekkelijke projecten aan groepjes 
van inspecteurs uit te besteden. Dat 
zou naar haar mening de zware taak 
van het departement op dit gebied ver-
lichten en zou de nodig geachte wet-
geving kunnen bespoedigen. 

Dit onderwerp is nog niet zo lang ge-
leden ook aan de orde gesteld door de 
heer Engwirda in de openbare com-
missievergadering over de reparatie-
wetgeving op 3 december 1979. Bij die 
gelegenheid ben ik vrij uitvoerig op 
deze zaak ingegaan. Voor wat betreft 
de communicatie tussen de verschil-
lende diensteenheden in de belasting-
dienst zelf en die tussen het departe-
ment en de belastingdienst heb ik ge-
wezen op het grote nut van de peri-
odieke vergaderingen van de inspec-
teurs van de inkomstenbelasting, van 
de vennootschapsbelasting en van de 
directeurs der rijksbelastingen. 

Voor wat betreft het inschakelen van 
inspecteurs uit de (veld)dienst bij de 
wetgevende arbeid (die op het depar-
tement plaatsvindt) dient naar mijn me-
ning terughoudendheid te worden be-
tracht. Wetgeving is een vak apart. Het 
is niet zo eenvoudig om inspecteurs 
die bekwaam en ervaren zijn in het uit-
leggen en het uitvoeren van de belas-
t ingwetten, voor de wetgeving in te 
zetten zelfs niet tijdelijk. Ik moge me-
vrouw Epema verwijzen naar de Han-
delingen van de openbare commissie-
vergadering van 3 december 1979, 
blzz. 535, 546, 547 en 566. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) over de contacten tussen de 
DIR en de belastingdienst. 

Op een vraag van de geachte afge-
vaardigde mevrouw Epema-Brugman 
of er problemen bestaan tussen de DIR 
en de belastingdienst over de inhoud 
van begrippen uit de Wet investerings-
rekening, moge ik wijzen op vragen 
die door de vaste Commissies voor 
Economische Zaken en Financiën zijn 
gesteld aan de Minister van Economi-
sche Zaken en de Staatssecretaris van 
Financiën (vraag 47 van de lijst, Twee-

de Kamer, zitting 1978-1979,15300, 
hoofdstuk IX Ben XII, nr. 21). 

Discrepanties tussen de DIR en de 
belastingdienst voor wat betreft de in-
terpretatie van een aantal begrippen in 
de WIR zijn niet gebleken. In die situ-
atie is tot nu toe geen verandering ge-
komen. 

Vraag van de heer Van lersel (CDA) 
over de studie tot herziening van ons 
belastingstelsel. 

De heer Van lersel heeft eraan herin-
nerd dat op redelijke termijn met de 
vaste Commissie van Financiën over-
leg zal worden gevoerd over de in-
houd van een opdracht van een funda-
mentele studie over het Nederlandse 
belastingstelsel en met name de in-
komstenbelasting. Hij vraagt in dat 
verband of binnen afzienbare tijd een 
initiatief van mijn kant kan worden ver-
wacht. 

Omtrent de vraag welk mandaat 
voor de studie moet worden gegeven, 
is een eerste verkenning van de pro-
blemen gemaakt. Op basis daarvan zal 
worden nagegaan wat de meest wen-
selijke aanpak van de studie is en wel-
ke elementen in het bijzonder de aan-
dacht verdienen. Mijn streven is erop 
gericht binnen afzienbare tijd tot een 
afronding ter zake te komen. 

Noot 2 (zie blz. 2529) 

De vragen van het lid Rienks luiden: 

1. Waarom is in het kader van de 
eerdere herstructurering van de TSB te 
Goor niet sneller en effectiever door 
de overheid ingegrepen? 

2. Past het niet langer in het kader 
van het KRL-structuurbeleid, de pro-
duktiecapaciteit in de veredelingssec-
tor, in het bijzonder die in de TSB te 
Goor, als een belangrijk en essentieel 
bestanddeel van de Nederlandse pro-
duktiecapaciteitte erkennen? Kan aan-
gegeven worden, welke omstandighe-
den zijn opgetreden die tot deze be-
leidswijziging hebben genoopt? 

3. Deelt u de mening, dat een min-
der passief beleid uwerzijds geleid zou 
kunnen hebben tot het eerder uitvoe-
ren van reorganisatievoorstellen, die 
hadden kunnen voorkomen dat een 
faillissement moest worden aange-
vraagd? 

4. Bent u bereid, ten behoeve van 
het behoud van de KRL-bedrijfstak in 
Nederland te bezien hoe het structuur-
beleid in die sector effectiever kan 
worden gevoerd en het huidige functi-
oneren van de KRL-beleidscommissie 
daarbij te betrekken? 

5. Wilt u in overleg met de sociale 
partners nagaan, of het structuurbe-
leid in de RKL-sector kan worden ver-
sterkt door een wenselijke min imum-
capaciteit van deze bedrijfstak in Ne-
derland (het zogenaamde strategische 
minimum) vast te stellen? 

6. Bent u bereid - gegeven de mo-
gelijk negatieve uitstralingseffecten 
van de sluiting van TSB te Goor op de 
overige RKL-nijverheid in ons land, in 
het bijzonder in Twente - alsnog mo-
gelijkheden te onderzoeken, die erop 
gericht zijn de doelstelling van de eer-
dere herstructurering, te weten het bij-
eenbrengen van de breeddoekfinish-
ing in Goor, te handhaven? 

Noot 3 (zie blz. 2603) 

De vragen van de leden Scholten en 
Ter Beek luiden: 

1 
Heeft de Regering kennis genomen 

van mededelingen, gedaan door de 
waarnemend secretaris-generaal van 
Amnesty International1 na een bezoek 
aan Rhodesië, dat onder de hernieuw-
de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van het Verenigd Koninkrijk geen ein-
de is gemaakt aan internering zonder 
vorm van proces, dat het Rode Kruis 
toegang tot de gevangenen is ontzegd 
en dat de mogelijkheden om iemand 
zonder vorm van proces 30 dagen in 
hechtenis te houden is blijven be-
staan? 

2 
Heeft de Regering kennis genomen 

van berichten2, dat de groep Gemene-
best-waarnemers veel te klein is om 
haartaak naar behoren te vervullen, 
ten gevolge waarvan het faire karakter 
van de verkiezingen kan worden be-
dreigd? 

3 
Kan de Regering de juistheid beves-

tigen van de berichten3 over de aan-
wezigheid van 20.000 man hulptroe-
pen van Muzorewa en van Zuidafri-
kaanse troepen, hetgeen in strijd zou 
zijn met de Londense overeenkomst? 

4 
Kan de Regering de juistheid beves-

tigen van berichten4, dat ook nu nog 
een aantal onderdrukkingsregelingen 
in stand wordt gehouden, waaronder 
de 'Emergency Powers Act' en de 
'Martial Law Regulations'? 

Tweede Kamer 
1 februari 1980 Noten 

£ > f 


