
40ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 121 leden, te we-
ten: 

Aarts, Abma, Van Amelsvoorjt, Ande-
la-Baur, Van den Anker, B. Bakker, M. 
Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, Bi-
schoff van Heemskerck, Blaauw, H. A. 
de Boer, De Boois, Borgman, Braams, 
Braks, Bremen, Brinkhorst, Van den 
Broek, Van der Burg, Buurmeijer, Ca-
stricum, G. M. P. Cornelissen, P. A. M. 
Cornelissen, Couprie, M. P. A. van 
Dam, Dankert, Dees, Deetman, Dijk-
man, Van Dis, Van der Doef, Dolman, 
Duinker, Engwirda, Epema-Brugman, 
Van Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Es-
sen, Eversdijk, Faber, Frinking, Gerrit-
se, Geurtsen, Ginjaar-Maas, Gualthé-
rie van Weezel, Haas-Berger, De Ha-
mer, Hartmeijer, Van Heel-Kasteel, 
Van der Hek, Hermans, Hermsen, Van 
Houwelingen, Van lersel, Jacobse, 
Jansen, Joekes, Kappeyne van de 
Coppello, Keja, Van Kemenade, Keu-
ning, Klein, Koekoek, Kolthoff, Kom-
brink, Korte-van Hemel, De Korte, Kos-
to, Krijnen, Lambers-Hacquebard, Lan-
gedijk-de Jong, Lansink, Lauxtermann, 
Van der Linden, Lubbers, Mateman, 
Meijer, Mertens, Van Muiden, Müller-
van Ast, Nijhof, Nijpels, Nypels, Van 
Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, Rempt-
Halmmans de Jongh, Rienks, Roethof, 
Van Rooijen, Van Rossum, Salo-
mons, Van der Sanden, Schaapman, 
Schakel, Scherpenhuizen, Van der 
Spek, Spieker, Stemerdink, Van Thijn, 
Toussaint, Tripels, Den Uyl, Verbrugh, 
Verkerk-Terpstra, Voogd, De Voogd, 
Voortman, B. de Vries, Weijers, Wes-
sel-Tuinstra, Wisselink, Wolff, Wölt-
gens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Ministervan BinnenlandseZa-
ken, Andriessen, Minister van Finan-
ciën, Beelaerts van Blokland, Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Tuijnman, Minister van Ver-
keer en Waterstaat, Van Aardenne, Mi-
nister van Economische Zaken, Albe-
da, Minister van Sociale Zaken, Ko-
ning, Staatssecretaris van Binnenland-

se Zaken, Nooteboom, Staatssecre-
taris van Financiën en mevrouw Smit-
Kroes, Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. 

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

Konings, Mommersteeg, Scholten, 
Stoffelen en Buikema, de hele week, 
wegens verblijf buitenslands; 

Moor, Roels en Hennekam, wegens 
ziekte, de hele week; 

Van der Stoel, ook morgen, wegens 
verblijf buitenslands; 

F. de Boer, deze en de volgende 
week, wegens buitenlandse 
verplichtingen; 

De Graaf, 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. 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten te stellen in 
handen van: 

a. de vaste Commissie voor Buiten-
landse Zaken: 

het ontwerp van rijkswet Goedkeu-
ring van het op 10 april 1972 te Lon-
den, Moskou en Washington tot stand 
gekomen Verdrag tot verbod van de 
ontwikkeling, de produktie en de aan-
leg van voorraden van bacteriologi-
sche (biologische) en toxinewapens en 
inzake de vernietiging van deze wa-
pens (Trb. 1972,142) (16 009, R 1135); 

b. de vaste Commissie voor Justi-
t ie: 

het ontwerp van rijkswet Goedkeu-
ring van het op 8 september 1967 te 
Luxemburg tot stand gekomen Ver-
drag inzake de erkenning van beslis-
singen betreffende de huwelijksband 
(Trb. 1979, 130); 

het wetsontwerp Goedkeuring van 
het op 1 juni 1970 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag inzake de er-
kenning van echtscheidingen en schei-
dingen van tafel en bed (Trb. 1979,131) 
(16 003, R 1134); 

het wetsontwerp Regeling van het 
conflictenrechte inzake ontbinding van 
het huwelijk en scheiding van tafel en 
bed en de erkenning daarvan, in ver-
band met de bekrachtiging van de Ver-
dragen van Luxemburg en 's-Graven-
hage inzake erkenning van beslissin-
gen betreffende de huwelijksband, on-
derscheidenlijk de erkenning van echt-
scheidingen en scheidingen van tafel 
en bed (16 004); 

c. de vaste Commissie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk: 

het wetsontwerp Regels voor de op-
richting van privaatrechtelijke rechts-
personen op het gebied van de kunst 
(Fondsenwet scheppende kunsten) 
(15 997); 

d. de vaste Commissie voor de Han-
delspolitiek: 

het wetsontwerp Goedkeuring van 
de op 28februari 1979 te 's-Gravenha-
ge tot stand gekomen Overeenkomst 
tussen de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van 
de Republiek Korea inzake financie-
ringsvoorwaarden voor de levering 
van goederen in het kader van investe-
rings- en samenwerkingsprojecten 
(15 705). 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor - in afwij-
king van het toegezonden tijdschema 
- vandaag na de stemmingen te begin-
nen met de gezamenlijke behandeling 
van hoofdstuk VII (Binnenlandse Za-
ken) Overheidspersoneelsbeleid 
(15 800) en de begroting van het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds (15800 
A) en daarna voort te zetten de behan-
deling van hoofdstuk IX B (Financiën) 
ca . 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor in de 
vergaderingen van 5, 6 en 7 februari 
a.s. te beginnen met de voortzetting 
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Voorzitter 

van de Grondwetswijzigingen (dupliek 
en artikelen) en daarna te behandelen 
hoofdstuk VI (Justitie); de voortzetting 
van het wetsontwerp Samenwerking 
Politie (14183) en de Rapporten Com-
missie-Schöffer (14252). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor aan de orde 
te stellen bij de aanvang van de verga-
dering van donderdag 31 januari a.s. 
de behandeling van: 

wetsontwerp Opheffing van de ge-
meenten Beuningen en Ewijk en vor-
ming van een nieuwe gemeente Beu-
ningen, gepaard gaande met wijzigin-
gen van de grens der gemeente Nijme-
gen (15923). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van het 
verzoek van de heer Nypels bij de Re-
gering en de initiatiefnemers te infor-
meren wanneer de memorie van ant-
woord over het wetsontwerp en het 
voorstel van wet inzake de leegstands-
wet (15442 en 15 030) te verwachten 
is, kan ik meedelen, dat het antwoord 
van de Regering begin april a.s. en het 
antwoord van de initiatiefnemers bin-
nen 6 weken te verwachten is. 

Ik stel voor aan de orde te stellen bij de 
aanvang van de vergadering van don-
derdag 7 februari a.s. de behandeling 
van de wetsontwerpen: 

wijziging van hoofdstuk X (Departe-
ment van Defensie) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1977 (15656); 

wijziging van hoofdstuk X (Departe-
ment van Defensie) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1978 (verzamelontwerp; eerste wijzi-
gingsvoorstel) (15708); 

wijziging van hoofdstuk XIV (Depar-
tement van Landbouw en Visserij) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp; 
eerste wijzigingsvoorstel) (15 667); 

Daartoe wordt besloten. 

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

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Van de zijde van meerdere 
fracties is mij gevraagd u te verzoeken 
het wetsontwerp inzake de gemeente-
lijke herindeling van Purmerend, 
Edam en llpendam (14661) deze week 
van de agenda af te voeren en dus niet 
te behandelen. De overige fracties 
kunnen daarmee instemmen. De re-
den van dit verzoek is dat één van de 
sprekers in het buitenland vertoeft, ter-
wij l bovendien de nota naar aanleiding 
van het eindverslag vergezeld is ge-

gaan van een nota van wijzigingen, 
waarover verschuilend wordt gedacht. 
Overigens moet dit verzoek niet zo 
worden verstaan, dat de Commissie 
voor Binnenlandse Zaken niet pleit 
voor een behandeling op korte ter-
mijn. Integendeel, in brede kring wordt 
behandeling urgent geacht. Ik geef u 
dan ook in overweging het wets-
ontwerp omstreeks 15 februari te be-
handelen. 

De Voorzitter: Ik betreur de gang van 
zaken. Ik heb mijn best gedaan moge-
lijke gaten in de agenda op te vullen 
met kleine onderwerpen. Dat lukt in dit 
geval niet. Ik kan de commissie en de 
Kamer op geen enkele wijze de hoop 
geven dat al vóór 15 februari dit onder-
werp kan worden behandeld. Er zijn 
veel spoedeisende zaken. Ik vrees dat 
het later zal worden. 

De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is om administratie-
ve redenen van belang dat deze wet op 
1 juli van kracht wordt. Dat houdt in, 
dat deze wet vóór 1 maart in het 
Staatsblad moet worden geplaatst. 
Het is dus wel een spoedeisende zaak. 

De Voorzitter: Daarom heb ik het voor 
deze week op de agenda geplaatst. Mij 
is die mogelijkheid uit handen gesla-
gen. Ik kan geen ijzer met handen bre-
ken. 

De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben ingestemd 
met uitstel van de behandeling van het 
ontwerp op basis van redelijke verlan-
gens van andere fracties. Daar houd ik 
mij dan aan. De vraag is of u uw best 
wil doen om het toch zo snel mogelijk 
te doen behandelen, zodat de wet nog 
vóór 1 maart in het Staatsblad kan 
worden geplaatst. 

De Voorzitter: Ik zal geen wraakactie 
ondernemen. Ik zeg alleen maar dat er 
zo veel redelijke verzoeken liggen. Er is 
een lijst meteen stuk of 15 onderwer-
pen, die allemaal spoed hebben. Ik zal 
mijn best doen, maar ik kan niets belo-
ven. 

Het woord is aan de heer Ter Beek, 
die het mij heeft gevraagd. 

De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken heeft zich zoeven 
beraden over het verzoek van de heer 
Brinkhorst, dat u ook heeft bereikt, om 
het debat naar aanleiding van de brief 
van de Ministervan Buitenlandse Za-
ken over de Olympische zomerspelen 
te Moskou uit te stellen. De commissie 
is tot het oordeel gekomen, dat een 
uitstel niet gewenst is. De commissie 
wenst er wel aan toe te voegen dat 

naar haar oordeel het alleszins zinvol 
is het debat deze week aan te merken 
als een met een voorlopig karakter, 
aangezien de gedachtenwisseling met 
de Regering over dit onderwerp door 
zal moeten gaan. De commissie heeft 
daarvoor een aantal procedurele af-
spraken gemaakt, die op dit moment 
verder niet ter zake doen. 

Ik heb desalniettemin namens de 
commissie toch het verzoek aan u om 
enige verrruiming van de spreektijd 
mogeli jkte maken, maar niet zodanig 
dat daardoor het voorlopige karakter 
wordt aangetast. 

Om u in die zin ter wil le te zijn dat de 
begrotingshandeling van Sociale Za-
ken niet in het gedrang komt, zou ik u 
namens de commissie ook wil len ver-
zoeken het debat reeds te doen aan-
vangen op woensdagavond om bij 
voorbeeld negen uur, opdat dan de 
eerste termijn kan worden gehouden 
en donderdag het debat kan worden 
voortgezet en op een vroegtijdig t i jd-
stip kan worden beëindigd. 

De Voorzitter: Ik stel voor bedoelde 
brief op de agenda van deze week te 
plaatsen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de maxi-
mum spreektijden als volgt te bepa-
len: 15 minuten voor de fracties van 
PvdA en CDA, 10 minuten voor defrac-
ties van VVD en D'66 en 5 minuten 
voor de overige fracties. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! In de brief wordt nogal wat 
behandeld. Er zijn fracties die gewend 
zijn zich beknopt uit te laten, maar be-
knoptheid kan op een gegeven ogen-
blik ook leiden tot een niet geheel ver-
antwoorde behandeling. Ik zou u daar-
om willen vragen voor te stellen, de 
minimumspreekti jd op 10 minuten te 
stellen. 

De heer Blaauw (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie kreeg al 10 mi-
nuten, zodat ervoor ons niets is bij ge-
komen. Ook ik wi l pleiten voor wat 
meer tijd voor de behandeling van de-
ze zo uiterst belangrijke zaak. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik steun dat. 

De Voorzitter: Ik stel nader 
voor de maximum spreektijden als 
volgt te bepalen: voor de drie grote 
fracties elk 15 minuten en voor de 
overige fracties elk 10 minuten. 

Ook stel ik voor het debat te begin-
nen woensdagavond onmiddelli jk na 
de avondpauze, met onderbreking van 
de agenda. 

Tweede Kamer 
29 januari 1980 Regeling van werkzaamheden 2476 



Voorzitter 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
mevrouw Wessel-Tuinstra, die het mij 
heeft gevraagd. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Op 7 decem-
ber zijn door de fractie van D'66 
schriftelijke vragen gesteld aan de 
Staatssecretaris van Justitie over de 
uitspraak van de Raad van State, waar-
in het verzoek tot verbli jfsvergunning 
voor Jurians Syaranamual werd afge-
wezen. Op 21 december werden door 
de leden van deze Kamer, Jabaaij, Van 
Ooijen en Van den Broek aanvullende 
vragen gesteld over deze kwestie. Gis-
teren zijn de antwoorden bekend ge-
worden. De Staatssecretaris blijft af-
wijzend. Dit is voor mij aanleiding de 
Staatssecretaris hierover te interpelle-
ren. 

Is het mogelijk die interpellatie te 
houden op een ti jdstip, waarop ook 
mevrouw Jabaaij, die zich op het mo-
ment in de Antil len bevindt, aan die in-
terpellatie kan deelnemen? Dit week-
end komt zij thuis. 

Kan de Staatssecretaris worden ver-
zocht tot het moment van de interpel-
latie geen maatregelen te nemen, die 
tot uitleiding van betrokkene zouden 
kunnen leiden? 

De Voorzitter: Het laatste verzoek zal 
ik aan de Staatssecretaris overbren-
gen. Ik weet niet, of dat verzoek na-
mens de Kamer is gedaan. Ik zal het 
stenogram van dit deel van de be-
raadslaging aan haar toesturen. 

Ik heb begrepen, dat het niet de be-
doeling is, dat de interpellatie nog de-
ze week wordt gehouden. Donderdag 
aanstaande zal ik op dit punt een voor-
stel doen. Het lijkt mij logisch, dat deze 
interpellatie, zo zij wordt toegestaan, 
volgende week wordt gehouden. De 
bewindslieden van Justitie zijn de ge-
hele week in huis. 
Ik geef het woord aan de heer M. P. A. 
van Dam, die het heeft gevraagd. 

De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb drie verzoeken aan 
de Kamer. Het eerste verzoek betreft 
de brief van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting over de voorgeno-
men huurverhoging in 1980. Ik verzoek 
u, mijnheer de Voorzitter, deze brief op 
de agenda van deze Kamer te plaatsen 
op een ti jdstip, dat ligt na het moment 
waarop de Regering met nieuwe cij-
fers omtrent het sociaal-economisch 
beleid is gekomen. 

In de tweede plaats verzoek ik u, de 
Regering te vragen in een brief aan de 
Kamer uiteen te zetten, wat naar haar 

mening de oorzaken zijn van het sterk 
achterblijven van het bouwprogram-
ma 1979, het sterk achterblijven van 
het aantal vergunningen en beschik-
kingen, dat in 1979 is afgegeven. In 
hoeverre hebben de oorzaken invloed 
op het programma voor 1980? Welke 
maatregelen overweegt de Regering 
om het opgelopen tekort in 1980 in te 
halen? 

In de derde plaats verzoek ik de Ka-
mer mij toe te staan, de Regering te in-
terpelleren over het uitblijven van 
overeenstemming tussen de Regering 
en de institutionele beleggers over de 
financiering van een belangrijk deel 
van het woningbouwprogramma in 
1980. 

De Voorzitter: Aan welk tijdstip en 
welke omvang denkt u? 

De heer Van Dam (PvdA): Wat mij be-
treft, kan die interpellatie nog deze 
week worden gehouden. Ik heb tegen 
volgende week overigens ook geen 
bezwaar. 

De heer Dijkman (CDA): Ik vraag mij 
af, of hetgeen de heer Van Dam naar 
voren heeft gebracht, in overeenstem-
ming met de feiten is. Hij wees op het 
sterk achterblijven van het afgeven 
van bouwvergunningen in 1979. Zou 
hij dat wil len adstrueren? Mij bereiken 
totaal andere berichten: in 1979zijn 
voor 106 000 woningen vergunningen 
en beschikkingen afgegeven. 

De heer Den Uyl (PvdA): Daarvoor de-
batteren wi j in deze Kamer. 

De Voorzitter: Dat wilde ik net zeggen. 
De inhoudelijke kant komt tijdens de 
interpellatie aan de orde. 

De heer Van Dam (PvdA): Over dit on-
derwerp vroeg ik geen interpellatie 
aan, maar verzocht ik om een brief van 
de Regering aan de Kamer. 

De Voorzitter: Dat is waar. De Kamer 
moet echter ook een verzoek inwil l i-
gen, dit onderwerp op de agenda te 
plaatsen. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het eerste voorstel van de 
heer Van Dam betrof het voorgeno-
men huurverhogingspercentage. Ik 
neem aan, dat de Regering zelve zo 
snel mogelijk, nadat de relevante cij-
fers bekend zijn, met een wetsvoorstel 
bij de Kamer komt, of met het bericht 
dat geen wetsvoorstel zal worden in-
gediend. Ik neem aan, dat zij in elk ge-
val met een mededeling ter zake zal 
komen. Ik begrijp dan ook niet waarom 
de heer Van Dam dit vraagt. De Rege-
ring heeft er geen enkel belang bij, de 
zaak uit te stellen. 

De heer Van Dam (PvdA): Er is sprake 
van een misverstand bij de heer De 
Beer. De Regering heeft de Kamer la-
ten weten, dat zij geen voornemens 
heeft, met voorstellen omtrent de 
huurverhoging bij de Kamer te komen. 
Als wi j dus niets doen, gaat de verho-
ging gewoon door conform de voor-
stellen van de Regering. Ik wi l nu juist 
aan de hand van de nieuwe cijfers de 
mogelijkheid openhouden, dat de Ka-
mer tot een andere beslissing komt. 

De Voorzitter: Ik zal mij beraden over 
het ti jdstip, waarop de brief over de 
huurverhoging op de agenda van de 
Kamer kan worden geplaatst. Ik zal na-
gaan of het wellicht aanbeveling ver-
dient het debat daarover te combine-
ren met een debat over andere soci-
aal-economische onderwerpen. De 
heer Van Dam heeft gezegd: niet eer-
der dan nadat de sociaal-economische 
plannen bekend zijn. 

Wat het verzoek over het bouwpro-
gramma betreft, zal ik de vragen van 
de heer Van Dam aan de Regering 
graag doorgeven en zal ik mij beraden 
over het tijdstip waarop een debat 
daarover eventueel kan worden ge-
voerd. 

Wat de afspraak met de particuliere 
beleggers betreft, deel ik mee dat het 
niet mogelijk is, voor de behandeling 
van dat punt deze week ruimte op de 
agenda te creëren. Ik betwijfel sterk of 
het volgende week mogelijk is. Het zal 
dus niet eerder kunnen dan over veer-
tien dagen. Ik wil mijn best doen, dan 
ruimte op de agenda voor de behande-
ling van dit onderwerp te vinden. 

De heer Van Dam (PvdA): Als het 
enigszins kan, zou ik graag zien - ik 
zou het buitengewoon op prijs stellen 
- dat daarvoor volgende week op de 
agenda een gaatje werd gevonden. 

De Voorzitter: Ik zal mij erover bera-
den. 

Ik stel voor, het interpellatieverzoek 
toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik doe nog geen voor-
stel over de spreektijden, omdat de 
spreektijden afhankelijk zijn van de be-
handeling van andere onderwerpen. 
De Kamer kan in elk geval rekenen op 
het op korte termijn plaatsvinden van 
de interpellatie. Wat het tijdstip van 
behandelen betreft, merk ik op dat het 
mij niet correct lijkt, onderwerpen, die 
al zijn opgevoerd op de agenda en 
waarvan de behandeling ook plaats 
heeft, plotseling van de agenda af te 
voeren. Er is zoeven een ander inter-
pellatieverzoek gekomen, waarvan ie-
dereen het spoedeisende karakter be-
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grijpt. De behandeling daarvan kan ge-
combineerd worden met die van ande-
re onderwerpen op het gebied van 
Justitie. Ook uit dien hoofde lijkt het 
mij dat dat verzoek enige voorrang 
heeft boven het onderhavige. 

Maar nogmaals, ik zal mijn best 
doen, de door de heer Van Dam aan-
gevraagde interpellatie in de week van 
12 februari a.sopde agenda te plaat-
sen. Ik zal hierover zo snel mogelijk 
een voorstel doen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de moties met betrekking tot het ' loon-
pauze'-debat, te weten: 

de motie-Van der Doef c.s. om uit te 
spreken dat de loonpauze achterwege 
had moeten blijven (15 899, nr. 7); 

de motie-Van der Doef c.s. om rege-
lingen inzake herstructurering van be-
loning van de loonpauze ui t tezonde-
ren(15 899, nr. 8); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s over 
het handhaven van de prijscompensa-
tie(15 899, nr. 9); 

de motie-Kombrink c.s. over het 
hanteren van een aantal uitgangs-
punten bij het te ontwikkelen sociaal-
economische beleidspakket (15 899, 
nr. 10); 

de motie-Kombrink c.s. over ener-
giebesparing (15 899, nr. 11); 

de motie-Kombrink c.s. over beper-
king van de aftrek van hypotheekrente 
(15 899, nr. 12); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
de aanvullende overeenkomsten in de 
vleeswaren- en zuivelindustrie (15 899, 
nr. 13). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd om her-
opening van de beraadslaging. Ik stel 
voor, aan dat verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb heropening van de 
beraadslaging gevraagd om een wijzi-
ging te kunnen aanbrengen in motie 
nr. 11 bij stuk nr. 15899. Deze motie 
handelt over energiebesparing en de 
extra gasinzetten behoeve van centra-
les in het kader van het brandstofplan. 
Ik wi l het tweede deel van het dictum 
als volgt wijzigen: nodigt de Regering 
tevens uit, te bevorderen dat het 
brandstofinzetplan voor centrales voor 
de korte termijn zodanig bijgesteld 
wordt...enz.. Deze wijziging heb ik 
reeds ter kennis van defractievoorzit-
ters gebracht, waardoor verder proce-
dureel geknoei voorkomen kan wor-
den. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Kombrink heeft 
zijn motie 15 899, nr. 11, in die zin ge-
wijzigd, dat de tweede alinea van het 
dictum komtte luiden: 

'nodigt de Regering tevens uit te be-
vorderen, dat het Brandstofinzetplan 
voor centrales voor de korte termijn 
zodanig bijgesteld wordt, dat extra gas 
wordt ingezet en de extra inkomsten 
daaruit grotendeels ten behoeve van 
energiebesparing in te zetten' 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund en is de 
Kamer bereid aanstonds daarover te 
stemmen. 

Zij krijgt nr. 15(15 899). 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l iets zeg-
gen over de moties nrs. 9 en 13. Motie 
nr. 9 heeft betrekking op de prijsconv 
pensatie. De Minister heeft gezegd, dat 
hij deze motie zeker niet als een vri j-
blijvende suggestie beschouwt en dat 
hij deze zal meenemen in de overwe-
gingen bij het samenstellen van het 
pakket nieuwe voorstellen. Om hem 
daarin te steunen, wi l ik de motie 
graag aanhouden. Ik verzoek u dan 
ook om deze motie van de agenda af te 
voeren. 

De Voorzitter: Op verzoek van me-
vrouw Beckers-de Bruijn stel ik voor, 
haar motie 15 899, nr. 9 van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De motie op 
stuk nr. 13 is erop gericht de aanvul-
lende overeenkomsten in de vleeswa-
ren- en zuivelindustrie buiten de huidi-
ge loonpauze te houden. Tijdens het 
debat heeft de Minister beloofd in 
overleg te treden met de vleeswaren-
industrie. Ten aanzien van de zuivel-
overeenkomsten heeft hij toegezegd, 
advies te vragen aan de looncommis-
sie van de Stichting van de Arbeid en 
vervolgens een nader gesprek met de 
betrokken organisaties te voeren. Hij 
zou dit op de kortst mogelijke termijn 
realiseren. 

Mijn fractie gaat ervan uit, dat de Mi-
nister een en ander zeer snel afwikkelt 
en dat er vóór de stemmingen over de 

begroting van Sociale Zaken, waarvan 
de behandeling morgen begint, duide-
lijkheid zal kunnen zijn. Ik verzoek u dan 
ook, de motie nu niet in stemming te 
brengen, doch haar morgen bij de be-
handeling van de begroting van Sociale 
Zaken op de agenda te zetten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, te voldoen 
aan het verzoek van mevrouw Bec-
kers-de Bruijn om haar motie 15 899, 
nr. 13, van de agenda van heden af te 
voeren en aan de orde te stellen bij de 
behandeling van de begroting van So-
ciale Zaken, die voor morgen op de 
agenda staat. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Over de motie op stuk nr. 
11, die door de heer Kombrink zojuist 
is gewijzigd, wil ik alleen nog zeggen 
dat weliswaar de juridische vorm is 
verbeterd, maar dat dit niet afdoet aan 
de kwaliteit van het dictum. Het brand-
stoffeninzetplan heeft als functie gas 
te sparen, met name vanuit overwe-
gingen van milieubeleid in de toe-
komst. Nu op het ogenblik voor het 
jaar 1980 reeds 75 procent van de 
stookolievoorziening veilig is gesteld 
en het jaar nog maar net begonnen is, 
zie ik geen reden om nu al tot extra gas-
inzet te besluiten. Ik ontraad derhalve 
deze motie. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de BP afwezig is. 

De motie-Van der Doef c.s. (15899, nr. 
7) wordt bij zittten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van der Doef c.s. (15 899, nr. 
8) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Kombrink c.s. (15 899, nr. 10) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de 
PSP vóór deze motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Kombrink c.s. 
(15 899, nr. 15) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 
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De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP en 
DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Kombrinkc.s. (15899, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De Voorzitter: Ik stel voor de stukken 
met betrekking tot het arbeidsvoor-
waardenoverleg 1980 (15899) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de openbare vergadering 
van de desbetreffende bijzondere 
commissie over de Nota over de 
hoofdlijnen van de ontwikkeling van 
de Waddenzee (13933) ingediende 
moties, te weten: 

de motie-Rienks c.s. over de behan-
deling door de Kamer van een PKB 
(13933, nr. 13); 

de motie-Jansen c.s. over wijziging 
van 'Doelstelling en beleidslijnen' in 
de PKB Waddenzee (13933, nr. 14); 

de motie-Faber c.s. over wijziging 
van de 'Gebiedsbegrenzing' in de PKB 
Waddenzee (13 933, nr. 15); 

de motie-De Boois c.s. over wijzi-
ging van de 'Gebiedsbegrenzing' in de 
PKB Waddenzee (13933, nr. 16); 

de motie-De Boois c.s. over het be-
heer van de natuurgebieden in het 
Lauwersmeer (13933, nr. 17); 

de motie-Rienks c.s. over een nadere 
nota inzake de PKB Waddenzee 
(13933, nr. 18, herdruk); 

de motie-Rienks c.s. over de finan-
ciële verhouding in het kader van de 
voorgenomen provinciale en gemeen-
telijke indeling van de Waddenzee 
(13933, nr. 19); 

de motie Rienks c.s. over de zuive-
ring van het afvalwater van de aardap-
pelmeelindustrie (13933, nr. 20); 

de motie-Couprie c.s. over wijziging 
van 'Doelstelling en beleidslijnen' in 
de PKB Waddenzee (13 933, nr. 21); 

de motie-Terlouw c.s. over de be-
scherming van het Lauwersmeerge-
bied (13933, nr. 22); 

de gewijzigde motie-Terlouw c.s. 
over de bescherming van zeehonden 
door middel van de Natuurbescher-
mingswet (13933, nr. 40); 

de motie-Faber c.s. om te voorko-
men dat het zg. tracé A bij Zwarte 
Haan en Holwerd wordt uitgevoerd 
(13933, nr. 24); 

de motie-Van der Spek c.s. over het 
doen beëindigen van militaire activi-
teiten in en rond de Waddenzee 
(13933, nr. 25); 

de motie-Jansen c.s. over coördina-
tie van de besluitvorming m.b.t. de 
Waddenzee (13933, nr. 26); 

de motie-Couprie c.s. over de gas-
winning op Ameland (13933, nr. 27); 

de motie-De Boois c.s. over de wa-
terrecreatie in het Waddengebied 
(13933, nr. 28); 

de motie-De Boois c.s. over wettelij-
ke regels met betrekking tot het ge-
bruik van vaartuigen in de Waddenzee 
(13933, nr. 29); 

de motie-De Boois c.s. over de con-
cessie-aanvrage met betrekking tot de 
Zuidwal (13933, nr. 30); 

de motie-De Boois c.s. over maatre-
gelen betreffende de jacht in het Wad-
dengebied (13933, nr. 31); 

de motie-Faber c.s. over toevoeging 
aan de nota van een punt 5.4 Wettelij-
ke Regeling (13933, nr. 32); 

de motie-Terlouw c.s. over de zuive-
ring van afvalwater in Oost-Groningen 
(13933, nr. 33); 

de motie-Terlouw c.s. over de mili-
taire activiteiten in het Waddengebied 
(13933, nr. 34, herdruk); 

de motie-Duinker c.s. over het op-
dragen van beheer over en inspectie in 
de Waddenzee aan een speciaal na-
tuurbeschermingsconsulentschap 
(13933, nr. 35); 

de motie-Duinker c.s. over deelname 
van de drie bestuurslagen in het Coör-
dinatiecollege (13933, nr. 36); 

de motie-Duinker c.s. over taak en 
bevoegdheden van de toekomstige 
Waddenadviesraad (13933, nr. 37); 

de motie-Terlouw c.s. over man-
kracht en middelen voor het beheer 
van het Waddengebied (13 933, nr. 
38); 

de motie-Terlouw c.s. over de ver-
antwoordingsplicht van het Coördina-
tiecollege (13933, nr. 39); 

en over 
de motie-Jansen c.s. over de indus-

trialisatie van het Noorden en het be-
houd van het Waddengebied 
(14800-XVII, nr.27); 

de motie-Salomons c.s. over her-
overweging van het militair gebruik 
van het Lauwersmeergebied (15 841, 
nr.3); 

de motie-Nypels c.s. over de be-
stemming van het Lauwersmeerge-
bied (15841, nr. 4) 

de motie-Jansen c.s. over het grond-
waterpeil in het Lauwersmeergebied 
(15841, nr. 5). 

De Voorzitter: Mij is gebleken, dat de-
ze moties voldoende worden onder-
steund. 

Mij is gevraagd, de beraadslaging te 
openen. Ik stel voor, aan dat verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Wei-
licht ten overvloede merk ik op dat de 
motie-Terlouw c.s. (13933, nr. 22) is in-
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Lambers-Hacquebard 

getrokken. Daarvoor is in de plaats ge-
komen bij het debat over de VRO-be-
groting de motie-Nypels c.s. (15841, nr. 
4), die ook op de agenda van vandaag 
ter stemming staat. Dat intrekken is 
destijds vermoedelijk abusievelijk niet 
gebeurd. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Terlouwc.s. (13933, nr. 22) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou u 
willen verzoeken de motie-Nypels c.s. 
(15 841, nr. 4) van de agenda af te voe-
ren, omdat wij haar wil len aanhouden. 
De reden daarvoor is, dat de aanwij-
zingskwestie bij verschillende instan-
ties thans aanhangig is of wordt ge-
maakt. De provincie Groningen wil een 
kort geding aanspannen. Grondeige-
naren uit het Lauwersmeergebied 
hebben een AROB-procedure inge-
steld. Ook is een AROB-procedure in-
gesteld door de Waddenvereniging 
en de Stichting Natuur en Milieu. Wij 
vragen genoemde motie van de agen-
da af te voeren, wi j trekken haar dus 
niet in. Ik moet hier dan ook de kantte-
kening bij maken dat erop teruggeko-
men zal kunnen worden. 

In de brief van de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning nr. 42 staat de zinsnede 'dat de 
beslissing tot een militaire inrichting 
van het gebied als compagnie-oefen-
terrein vaststaat'. Ik moet daaraan de 
opmerking verbinden dat deze zinsne-
de, zoals ik die aanhaal, wat ons be-
treft uiteraard alleen op de besluitvor-
ming van de Regering kan slaan, maar 
geen betrekking kan hebben op de Ka-
mer, want wat voor de Kamer vast-
staat, maakt de Kamer uit en niet de 
Regering. De mogelijkheid om op deze 
zaak terug te komen, blijft wat ons be-
treft dus volkomen open. 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
verzoek van mevrouw Lambers-Hac-
quebard stel ik voor, de motie-Nypels 
c.s. (15841, nr. 4) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! In de 
motie-Terlouwc.s. (15 933, nr. 34, her-
druk) zijn enkele kleine wijzigingen 
aangebracht die al aan de leden zijn 
voorgelegd. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Terlouwc.s. 
(13933, nr. 34) is in die zin gewijzigd, 
dat in het dictum de verzoeken onder 
1, 2 en 5 moeten worden gelezen als: 

1. te voorkomen, dat bestaande mili-
taire inrichtingen dusdanig worden 
uitgebreid of vernieuwd, dat zij een 
permanent karakter krijgen; 

2. vernieuwingsinvesteringen van 
meer dan geringe omvang in militaire 
inrichtingen in het Wadden-gebied 
achterwege te laten; 

5. zo mogelijk aanvliegroutes en 
doelvliegrouteste verschuiven tot 
verder boven de Noordzee; 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 43(13 933). 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Gelet 
op de brief van de Regering op stuk nr. 
42, leek het ons noodzakelijk om deze 
motie op sommige punten wat te ver-
duidelijken. 

Wijzigingen die per se nodig zijn 
voor verbetering van werk- en leefkli-
maat kunnen wi j accepteren. Het gaat 
er ons om, dat daarmee niet op eniger-
lei manier naar een permanenter ka-
rakter van de inrichtingen wordt ge-
streefd. 

Het verzoek onder nr. 3 wordt niet 
gewijzigd. Ook hebben wi j geen wijzi-
ging aangebracht in het verzoek onder 
nr. 4. Wat dit verzoek betreft, gaan wi j 
ervan uit, dat een normale aanpassing 
van wapensystemen toch niet een 
overschakeling op echt zwaardere sys-
temen zal inhouden. Wij zien dan ook 
geen aanleiding om de motie op dit 
punt aan te passen. 

Wat het verzoek onder nr. 5 aangaat, 
zijn wij van mening dat in elk geval 
moet worden geprobeerd of de lucht-
ruimtestructuurtoch niet een ver-
schuiving mogelijk maakt onder be-
paalde omstandigheden. Voor zover 
dit inderdaad mogelijk blijkt, moet dat 
naar onze mening gebeuren. Vandaar 
de aanpassing in de tekst. 

Vervolgens wil len wij ook de motie-
Terlouwc.s. (13 933, nr. 39) wijzigen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Terlouwc.s. 
13 933, nr. 39, is in die zin gewijzigd dat 
het dictum thans luidt: 

'nodigt de Regering uit, jaarlijks, op 
basis van een Wadden-verslag aan de 
Kamer verantwoording af te leggen 

over het gevoerde beleid ten aanzien 
van het Wadden-gebied, zó: 
- dat een integrale beoordeling van 
het beleid op dit punt vanuit de ver-
schillende beleidsterreinen in onder-
linge samenhang mogelijk is; 
- dat tevens zichtbaar wordt gemaakt 
op welke wijze dit beleid is getoetst 
aan de uitgangspunten van de Nota 
over de hoofdlijnen van de ontwikke-
ling van de Waddenzee; 
- dat duidelijk inzicht wordt verschaft 
in het door het Coördinatiecollege 
Waddengebied gevoerde beleid,. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 44 (13933). 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! De toe-
lichting hierop kan kort zijn. Er is een 
staatsrechtelijke argumentatie aange-
voerd tegen het eerste deel van het 
dictum van de oorspronkelijke motie. 
Het voeren van een discussie daarover 
laat ik nu achterwege. Om toch het in 
de motie gestelde doel van een Wad-
denverslag te kunnen bereiken, heb-
ben wi j het eerste deel geschrapt. Wij 
verlangen dan wel dat het Waddenver-
slag toch ten minste duidelijkheid over 
het beleid van het coördinatiecollege 
kan verschaffen. 

De vermelding van de provincie 
Drenthe in de motie op nr. 33 betekent 
uiteraard niet dat die provincie daar-
mee als vervuiler is bestempeld. Dit 
blijkt ook al uit het feit dat ook de Re-
gering in de motie als partner wordt 
genoemd. Het lijkt mij voorts vanzelf-
sprekend dat verdere betrokkenen, zo-
als waterschappen en de betreffende 
industrieën, waar nodig partners bij af-
spraken moeten zijn. In deze motie 
hebben wi j willen uitdrukken dat het 
convenant er in de eerste plaats moet 
komen tussen de publiekrechtelijk ver-
antwoordelijke betrokken lichamen. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De nader verschenen nota 
van wijzigingen is voor onze fractie 
aanleiding om de moties, voorkomend 
op de stukken nrs. 15 en 21 in tetrek-
ken, aangezien de Regering de inhoud 
daarvan heeft overgenomen. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-Fa-
berc.s. (13933, nr. 15) en de motie-
Coupriec.s. (13933, nr. 21) zijn inge-
trokken, maken zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook de motie op stuk nr. 27 
trekken wi j in, omdat een motie-Evers-
dijk van dezelfde strekking is aange-
nomen bij de behandeling van de be-

Tweede Kamer 
29 januari 1980 Waddenzee 2480 



Faber 

groting van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. Derhalve is deze 
motie thans overbodig geworden. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Couprie c.s. (13933, nr. 27) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

D 
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie wenst een 
aantal moties te wijzigen en er één in 
te trekken. De leden is hiervan verle-
den week reeds mededeling gedaan, 
in de motie op stuk nr. 17 willen wij 
het woord 'ontwerp' schrappen, om 
ons nu niette mengen in de Lauwers-
meerperikelen, waarin de Minister nu 
toch al gewikkeld is. Wij wensen de be-
doelingen van onze motie zuiver te 
houden. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-De Boois c.s. 
(13933, nr. 17) is in die zin gewijzigd, 
dat in het dictum het woord 'ontwerp' 
is komen te vervallen. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 45(13933). 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In de motie op stuk nr. 
28 wil len wij de laatste alinea schrap-
pen. Het was een aardig plannetje, 
maar staatsrechtelijk zal het ongetwij-
feld niet lukken om buitenlanders en 
randstedelingen te discrimineren bij 
het verlenen van ligplaatsen in het 
Waddengebied. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-De Boois c.s. 
(13 933, nr. 28) is in die zin gewijzigd, 
dat de laatste alinea van het dictum is 
komen te vervallen. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 46(13933). 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In de motie, voorko-
mend op stuk nr. 29 willen wij de 
woorden 'van 12 knopen' schrappen. 
De fractie blijkt zich nu te gaan verga-
lopperen in een te detaillistische rege-
ling van vaarsnelheden, die zij nauwe-
lijks kan beoordelen. Het blijft over-
eind dat er regels moeten komen, 
maar wi j zullen de Minister de snel-
heid laten bepalen. 
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Motie 

De Voorzitter: De motie-De Boois c.s. 
(13933, nr. 29) is in diezin gewijzigd, 
dat de woorden 'van 12 knopen' ko-
men te vervallen. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 47 (13933). 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Duinker heeft 
mij gemachtigd om in motie nr. 35 de 
derde en vierde alinea te schrappen, 
omdat deze overbodig zijn en blijkens 
een artikel in De Leeuwarder Courant 
tot misverstanden aanleiding geven, 
hetgeen het laatste is wat wi j wil len. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Duinker c.s. 
(13933, nr. 35) is in die zin gewijzigd, 
dat de derde en vierde alinea zijn ko-
men te vervallen. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 48J13933). 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Verder heeft de heer 
Duinker mij eveneens gemachtigd, zijn 
motie, voorkomend op stuk nr. 36 in te 
trekken, aangezien de toezeggingen 
van de Minister voor ons voldoende 
zijn. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Duinker c.s. (13933, nr. 36) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Salomons 
heeft mij gevraagd, de stemming over 
de motie 15841, nr. 3 aan te laten hou-
den. Daarvoor heeft zij dezelfde argu-
menten als mevrouw Lambers zojuist 
heeft gegeven ten aanzien van de motie 
van de heer Nypels (15841, nr. 4). 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
verzoek van mevrouw De Boois stel ik 
voor, de motie-Salomons c.s. (15841, 
nr. 3) van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Ten slotte 
zou het ernaar uit kunnen zien, dat wij 
de motie op stuk nr. 30 met betrekking 
tot de Zuidwal intrekken, maar de na-
dere toelichting van de Minister was 
nog steeds zo kryptisch, dat wij er toch 
maar een kameruitspraak naast willen 
leggen. Vermoedelijk dekt die de op-
vatting van de Minister, maar daarvan 
zijn wij nog steeds niet zeker. 

Waddenzee 

D 
Minister Beelaerts van Blokland: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben erkentelijk 
voor de kanttekeningen, die bij de mo-
ties zijn gemaakt. Er zijn ook enkele 
moties naar aanleiding van de behan-
deling van de nota ingetrokken. Ik ben 
met name mevrouw Lambers erkente-
lijk voor de kanttekening die zij bij mo-
tie nr. 34 heeft gemaakt. Zij is enigs-
zins tegemoetgekomen aan hetgeen ik 
heb gezegd. Tot mijn spijt moet ik ech-
ter zeggen dat de wijzigingen, voor zo-
ver ik ze heb kunnen beluisteren, toch 
niet fundamenteel zijn, zodat ik on-
danks mijn erkentelijkheid mijn oor-
deel over de motie moet handhaven. 

Ik ben er bijzonder verheugd over, 
dat de eerste uitnodiging in de motie 
op stuk nr. 39 is vervallen. In de twee-
de uitnodiging wordt echter voortdu-
rend gesproken van het beleid van het 
college, terwijl het in feite zou moeten 
gaan om de activiteiten. Als het slechts 
een woordenspel was en als het uit-
sluitend om de activiteiten ging, dan 
zou ik mij wel in de motie kunnen vin-
den. Er staat echter in deze uitnodiging 
drie keer het woord 'beleid', hetgeen 
het misverstand zou kunnen wekken 
dat het college een beleidsorgaan is en 
dat het als zodanig ter verantwoording 
zou kunnen worden geroepen. Daarin 
zou ik mij niet kunnen vinden. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Misschien kan ik dit meteen op-
helderen. Het gaat om het verslag, dat 
aan de Regering wordt gevraagd. Er 
wordt aan de Regering gevraagd, 
daarin ook een beeld te geven van het-
geen het coördinatiecollege heeft ge-
daan, in het midden latend of je dit 'be-
leid' of 'activiteiten' noemt. Als dat in 
het verslag aan de orde komt, zullen 
de Ministers daarvoor weer ter verant-
woording kunnen worden geroepen. 
Het lijkt mij dat het zo duidelijk genoeg 
is. 

Minister Beelaerts van Blokland: Zo is 
het duidelijk. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Demotie-Rienksc.s. (13933, nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Jansen c.s. (13933, nr. 14) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, D'66, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 
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De motie-De Booisc.s. (13933, nr. 16) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De gewijzigde motie-De Boois c.s. 
(13933, nr. 45) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Rienksc.s. (13933, nr. 18, 
herdruk) wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

De motie-Rienks c.s. (13933, nr. 19) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Rienks c.s. (13933, nr. 20) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
SGP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De gewijzigde motie-Terlouw c.s. 
(13 933, nr. 40) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Faberc.s. (13 933, nr. 24) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA (met uitzondering van het lid 
Keuning), D'66, de PPR, de CPN en de 
PSP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Van der Spek c.s. (13 933, nr. 
25) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN vóór deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Jansen c.s. (13 933, nr. 26) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, D'66, de CPN, DS'70 
en de PSP vóór deze motie hebben ge-
stemd. 
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De gewijzigde motie-De Boois c.s. 
(13 933, nr. 46) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, DS'70 
en de PSP vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De gewijzigde motie-De Boois c.s. (13 
933, nr. 47) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met dezelfde stemverhouding is 
verworpen als de vorige. 

De motie-De Boois c.s. (13 933, nr. 30) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met dezelfde stemverhouding is 
verworpen als de vorige. 

De motie-De Booisc.s. (13 933, nr. 31) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met dezelfde stemverhouding is 
verworpen als de vorige. 

De motie-Faberc.s. (13 933, nr. 32) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Terlouw c.s. (13 933, nr. 33) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De gewijzigde motie-Terlouw c.s. (13 
933, nr. 43) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, DS'70 
en de PSP vóór deze motie hebben ge-
stem d. 

De gewijzigde motie-Duinker c.s. 
(13933, nr. 48) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
SGP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Duinker c.s. (13 933, nr. 37) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-Terlouw c.s. (13 933, nr. 38) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, DS'70 
en de PSP vóór deze motie hebben ge 
stemd. 

Waddenzee 
Perspectievennota Zuid-Limburg 

De gewijzigde motie-Terlouw c.s. (13 
933, nr. 44) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Jansen c.s. (14 800-XVII, nr. 
27) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, D'66, de CPN, DS'70 
en de PSP vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Jansen c.s. (15841, nr. 5) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met dezelfde stemverhouding is 
verworpen als de vorige. 

Ik stel voor, de stukken over de hoofd-
lijnen van de ontwikkeling van de 
Waddenzee (13 933), alsmede de stuk-
ken over het bestemmingsplan Lau-
wersmeergebied (15 841) voor kennis-
geving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de openbare vergadering 
van de desbetreffende Bijzondere 
Commissie over de Perspectievennota 
Zuid-Limburg (13 969) voorgestelde 
moties, te weten: 

de motie-Wöltgens c.s. over bijstel-
ling van het perspectievennotabeleid 
(13 969, nr. 60); 

de motie-Wöltgens c.s. over de rol 
van de NEOM (13 969, nr. 61); 

de motie-Wöltgens c.s. over het be-
trekken van de organisaties van werk-
gevers en werknemers bij het perspec-
tievennotabeleid (13 969, nr. 62); 

de motie-Portheine c.s. over het ne-
men van maatregelen, die de werkge-
legenheid in het midden- en kleinbe-
drijf bevorderen (13 969, nr. 63); 

de motie-Bremen c.s. over een spe-
cifieke aanpak van de in de regio's 
Zuid-Limburg en Noorden des Lands 
voorkomende problemen (13 969, nr. 
64); 

de motie-Brinkhorst c.s. over de 
werkgelegenheid (13 969, nr. 65); 

de motie-Konings c.s. over de finan-
ciering van de nieuwbouw van het Zie-
kenhuis Maastricht (13 969, nr. 66); 

de gewijzigde motie-Langedijk-de 
Jong c.s. over het tegemoet komen 
aan de noodzaak tot een krachtiger 
welzijnsinspanning, ook in de werkge-
legenheid(13 969, nr. 67); 
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de motie-Langedijk-de Jong c.s. 
over het onderhoud en beheer van 
landschap, bossen en natuurterreinen 
(13 969, nr. 68); 

de motie-G. M. P. Cornelissen c.s. 
over de ingrijpende veranderingen in 
het maatschappelijke en culturele le-
venspatroon (13 969, nr. 69). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken dat 
deze moties voldoende worden onder-
steund. 

Mij is verzocht de beraadslaging te 
openen. Ik stel voor aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Bremen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik veronderstel dat u ons 
toestemming geeft formeel de beraad-
slaging te heropenen, omdat wi j dit no-
dig hebben om onze aangehouden mo-
tie (13969, nr. 13), ingediend tijdens het 
debat van 1978, te wijzigen. 

De Voorzitter: Die is niet geagen-
deerd. 

De heer Bremen (CDA): Ik heb juist om 
heropening van de beraadslaging ge-
vraagd om 

De Voorzitter: Het is gebruikelijk al-
leen te stemmen over moties, die tevo-
ren bij de leden bekend zijn. 

De heer Bremen (CDA): De leden heb-
ben de gewijzigde motie, alle leden. 

De Voorzitter: Ik heb niets gezien. 

De heer Bremen (CDA): Alle leden, 
sinds verleden week. 

Minister Van Aardenne: De Minister 
niet! 

De Voorzitter: Dan heb ik blijkbaar een 
fout gemaakt. U hebt er in elk geval 
recht op, dat ik de gewijzigde tekst 
eerst voorlees. 

De heer Bremen (CDA): Dank u! 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
Bremen stel ik voor, zijn motie 13 969, 
nr. 13, op de agenda te plaatsen en bij 
deze beraadslaging te betrekken. 

Daartoe wordt besloten. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Bremen, 
Portheine en Van der Linden wordt, ter 
vervanging van hun motie 13 969, nr. 
13, de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de 'studiecommis-
sie aanwendingsmogelijkheden Ne-

derlandse steenkolen' en de Mijnraad 
de Regering adviseren er van uit te 
gaan, dat de traditionele winning van 
kolen voorshands economisch niet 
verantwoord is; 

van oordeel, dat voor de uitvoering 
van een gefundeerd nationaal energie-
beleid een meer actieve opstelling no-
dig is ten aanzien van onderzoek naar 
de rol, welke steenkool in de toekomst 
als energiedrager en grondstof in de 
ruimste zin zal kunnen spelen; mede 
gelet op het advies van de Algemene 
Energie Raad terzake; 

verzoekt de Regering, de Rijks Geolo-
gische Dienst de nodige armslag te ge-
ven om systematisch onderzoekingen 
te verrichten en daarnaast mede met 
het oog op kolenvergassing en verede-
ling alsmede innovatieprojecten in het 
Limburgse herstructureringsgebied 
een algemeen researchinstituut zo 
mogelijk als onderdeel van TNO tot 
stand te brengen in samenwerking 
met NEOM; 

verzoekt de Regering voorts, het ta-
kenpakket van NEOM in deze geest uit 
te breiden en dit instituut de daartoe 
noodzakelijke uitbreiding van perso-
neel en verruiming van financiële mid-
delen mogelijk te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 71 (13969). 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Deze motie vertoont enige 

gelijkenis met de motie van de heer 
Wöltgens (13969, nr. 61) die vandaag 
ook op de lijst staat. Met betrekking tot 
die motie heb ik bij de behandeling 
van het jaarrapport van de Perspectie-
vennota gesteld, dat het mij niet zo 
raadzaam leek daarover op dit mo-
ment te beslissen, omdat juist de ge-
hele situatie met betrekking tot kolen 
en de research naar kolen bij de Kolen-
nota, die hopelijk over enkele weken 
uitkomt, punt van behandeling vormt. 

Ik heb bovendien gisteren bij de in-
stallatie van de Raad voor het Ener-
gie-onderzoek, aan die Raad gevraagd 
mij over de adviesstructuren van het 
energie-onderzoek van advies te die-
nen. Er zijn dus een aantal zaken in 
ontwikkeling. In dat licht gezien zou 
het verkieslijk zijn deze beide moties 
aan te houden, totdat daarover, met 
name in een discussie over de Kolen-
nota, duidelijkheid is ontstaan. Ik zou 
het betreuren als door het uitvoeren 
van de motie een bepaalde advies-
structuur en taakverdeling tussen re-
searchorganen en organen die de-
monstratieprojecten verzorgen, zou 
worden verstoord, ten detrimente van 
de kolenwinning in Limburg en elders 
en van de energievoorziening in dit 
land. 

D 
De heer Bremen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister is niet geheel 
onbekend met de bedoeling van deze 
motie. Wij hebben in het laatste debat 
ook al deze kwestie aangesneden, nl. 
de motie hoe dan ook in stemming te 
brengen. Wij begrijpen dat de Minister 

V.l.n.r. de heer Van der Linden (CDA), Minister Van Aardenne, de heer Den Uyl (PvdA) en Minister 
Albeda 
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problemen ziet in relatie met de Kolen-
nota. De motie is eigenlijk niets anders 
dan een aansporing om in een bepaal-
de richting een belangrijk instituut wat 
meer armslag te geven.Het is geen im-
pliciete uitnodiging. Het is wel een ver-
zoek, waarmee de Minister misschien , 
afhankelijk van een meerderheid in de 
Kamer, wat kan doen. De Minister 
zal hierdoor niet echt in moeilijkheden 
worden gebracht. Wij wijzen immers 
al twee jaar in deze richting. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft ons uitge-
nodigd de moties aan te houden. Ik 
wijs erop dat de motie inderdaad een 
uitvloeisel is van het gevoelen van de 
Kamer, zoals dit reeds tot uitdrukking 
is gekomen bij het verschillende mon-
delinge overleg over het rapport van 
de Commissie-Martens, over de posi-
tie van de NEOM daarbij en de reactie 
van de NEOM op de uitnodiging van 
de Minister om het verdere onderzoek 
nauwlettend gade te slaan. Wij zijn een 
aantal jaren met die problematiek be-
zig. Het zou de kwaliteit van de nota 
naar mijn mening niet schaden, als de 
Minister de gedachten die in de motie 
zijn vastgelegd, in de nota meeneemt. 

• 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De NEOM heefteen duide-
lijke, eigen taak in de demonstratiepro-
jecten. De NEOM is niet zozeer geëqui-
peerd voor meer fundamenteel on-
derzoek. Wij hebben dit gezien in het 
rapport dat de NEOM heeft uitge-
bracht over de mogelijkheid voor on-
dergrondse kolenvergassing. Di ton-
derzoek staat nog zeer duidelijk in de 
kinderschoenen. Het is ook juist dit 
meer fundamentele energie-onder-
zoek dat, trouwens op meer terreinen, 
in ons land moet worden aangepakt, 
zoals dit ook elders gebeurt. 

Binnen de energie-onderzoekinstitu-
ten is er een duidelijke taakafbakening. 
Het kan echter altijd beter. De REO is 
gisteren geïnstalleerd. Deze is een sec-
torraad in de zin zoals dat de Minister 
voor Wetenschapsbeleid voor ogen 
staat. Ik heb ook juist de REO gevraagd 
mij daarover de adviseren. 

Het is duidelijk dat ik dan niet voor-
uit kan lopen door een reeds bestaan-
de taakverdeling te doorbreken, terwijl 
de NEOM nu de handen vol heeft aan 
een aantal direct voorliggende en be-
langrijke projecten. Om die reden ben 
ik van mening dat het een evenwichti-
ge afweging van meningen ten goede 
komt wanneer de Kamer eerst de Ko-
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lennota en de hele problematiek op 
dat gebied daarbij betrekt alvorens 
een uitspraak te doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat de Ka-
mer er geen bezwaar tegen heeft, op 
dit moment een beslissing te nemen 
over de nieuwe motie-Bremen c.s. 
over een algemeen researchinstituut 
in samenwerking met NEOM (13969, 
nr. 71). 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb ook een motie over 
de NEOM ingediend en naar mijn me-
ning gaat mijn motie verder dan de 
motie van de heer Bremen. 

De Voorzitter: Dat argument telt niet 
bij moties. 

De gewijzigde motie-Bremen c.s. 
(13 969, nr. 71) wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

De motie-Wöltgensc.s. (13969, nr. 60) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-Wöltgensc.s. (13 969, nr. 61) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Wöltgensc.s. (13969, nr. 62) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP en het GPV tegen de-
ze motie hebben gestemd. 

de motie-Portheine c.s. (13 969, nr. 63) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR en de PSP tegen 
deze motie hebben gestemd. 

de motie-Bremen c.s. (13969, nr. 64) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-Brinkhorst c.s. (13 969, nr. 
65) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Konings c.s (13969, nr. 66) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

Perspectievennota Zuid-Limburg 
Verkeer en Waterstaat 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

de motie-Langedijk-de Jong c.s. 
(13 969, nr. 67) wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

de motie-Langedijk-de Jong c.s. 
(13969, nr. 68) wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

De motie-G. M. P. Cornelissen c.s. 
(13 969, nr. 69) wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken 
over het regeringsstandpunt met be-
trekking tot het jaarrapport van de Be-
geleidingscommissie Perspectieven-
nota Zuid-Limburg (13969, nrs. 55, 59 
en 70) voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XII (Ver-
keer en Waterstaat) van de rijksbegro-
ting voor 1980 (15800X11). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd, de be-
raadslaging over wetsontwerp 
15 800-XII, nr. 20 te heropenen. Ik stel 
voor, aan dat verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

• 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gevraagd om her-
opening van de beraadslaging over de 
artikelen 57 en 58, waarover ik een 
amendement heb ingediend. Dit 
amendement geeft de alternatieve 
dekking aan voor een extra bedrag van 
f 10 miljoen voorde Schipholli jn. Het 
amendement is rondgedeeld en er is 
een schriftelijke toelichting op gege-
ven. 

Wij menen dat het redelijk is dat het 
profijtbeginsel meebrengt dat dege-
nen die nu of later van de versnelde 
aanleg van de Schiphollijn profiteren, 
ook degenen zijn die hiervoor het geld 
opbrengen en dat de versnelde aanleg 
niet ten koste van de wegenbouw 
gaat. 

De heer Cornelissen (CDA): Heb ik het 
goed begrepen dat de materiële in-
houd van dit amendement is dat de 
heer De Beer pleit voor een extra ta-
riefsverhoging bij het openbaar ver-
voer om dit bedrag 'op te hoesten'? 
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De heer De Beer (VVD): Dit is juist. De-
ze verhoging ligt ver beneden 0,5%. 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Men weet dat ik met deze opera-
tie als zodanig al zeer ongelukkig ben. 
In het kader van de tariefharmonisatie 
die wi j nastreven, is het onmogeli jk, 
voor één lijn een afwijkende tariefop-
bouw te nemen. De kosten moeten dus 
over het gehele lijnennet worden om-
geslagen. 

De relatie die met het goederenver-
voer wordt gelegd, is mij niet helemaal 
duidelijk. Wij verwachten op de Schip-
hollijn weinig goederenvervoer. Ver-
der ontstaat hiermee een moeilijke si-
tuatie in de relatie die wi j met de Ne-
derlandse Spoorwegen op dit terrein 
hebben. Als wi j in dit geval iets wil len 
doen, moet dit bij het personenver-
voer gebeuren. 

De heer De Beer (VVD): Het gaat over 
beide posten. 

Minister Tuijnman: Hoe moet ik artikel 
58 zien? Hierin wordt een bedrag dat 
voor het goederenvervoer is bestemd, 
door het amendement met f 5 miljoen 
verminderd. Dit geld moet het goede-
renvervoer op een of andere wijze op-
brengen. 

De heer De Beer (VVD): Ik heb de dek-
king binnen de sfeer van de spoorwe-
gen in het algemeen gehouden. Ik be-
trek de dekking niet op de tarieven van 
een bepaalde lijn. 

Minister Tuijnman: In de toelichting 
op het amendement wordt duidelijk 
gesproken over 'de gebruikers van de-
ze l i jn'. Ik heb begrepen dat dit de 
Schipholli jn is. 

De heer De Beer (VVD): De Minister 
heeft hierin gelijk. Bedoeld zijn de ge-
bruikers van de spoorwegen. Ik heb 
niet bedoeld dat slechts de tarieven op 
de Schiphollijn moeten worden ver-
hoogd. 

De heer Van Thijn (PvdA): Detariefs-
verhoging geldt dus voor alle gebrui-
kers. Zij is algemeen, ten behoeve van 
de financiering van het amendement 
en bovenop de al bestaande tariefsver-
hoging. 

De heer De Beer (VVD): Dit klopt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
heer Cornelissen die het heeft ge-
vraagd over de orde. 

De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De dekking voor de door 
ons ingediende amendementen op 
stuk nr. 43 en stuk nr. 44 was voorzien 
op artikel 197 van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat. Door de derde 
nota van wijziging is dit artikel even-
wel verdwenen. Naar ik aanneem, zal 
deze begrotingspost in een ander jasje 
terugkeren in het wetsontwerp inzake 
het Rijkswegenfonds dat zeer binnen-
kortzal worden ingediend. Omdat w i j 
eraan hechten, niette beslissen over 
uitgaven-vermeerderende amende-

menten, voordat de dekking is veilig 
gesteld, stel ik de Kamer voor, van-
daag niet te stemmen over de inge-
diende amendementen, maar hiermee 
te wachten, totdat de Kamer een be-
slissing heeft genomen over de dek-
kingsamendementen. Wellicht kan de 
Minister mede tegen deze achtergrond 
meedelen wanneer de indiening van 
het wetsontwerp inzake het Rijkswe-
genfonds kan worden verwacht. 

Uiteraard wil len wij wél over de mo-
ties stemmen. 

D 
De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had mij er, na het debat 
van vorige week, erg op verheugd om 
nog heden de beide bewindslieden de 
hand te kunnen drukken bij de aan-
vaarding van hun begroting. Ik begrijp 
echter dat de heer Cornelissen dat nu 
onmogelijk maakt. Ik wil hier toch wel 
tegen protesteren uit een oogpunt van 
een ordelijke gang van zaken. 

Wij hebben vorige week de begro-
t ing uitputtend behandeld. Bovendien 
hebben wi j , wat tamelijk ongebruike-
lijk is, uitvoerig stil gestaan bij de arti-
kelsgewijze behandeling en de finan-
cieringsproblematiek, ontstaan door 
de amendementen van de heer Corne-
lissen, omstandig onder ogen gezien. 
Uit die behandeling, in diverse termij-
nen, is gebleken dat politiek gesproken 
de dekking, zoals de heer Cornelissen 
zich die voorstelt, in deze Kamer gega-
randeerd is. 

Ik begrijp dan ook niet, waarom nu 
de orde van de begrotingsbehandeling 
verstoord moet worden, om dat ook 
nog feitelijk te moeten vaststellen. Hij 
loopt toch geen enkele gevaar - tenzij 
hij een zodanig wantrouwen heeft in 
het constructieve karakter van de op-
positie in deze Kamer - dat wi j anders 
zullen stemmen dan wij hebben aan-
gekondigd? Hij heeft alle zekerheid dat 
de dekking volgens de orde, die wi j in 
deze vergadering hebben afgespro-
ken, is gegarandeerd. Ik vind het dus 
jammer dat wij nu niet gewoon tot een 
afhandeling van deze begroting kun-
nen komen. 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Cornelissen heeft mij 
gevraagd wanneer het wetsontwerp 
verwacht kan worden. Ik hoop het op 
zeer korte termijn te kunnen indienen. 
Het ontwerp is inmiddels naar de Raad 
van State. Ik verwacht het daarvan 
spoedig terug, dus het kan snel naar 
de Koningin. 
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De heer Van Thijn (PvdA) aan het woord 

D 
De heerCornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb begrip voor de 
bezwaren van de heer Van Thijn. Het 
gaat hier echter om een wetsontwerp. 
Uit een oogpunt van wetgeving lijkt 
het mij niet al te zorgvuldig indien wi j 
als Kamer eerst besluiten tot uit-
gavenvermeerdering. Als dat wordt 
aangenomen gaat dit wetsontwerp 
naar de Eerste Kamer, zonder dat vast-
staat dat ook het wetsontwerp dat de 
dekking moet leveren door deze Ka-
mer wordt aangenomen. Daarom lijkt 
het mij - ik geef overigens mijn me-
ning graag voor een betere - uit een 
oogpunt van wetgeving wat ordelijker 
te wachten tot wi j hebben kunnen 
stemmen over de dekkingsamende-
menten. Ik begrijp nu dat dat mogelijk 
al de volgende week kan zijn. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mocht mijn alternatief dek-
kingsamendement worden aanvaard, 
dan doet de moeilijkheid, zoals die 
door de heer Cornelissen wordt gesig-
naleerd, zich niet voor. Wanneer wij 
het heel strikt wil len doen, dan moeten 
wi j de uitslag van de stemming over 
dat amendement afwachten. 

De Voorzitter: Stelt de heer De Beer, 
rekening houdend met de waarschijn-
lijkheden, voor om eerst over zijn 
amendement te stemmen? Wij moe-
ten het onszelf niet moeilijker maken 
dan noodzakelijk is. 

De heer De Beer (VVD): Ik wilde het al-
leen signaleren. 

De Voorzitter: Dat is dan inmiddels 
gebeurd. Voordat wi j stemmen over 
het voorstel van de heer Cornelissen 

wi l ik, als Voorzitter, zeggen dat ik het 
niet de allerfraaiste procedure vind om 
nu reeds over het begrotingswetsont-
werp te stemmen. In het kader van de 
begrotingsbehandeling is dit echter 
wel mogelijk zo lang nog verschillende 
andere begrotingshoofdstukken niet 
zijn afgehandeld. Zou dit het laatste 
begrotingshoofdstuk geweest zijn, dan 
had ik mij bepaald tegen deze proce-
dure verzet. 

Het voorstel van orde van het lid 
P.A.M. Cornelissen wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de PSP 
en DS'70 tegen dit voorstel hebben ge-
stemd. 

De Voorzitter: De heer Cornelissen 
heeft gezegd het wel op prijs te stellen 
als nu over de moties, behandeld bij 
hoofdstuk XII, wordt gestemd. 

Ik stel vast dat daartegen geen be-
zwaar wordt gemaakt. 

Ik stel voor, dat stemmingen over 
deze moties en die over de moties, in-
gediend bij de openbare commissie-
vergadering over de PTT, gezamenlijk 
aan de orde te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over: 
de motie-Jansen c.s. over een forum 

inzake een integraal beheer van de 
Noordzee (15800-XI, nr. 42); 

de motie-Eversdijk c.s. over de sa-
menstelling en verkiezing van water-
schapsbesturen (15 800-XII, nr. 34); 

de motie-Van Thijn c.s. over de taxi 
als een vorm van individueel openbaar 
vervoer (15 800-XII, nr. 42); 

de motie-Castricum c.s. over een 
Meerjarenplan Goederenvervoer 
(15800-XII, nr. 45); 

de motie-Castricum c.s. over de so-
ciale positie van de binnenvaart 
(15800-XII, nr. 46); 

de motie-Roels c.s. over de door-
stroming in de stormvloedkering-Oos-
terschelde ((15 800-XII, nr. 48); 

de motie-P.A.M. Cornelissen c.s. 
over verkeersregels voor langzaam 
verkeer (15 800-XII, nr. 49); 

de motie-P.A.M. Cornelissen c.s. 
over de rij-opleiding (15800-XII, nr. 
51); 

de motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
over de maximumsnelheid in de be-
bouwde kom (15800-XII, nr. 52); 

de motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
over de procedures bij tracé-vaststel-
lingen (15800-XII, nr. 53); 

de motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
over de doorstroomopening in de 
stormvloedkering-Oosterschelde 
(15 800-XII, nr. 54); 

de motie-Lauxtermann c.s. over het 
vervoer van zand en grind per binnen-
schip (15800-XII, nr. 55), 

alsmede over de tijdens de openbare 
vergadering van de Vaste Commissie 
voor Verkeer en Waterstaat over de 
begroting van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie en 
de Rijkspostspaarbank voor 1980 
(15800-F) voorgestelde moties, te we-
ten: 

de motie-Hartmeijer c.s. over de an-
tecedentenonderzoeken bij de PTT 
(15800-F, nr. 7); 

de motie-Hartmeijer c.s. over de 
werkgelegenheid bij het PTT-bedrijf 
(15 800-F, nr. 8); 

de motie-Eversdijk c.s. over de toe-
slag voor onregelmatige diensten 
(15800-F, nr. 9); 

de motie-De Beer c.s. over commer-
ciële diensten van de PTT (15800-F, nr. 
10); 

de motie-Hartmeijer c.s. over de ge-
volgen van technologische ontwikke-
lingen (15 800-F, nr. 11); 

de motie-Hartmeijer c.s. over de 
concurrentiepositie van PCGD en RPS 
(15800-F, nr. 12). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de laatstgenoemde moties voldoende 
worden ondersteund. 

Mij is gevraagd om heropening res-
pectievelijk opening van de beraadsla-
ging. 

Ik stel voor, daartoe de gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 
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D 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De Staatssecretaris 
heeft naar aanleiding van de motie op 
stuk nr. 7 gemeld dat de PTT zich zal 
conformeren met het ontwerp-besluit 
antecedentenonderzoek sollicitanten 
rijksoverheid. Zij is zelfs nog verder 
gegaan door erbij te stellen, dat voor-
uitlopend daarop nu al geen verkla-
ring, af te geven door burgemeesters 
van de woonplaatsen van de sollicitan-
ten, behoeft te worden afgegeven. Ik 
meen dat de Staatssecretaris daarmee 
heeft voldaan aan de uitspraken, zoals 
neergelegd in de motie. Om die reden 
trek ik de motie in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Hartmeijer c.s. (15 800-F, nr. 7) is inge-
trokken, maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben ons nader 
beraden op onze motie op stuk nr. 55. 
Wij hebben overwogen dat binnen niet 
al te lange tijd de affichagewet, een 
specifieke wet voor de binnenscheep-
vaart, inclusief internationale binnen-
scheepvaartverhoudingen aan de Ka-
mer zal worden aangeboden. Bij die 
gelegenheid zullen wij nog diepgaand 
over de zaken die in de motie aan de 
orde zijn gesteld van gedachten kun-
nen wisselen. Gehoord voorts de be-
handeling van de begroting van Ver-
keer en Waterstaat willen wij onze mo-
tie intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Lauxtermann c.s. (15 800-XII, nr. 55) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mede gelet op de be-
zwaren van de Minister wil ik, ook na-
mens de andere ondertekenaars van 
de motie op stuk nr. 51, deze graag wi j -
zigen. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Cornelissen 
heeft de motie 15800-XII, nr. 51, aldus 
gewijzigd, dat deze thans luidt: 

De Kamer 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat een goede rij-oplei-
ding van groot belang is voor de ver-
keersveiligheid; 

overwegende, dat de huidige situatie 
zowel voor de leerlingen als voor de 
rijschoolhouders veel te wensen over 
laat; 

nodigt de Regering uit, nog dit parle-
mentaire jaar met voorstellen te ko-
men voor: 

a. invoering van een wettelijke er-
kenningsregeling op basis van vrij-
wi l l igheid voor rijscholen die aan na-
der te omschrijven kwaliteitseisen vol-
doen, waarmee ook een betere soci-
aal-economische situatie in de rij-
schoolwereld gediend kan zijn; 

b. een zodanige wijziging van het 
rij-examensysteem, dat de tijdens de 
opleiding bij een wettelijk erkende rij-
school behaalde resultaten in belang-
rijke mate medebepalend zullen zijn 
voor de uitslag van het rij-examen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze gewijzigde motie is mede-onder-
tekend door de leden Lauxtermann, 
Hartmeijer en Van de Ven. 
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 59 (15 800-XII). 

De leden hebben de gewijzigde tekst 
gekregen. Ik neem aan dat er geen be-
zwaar is over deze gewijzigde motie 
heden te beslissen. 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik dank de heer Cornelissen en 
de medeondertekenaars voor de wijzi-
ging in de motie. Ik wi l wel constate-
ren, dat daarmee in wezen de motie 
geheel in overeenstemming is met wat 
ik in dezen heb toegezegd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Jansen c.s. (15800-XI, nr. 42) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
SGP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Eversdijkc.s. (15 800-XII, nr. 
34) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Van Thijn c.s. (15 800-XII, nr. 
42) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De motie-Castricum c.s. (15 800-XII, nr. 
45) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Castricum c.s. (15 800-XII, nr. 
46) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Roels c.s. (15 800-XII, nr. 48) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA en de PSP vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-P. A. M. Cornelissen c.s. 
(15 800-XII, nr. 49) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De gewijzigde motie-P. A. M. Cornelis-
sen c.s. (15 800-XII, nr. 59) wordt bij zit-
ten en opstaan met algemene stern-
men aangenomen. 

De motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
(15 800-XII, nr. 52) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
(15 800-XII, nr. 53) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
SGP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
(15 800-XII, nr. 54) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR en de PSP vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Hartmeijerc.s. (15 800-F, nr. 
8) wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en het GPV tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Eversdijkc.s. (15 800-F, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-De Beer c.s. (15 800-F, nr. 10) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het GPV en DS'70 vóór deze 
motie hebben gestemd. 
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Voorzitter 

De motie-Hartmeijer c.s. (15 800 F, nr. 
11) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Hartmeijer c.s. (15 800-F, nr. 
12) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV, alsmede de 
leden Van der Burg, Van Amelsvoort, 
Braks, Hermsen en Andela-Baur tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over de onderwerpen, waarover zo-
juist is gestemd. 

D 
De heer Van Amelsvoort (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Mijn fractie heeft 
tegen de motie-Kombrink c.s. (15899, 
nr. 11) gestemd, omdat wij ons op dit 
moment niet wensen uit te spreken 
over het door hem gelegde nauwe ver-
band tussen de opbrengsten en de be-
stemming. 

Onze fractie heeft tegen de motie-
Kombrink c.s. (15899, nr. 12) gestemd, 
omdat wi j de voornemens om te ko-
men tot beperking van de aftrek van 
hypotheekrente op dit moment wen-
sen te blijven bezien in het kader van 
de discussie over inflatieneutrale be-
lastingheffing. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft voor de 
motie-Kombrink c.s. (15899, nr. 10) ge-
stemd onder de uitleg dat evenals een 
te grote beperking van de binnenland-
se bestedingen een te grote stimule-
ring van de binnenlandse bestedingen 
moet worden voorkomen en onder de 
verdere uitleg dat naast de opvoering 
van de woningwetbouw de sociale 
woningbouw in het algemeen moet 
worden gestimuleerd. 

Mijn fractie heeft voor de motie-
Kombrink c.s. (15 899, nr. 11) gestemd, 
hoewel wij over het tweede dictum 
daarvan wat aarzelingen hadden en 
wi j er daarom van uitgaan dat nog ver-
der over het brandstofinzetplan zal 
worden gesproken, terwijl de voor-
waarden, die daaraan moeten worden 
verbonden, nog nader zullen worden 
ingevuld. 

D 
De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft gestemd 
voor de motie-Faber c.s. (13933, nr. 
32) inzake een wettelijke regeling voor 
de Waddenzee, hoewel inmiddels een 
initiatief-wetsontwerp van onze zijde 
bij de Kamer is ingediend. Wij hebben 
het gedaan, omdat het ons nuttig en 
verstandig leek, een zo breed mogelij-
ke Kameruitspraak als ondersteuning 
te hebben. Overigens gaan wi j ervan 
uit, dat de bijzondere commissie, in 
wier handen ons initiatief-wetsont-
werp inmiddels is gesteld, met de no-
dige voortvarendheid te werk zal gaan 
en niet zal wachten totdat de Regering 
een antwoord heeft geformuleerd. 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben gestemd tegen 
de motie-De Booisc.s. (13933, nr. 30) 
omdat wi j die motie overbodig vinden. 
Om dezelfde reden hebben wi j de mo-
tie-Couprie c.s. (13 933, nr. 27) inge-
trokken. 

Wij hebben gestemd tegen de mo-
tie-Jansen c.s. (15 841, nr. 5) omdat wij 
weten dat binnen afzienbare tijd mon-
deling overleg zal plaatsvinden over 
het grondwaterpeil van de oefenterrei-
nen. Wij vinden het niet wenselijk, die 
zaak op deze wijze bij motie vast te leg-
gen. 

Wij hebben gestemd tegen de mo-
tie-Rienksc.s. (13933, nr. 14) omdat 
wi j ons kunnen vinden in de argumen-
tatie van de Regering, vermeld in de 
brief van 7 december j l . , stuk nr. 42. 

Wij hebben gestemd tegen de mo-
tie-De Booisc.s. (13 933, nr. 17), omdat 
een verband moet worden gelegd tus-
sen de conventie van Ramsar en de 
militaire oefenterreinen, die wellicht in 
het Lauwersmeer komen. 

Wij hebben gestemd tegen de mo-
tie-Rienksc.s. (13933, nr. 19) omdat 
wij menen dat de financiële regeling 
primair in handen moet komen te lig-
gen bij de gemeentelijke en provinci-
ale indeling van het gebied. 

Wij hebben staatsrechtelijke bezwa-
ren tegen de motie-Jansen c.s. (13933, 
nr. 26), zodat wi j ertegen hebben ge-
stemd. 

De moties, voorkomende op de stuk-
ken 13933, nrs. 28 en 29 vonden wij 
met de Regering te star. Daarom heb-
ben wi j ertegen gestemd. 

Wij vonden dat de jacht moet wor-
den ingebracht in een beheersplan 
voor het Waddengebied. Vandaar dat 
wi j hebben gestemd tegen de motie 
op stuk nr. 31 van mevrouw De Boois. 

Wij hebben gestemd tegen de mo-
tie-Terlouw (13 933, nr. 38), omdat het 

ons op dit moment te grijs is om te 
constateren, dat er onvoldoende man-
kracht en middelen zijn. 

Ook hebben wi j tegen de motie op 
stuk nr. 39 gestemd omdat naar onze 
mening deze zaak moet worden gere-
geld in de Waddenwet. Daarin past 
niet de verantwoordingsplicht, zoals 
deze in deze motie van de heer Ter-
louw wordt geschetst. 

D 
Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
alleen een opmerking over de motie 
op stuk nr. 32 (13 933) maken. Wij vin-
den het belangrijk dat naast het door 
de fractie van de Partij van de Arbeid 
ingediende initiatief-ontwerp, - waar-
van de merites bij de behandeling van 
dat ontwerp aan de orde zullen komen, 
- duidelijk wordt dat dit onverlet laat, 
dat de Regering de plicht heeft, ook zelf 
ernaar te streven het beleid op grond 
van de p.k.b. met wetgeving veilig te 
stellen. Het initiatief-ontwerp laat die 
plicht van de Regering onverlet. Omge-
keerd kan de Regering niet zeggen dat, 
nu er een initiatief-ontwerp ligt, zij van 
haar plicht is ontslagen. Wij zullen als 
Kamer natuurlijk ook met het initiatief-
ontwerp verder moeten. Tegen die ach-
tergrond hebben wij voor deze motie 
gestemd. 

D 
De heer Scherpenhuizen (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij hebben ge-
stemd tegen de motie 13 933 nr. 16 
over de gebiedsuitbreiding. Wij vinden 
dat gebiedsuitbreiding niet in overeen-
stemming is met de wens van het ge-
bied zelf. Op die wijze wordt de in-
spraak niet gehonoreerd. Wij hebben 
al bezwaar tegen het feit dat de Rege-
ring reeds in de nieuwe tekst van de 
p.k.b. de zaak wel uitgebreid had. 

Wat de tegenstem op motie 13 933, 
nr. 30 betreft, wi j zijn van mening dat 
de Regering voldoende in intentie te-
gemoet is gekomen aan de bedoelin-
gen van deze motie. 

Ten aanzien van de motie 13 933, nr. 
32 kan ik opmerken dat het punt van 
de wettelijke regeling voor mijn fractie 
zwaar heeft gewogen. Op zich zelf zijn 
wi j niet tegen een wettelijke regeling. 
Wij vinden echter dat een wettelijke re-
geling op dit moment nog niet tot 
stand moet worden gebracht. Het ge-
bied moet eerst met behulp van het 
bestaande instrumentarium kunnen 
bewijzen, of dit al dan niet kan. Ons 
'neen' op dit moment betekent niet dat 
wij voor de toekomst ook 'neen' heb-
ben uitgesproken. 

Om dezelfde reden hebben wij voor 
motie 13 933, nr. 39 gestemd, omdat 
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wij het wel van belang vinden, dat 
door middel van het waddenverslag 
de Kamer regelmatig de gelegenheid 
heeft over de Wadden te spreken. 

Wat de motie op stuk 13 933, nr. 40 
betreft, gaan wij ervan uit dat de Rege-
ring een verstandig beleid zal voeren 
en niet elk gebied, waar ook maar één 
vogel loopt, zal trachten onder deze 
motie te doen vallen. 

Ten slotte maak ik nog een opmer-
king over de motie op stuk nr. 27 
(14800) ten aanzien van de lozingen in 
de Eemshaven. Wij hebben daar tegen 
gestemd, omdat wij gezien de tekst 
van de p.k.b. over de nieuwe lozingen, 
die niet aan de bron, of in zuivelinstal-
laties zijn behandeld, voldoende ver-
trouwen in de p.k.b. hebben. 

D 
De heer Bremen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben gestemd voor 
de motie-Wöltgens c.s. (13969, nr. 60), 
ervan uitgaande dat de in het dictum 
gevraagde temporisering van de werk-
gelegenheidsafname bij DSM flexibel, 
redelijk en naar gelang de omstandig-
heden zal worden uitgevoerd. 

Wij hebben tegen de motie-Wölt-
gens c.s. (13969, nr. 62) gestemd, om-
dat wi j van mening zijn dat de door 
hem gevraagde tripartite begeleiding 
te ongenuanceerd in de betreffende 
motie is geformuleerd, maar van de 
andere kant is zij door ons wel in het 
debat in de Kamer bepleit. Wij vinden 
in de formulering van de motie nu niet 
voldoende redelijkheid aanwezig om 
haar in deze vorm te steunen. 

D 
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens mijn fractie zou ik 
een stemverklaring wil len afleggen 
over de motie-Konings c.s. (13969, nr. 
66), waarin gevraagd wordt om infor-
matie over de financiering van de 
nieuwbouwvan het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht voor 1 april 1980. 
De Regering heeft toegezegd, dat in 
1984 met de nieuwbouw zou kunnen 
worden begonnen. Tijdens de openba-
re commissievergadering is daaraan 
nog toegevoegd dat - afhankelijk van 
het gereedkomen van de plannen -
eerder met de nieuwbouw zou kunnen 
worden begonnen. 

In het licht van deze harde toezeg-
gingen is mijn fractie van oordeel dat 
de motie van de heer Konings overbo-
dig is, reden waarom wij ertegen heb-
ben gestemd. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft om een 
aantal redenen gestemd tegen de mo-
tie-Portheinec.s. (13969, nr. 63). Ten 
eerste loopt de motie vooruit op de 
binnenkort in de Kamer te verwachten 
behandeling van de Nota Toerisme. 

Ten tweede wordt hier een positief 
oordeel gegeven over grootschalige 
recreatieprojecten. Er zijn een aantal 
concrete projecten in ontwikkeling, 
waarover wi j ons op dit moment nog 
geen oordeel kunnen vormen. Voor 
zover daarvan iets bekend is, kan dat 
oordeel op dit moment nog niet posi-
tief zijn. 

Ten derde, en dat hangt daarmee sa-
men, bevat de motie zelf een aantal ele-
menten die op zich zeer aanbevelens-
waardig zijn en die wi j ook graag zou-
den wil len steunen, maar door de ge-
noemde punten is het ons onmogelijk 
deze motie in haar geheel te steunen. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l namens mijn fractie 
een stemverklaring afleggen over de 
motie-Konings c.s. (13969, nr. 66) over 
de financiering van de nieuwbouw van 
het Ziekenhuis Maastricht. Met name 
omdat deze motie erg veel gelijkenis 
vertoont met een verleden jaar door 
de Kamer aanvaarde motie vinden wij 
een stemverklaring noodzakelijk. Met 
name nu de Regering heeft aangekon-
digd en toegezegd dat de start van de 
nieuwbouw in 1984 of zoveel eerder 
als de voorbereidingen mogelijk ma-
ken, zal gaan plaatsvinden, is naar on-
ze mening een nadere studie over de 
financiering van de bouw overbodig 
en mosterd na de maaltijd. Daarom 
hebben wij tegen deze motie gestemd. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben voor de motie-
Van Thijn c.s. (15 800-XII, nr. 42) ge-
stemd, die in het dictum vraagt, de taxi 
te beschouwen als een vorm van indi-
vidueel openbaar vervoer, maar dat 
houdt niet in dat wi j dus ook van me-
ning zijn, dat deze vorm van openbaar 
vervoer moet worden gesubsidieerd. 

Wij hebben gestemd tegen de mo-
tie-P. A. M.Cornelissenc.s. (15800-XII, 
nr. 49). Wij zijn niet tegen het principe 
om ook het langzame verkeer van 
rechts voorrang te geven, maar wi j 
voorzien een grote toename van de 
onveiligheid voor de fietsers bij de in-
voering daarvan, vooral zolang in het 

buitenland niet algemeen dezelfde re-
gel geldt. Om nu reeds te besluiten tot 
invoering, zoals feitelijk wordt ge-
vraagd, leek ons te riskant en ook niet 
in het belang van het langzaam ver-
keer. 

Wij hebben gestemd tegen de motie 
op stuk nr. 52 (15800-XII), aangezien 
de eerste twee indieners uitdrukkelijk 
gezegd hebben dat het hen erom te 
doen was, de grens van 50 km. als een 
algemeen maximum te beschouwen 
en uitsluitend afwijkingen naar bene-
den toe te bevorderen. Onze fractie is 
voor differentiatie van maximum snel-
heden, soms omlaag, maar soms ook 
omhoog, ook in de bebouwde kom. 
Bovendien leek het ons niet redelijk 
om van de Regering te eisen dat zij 
nog voor de komende begrotingsbe-
handeling met besluiten zou komen. 

Wij hebben gestemd tegen de motie 
op stuk nr. 8 (15 800-F) omdat de for-
mulering van de motie zou kunnen in-
houden dat arbeidsplaatsen moesten 
worden geschapen in de sfeer van de 
overheid ten koste van het bedrijfsle-
ven, hetgeen wi j geen goede zaak vin-
den. 

D 
Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
een stemverklaring afleggen ten aan-
zien van de motie op stuk nr. 48 
(15 800-XII). Wij hebben vandaag niet 
over de amendementen gestemd, 
maar er is een duidelijke samenhang 
tussen deze motie en het amendement 
op stuk nr. 183. Als je spreekt - in het 
debat hebben wi j in het midden gela-
ten of dit zou moeten gebeuren - over 
het temporiseren van de Oosterschel-
dewerken ten behoeve van een groot-
ste doorlaatopening, betekent dit vol-
gens onze rekenkunde dat het bedrag 
dat in het betreffende jaar vrijkomt als 
gevolg van de temporisering, binnen 
de betreffende post wordt gehand-
haafd om het ten goede te laten ko-
men aan werken ten behoeve van de 
grootste opening. 

Voor ons zou te overwegen zijn ge-
weest om op die manier te temporise-
ren, maar dat is iets anders dan wordt 
voorgesteld in het amendement en in 
de motie nog eens wordt onder-
streept. Daarin staat dat men een be-
drag van de post wil afhalen, kennelijk 
om het elders heen te brengen. Dat 
dient dan niet het doel van de grootste 
doorlaatopening, die voor ons, als een 
soort 'second best-oplossing' het na-
streven waard zou zijn . Daarom heb-
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ben wi j een eigen motie over dit on-
derwerp ingediend en meenden wi j 
niette kunnen stemmen voor de motie 
op stuk nr. 48. 

D 
De heerCorneiissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ten aanzien van de mo-
t ieops tuknr . 52 (15800-XII) wi l ikstel-
len dat wij voorstanders zijn van een 
verdergaande differentiatie van maxi-
mum snelheden binnen de bebouwde 
kom dan thans mogelijk is. Wij realise-
ren ons met de Minister dat voor een 
verantwoorde invoering daarvan zorg-
vuldige voorbereiding nodig is. Onze 
stem voor de motie moet dan ook wor-
den gezien als een aansporing aan de 
Minister om haast te maken met de ge-
vraagde herbezinning op de maximum 
snelheden binnen de bebouwde kom. 

Wat betreft de motie op stuk nr. 42 
(15 800-XII) stel ik wellicht ten over-
vloede dat een eventuele subsidiëring 
van de taxi uit overheidsmiddelen 
voor ons niet automatisch voortvloeit 
uit het aannemen van deze motie. Dat 
is nog een hoofdstuk apart. 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring af-
leggen ten aanzien van de motie-Jan-
sen op stuk nr. 42 (15800- XI). Hoewel 
het gevraagde in de motie waarschijn-
lijk niet zo heel gemakkelijk kan wor-
den uitgevoerd, achten wi j de hele si-
tuatie rondom de Noordzee zowel let-
terlijk als figuurlijk van dermate levens-
belang voor ons land, dat wi j van oor-
deel zijn dat de Regering in ieder geval 
ernstig moet proberen om haar uit te 
voeren. Vandaar dat wi j er voor heb-
ben gestemd. 

Aanneming van de motie-Roels op 
stuk nr. 48 (15 800-XII) zou hebben be-
tekend dat twee ontbindende voor-
waarden overboord werden gezet, na-
melijk het tijdstip waarop deltaveilig-
heid wordt bereikt en de extra kosten. 
De deltaveiligheidzou pas in 1988 
worden bereikt, in plaats van in 1985, 
hetgeen voor ons niet aanvaardbaar 
is. De extra kosten zouden bovendien 
meer dan een half miljard gulden belo-
pen. Wij vinden dat onverantwoord, 
zeker als geen middelen worden aan-
gegeven ter dekking. 

Bovendien ging de motie uit van een 
bezuiniging van 100 min., waardoor 
het effect van de motie slechts uitstel 
van Deltaveiligheid had kunnen zijn en 
zeker niet dat de grootst mogelijke 
opening dichterbij zou komen. Hette-
gendeel is eerder waar. Vandaar dat 
wi j tegen deze motie hebben gestemd. 
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De inhoud van de motie van me* 
vrouw Lambers (15 800-XII, nr. 54) 
over de Oosterschelde is ons sympa-
thiek, vooral omdat een en ander niet 
is gekoppeld aan uitstel van Deltavei-
ligheid. De Regering verzoeken, al het 
mogelijke te doen om het grootst mo-
gelijke gat in de Oosterscheldedam te 
verkrijgen zonder daartoe de middelen 
aan te geven, wetend dat het meer dan 
een half mld. kost, kunnen wi j echter 
niet voor onze verantwoording ne-
men. Daarom hebben wi j tegen de 
motie gestemd. 

Dan kom ik toe aan de motie van de 
heer Hartmeijer over de PTT(15800-F, 
nr. 8). Wij hebben vóór deze motie ge-
stemd, omdat zij past bij de vorig jaar 
door de Kamer aangenomen motie-
Eversdijk inzake het terugdringen van 
het structurele overwerk bij de PTT. 
Tevens past deze motie bij ons verlan-
gen, dat bij de PTT een actief werkge-
legenheidsbeleid wordt gevoerd, zon-
der daarmee te bedoelen dat daarvan 
nu geen sprake is. Het kan alleen wat 
ons betreft nog wat actiever worden. 

Aanneming van de motie-De Beer 
(15800-F, nr. 10) zou hebben betekend 
dat de functie van het postkantoor als 
sociaal contactcentrum aan waarde 
ging inboeten. De motie verbiedt in 
feite elke activiteit buiten de traditione-
le activiteiten om. Zij belet de PTT, in 
te spelen op maatschappelijke ontwik-
kelingen, waardoor het dienstbetoon 
kan worden behouden of uitgebreid. 
Nadrukkelijk stellen wi j echter vast, dat 
wi j van mening zijn, dat geen diensten 
die specifieke aandacht, zorg of des-
kundigheid behoeven, zoals bij voor-
beeld assurantiebemiddeling, via het 
loket verkocht mogen worden. De 
pragmatische opstelling van de 
Staatssecretaris in dezen sprak ons 
zeer aan. Wij zijn het met haar beleid in 
dat opzicht volstrekt eens. Daarom 
hebben wij tegen deze motie gestemd. 

Dan de motie-Hartmeijer over de ge-
volgen van technologische ontwikke-
lingen (15800-F, nr. 11). Wij hebben 
gepleit voor een personeelsbeleids-
plan. Dat betekent natuurlijk dat wij 
geen pas op de plaats wensen. Het in 
de motie gevraagde achten wij echter 
op korte termijn praktisch niet uitvoer-
baar. Daarom hebben wi j ertegen ge-
stemd. 

Mijn laatste stemverklaring betreft 
de motie-Hartmeijer over de postbank 
(15800-F, nr. 12). Mijn fractie heeft in 
meerderheid vóór deze motie ge-
stemd, met name omdat zij van oor-
deel is, dat de Regering spoedig haar 
standpunt over een ontwerp-Postbank 
wet naar voren moet brengen. Dit be-
tekent echter niet dat de CDA-fractie 
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zich reeds thans vastlegt ten aanzien 
van de inhoud van dat ontwerp. Wij 
zijn overigens wel van mening, dat een 
gezond voortbestaan van de gelddien-
sten moet worden gewaarborgd. Een 
postbank is daartoe een middel. 

Een minderheid van onze fractie 
vond het onjuist, reeds nu bij motie 
uitspraken te doen over onderdelen 
van een wetsontwerp, waarover de 
Kamer eerder geen standpunt wilde 
innemen alvorens het standpunt van 
de Regering bekend zou zijn. Deze le-
den wilden thans niet op onderdelen 
van de discussie over dit wetsontwerp 
vooruitlopen. 

Aan de orde is 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 
(15 800-A); 

de brief van de Minister van Binnen-
landse Zaken over het overheidsper-
soneelsbeleid (15 726). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister was zo bli jmoe-
dig begonnen. Hij zou een goed werk-
gever zijn. Hij zou vasthouden aan het 
trendbeleid en een open en reëel over-
leg voeren. Hij zou een vertrouwenskli-
maat scheppen met de bonden van 
overheidspersoneel. De heer Wierenga 
(voorzitter van de NCOB) kon zijn ge-
luk niet op. In Vrij Nederland van 27 
mei 1978 verklaarde hi j : 'Ik moet die 
jongen wel een beetje prijzen.' Hij ont-
hulde dat de passage in de regerings-
verklaring over de grondslagen van 
het te voeren ambtenarenbeleid in 
goed onderling overleg tot stand was 
gekomen. 

Hoezeer de Minister zich sindsdien 
in de nesten heeft gewerkt, is dan ook 
goed af te meten aan een recente uit-
spraak van de heer Wierenga, eens 
smalend 'Wiegels woordvoerder' ge-
noemd. In Hier en Nu van 16 januari j l . 
zegt deze: 'Persoonlijk heb ik het idee 
- dat moet ik u eerlijk zeggen, in de 
beginfase had ik de overtuiging nog 
wel - dat er wel met deze Minister re-
delijk te overleggen was. Ik ben nu 
voor 100% (dat is veel) tot de conclu-
sie gekomen, dat met het kabinet en 
zeker met deze Minister van Binnen-
landse Zaken niet te overleggen valt. 
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Staatssecretaris Koning (links) en Minister Wiegel 

Hij beduvelt de boel. Ik vind dat het 
dan ook een beetje op zwendel gaat lij-
ken. Dat het overleg een minimale 
waarde krijgt.' 

Minister Wiegel: U bent het met dit ci-
taat eens? 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben niet gewend dit 
soort woorden te gebruiken, maar dit 
citaat is als barometer, als tussenba-
lans voor een klimatologische ontwik-
keling op het terrein van het overheids-
persaneelsbeleid in de relatie tussen 
de Minister en één van de meest con-
structieve ambtenarencentrales zeer 
indicatief. Ik vond het een aardige ope-
ning van mijn verhaal. 

Minister Wiegel: Vandaar ook mijn 
vraag of u het daarmee eens was! 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik ben het 
met de indicatie eens. Ik zal daar nu 
verder op ingaan. 

Minister Wiegel: Wierenga's woord-
voerder Van Thijn. 

De heer Van Thijn (PvdA): Zo u wi l t ! 
Als wi j nog even doorgaan, word ik de 
woordvoerder van de Minister en de 
Minister de mijne! 

De heer Evenhuis (VVD): Welke orga-
nisaties zijn de meest constructieve? 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik doelde op 
het feit dat.... 

De heer Evenhuis (VVD): Neen, neen, 
u sprak over één van de meest con-
structieve. Als men het omdraait, zou 
men kunnen zeggen dat er ook minder 
constructieve organisaties zijn. 

De heer Van Thijn (PvdA): Er zijn uit-
sluitend constructieve ambtenaren-
centrales. Ik gebruikte de woorden 
'meest constructief', omdat de Minis-
ter zich hier bij herhaling 

De heer Evenhuis (VVD): Daar hebben 
wij het niet over! 

De heer Van Thijn (PvdA): Daar heb-
ben wij het wel over! U stelt een vraag, 
die ik beantwoord. De Minister heeft 
zich in deze Kamer bij herhaling beroe-
pen op het feit dat de breuk niet met al-
le ambtenarencentrales in het overleg 
was ontstaan en dat er met sommige 
centrales nog zeer wel was te praten. 
De Minister heeft de naam van de heer 
Wierenga vaak in positieve zin ge-
noemd. Mijnheer de Voorzitter! Aan 
de hand van een drietal principiële uit-
gangspunten, die naar onze mening 
bij het overheidspersoneelsbeleid in 
acht dienen te worden genomen, zou 
ik wil len nagaan hoe dit bederf van de 
vertrouwensrelatie - zo mag dit toch 
wel genoemd worden - tussen de Mi-
nister en de centrales heeft kunnen 
ontstaan. Die uitgangspunten zijn: 

het recht, ook voor ambtenaren, op 
een open en reëel overleg, c.q. op col-
lectieve onderhandelingen; 

het recht op een gelijke behandeling 
van werknemers, ongeacht of zij werk-
zaam zijn bij de overheid of in het vrije 
bedrijfsleven; 

de noodzaak van een inkomenspoli-
tieke in plaats van een budgettaire be-
nadering. 

Het recht op een open en reëel over-
leg leek sinds de invoering van de 
Ambtenarenwet, nu 50 jaar geleden, in 

dit land erkend te zijn. Weliswaar heeft 
de Minister formeel de bevoegdheid 
om, na overleg, eenzijdig de arbeids-
voorwaarden voor het overheids-
personeel vastte stellen, in de praktijk, 
zeker na de invoering van hettrendbe-
leid in 1962, kwam het er toch altijd op 
neer dat in het centraal georganiseerd 
overleg eerst naar overeenstemming 
over het vast te stellen beleid werd ge-
streefd, doorgaans met succes. 

Niet de letter van de wet, maar de 
geest waarin het overleg is gevoerd, is 
beslissend voor de vraag of voor werk-
nemers bij de overheid in beginsel de-
zelfde vakbondsrechten gelden als 
voor hun collega's in het vrije bedrijfs-
leven. 

Nu de geest het blijkbaar heeft bege-
ven, is ook de letter ter discussie geko-
men. Niet ten onrechte wijzen de een-
trales van overheidspersoneel thans 
op het feit, dat de status van het Cen-
traal Georganiseerd Overleg niet 
spoort met artikel 6 van het Europees 
Sociaal Handvest waarin het recht is 
neergelegd op collectief onderhande-
len tussen gelijkwaardige partners, 
waarbij voor ambtenaren geen uitzon-
dering is gemaakt. Hoe kijkt de Minis-
ter tegen de constatering van deze 
strijdigheid aan? Ziet hij daarin aanlei-
ding de problematiek van de status 
van het Centraal Georganiseerd Over-
leg nader onder ogen te zien en in het 
kader van de materiële ambtenaren-
wet die in voorbereiding is, tot andere 
formuleringen en procedures te ko-
men? 

Ik zal er eerlijk bij zeggen dat wi j ons 
realiseren dat dit niet simpel is. Welis-
waar is er alle aanleiding om af te stap-
pen van de bijzondere status van de 
ambtenaar, een feit blijft dat aan de 
bijzondere status van de werkgever, 
de overheid, heel moeilijk is te tornen 
zonder het finale budgetrecht van de 
Kamer aan te tasten. 

Het is een bijzondere complicatie dat 
de overheid twee petten heeft, name-
lijk die van werkgever en die van be-
heerder van de algemene middelen. 
Juist vanwege deze formele complica-
tie is het van groot belang dat de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken vanuit 
zijn primaire verantwoordelijkheid als 
werkgever erop toeziet dat die petten 
niet worden verwisseld en dat de over-
heid zich in het overleg niet opstelt 
vanuit de vooropgezette bedoeling, de 
arbeidsvoorwaarden van de eigen 
werknemers te gebruiken als instru-
ment van sociaal-economisch beleid, 
als object van bezuinigingen. Doet zij 
dat wel, dan is een discriminatie van 
werknemers bij de overheid ten op-
zichte van collega's in het vrije be-
drijfsleven onvermijdelijk. 
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Van Thijn 

Deze verantwoordelijkheid heeft de 
Minister in de afgelopen twee jaar niet 
genomen. Onder zijn beleid zijn de 
petten wel degelijk verwisseld. Van 
een reëel en open overleg is geen 
sprake geweest. De omvang van de 
bezuinigingen via de kortingen op de 
trend stond - wij hebben er herhaalde-
lijk over gesproken - bij voorbaat vast, 
ook door premature interventies van-
uit deze Kamer, zodat er in het overleg 
geen wrikken meer aan was. Eenzijdig 
werd bovendien gedecreteerd dat de 
bouw- en uitzend-c.a.o. in het geheel 
niet konden worden verwerkt in de 

trend. 
Het is een beschamende zaak dat de 

rechter eraan te pas moest komen om 
de Minister over deze zaak weer aan 
de onderhandelingstafel te krijgen. 
Nog beschamender is het uit het plei-
dooi van de landsadvocaat te moeten 
vernemen hoe de Minister werkelijk te-
gen de betekenis van het overleg aan-
kijkt: Ik citeer uit het pleidooi: 

'Het overleg is minder dan onder-
handelen.' 

'Overeenstemming is niet de maat-
staf waarmee de waarde van het ge-
pleegde overleg kan worden geme-
ten.' 

'Het meenemen van 'wisselgeld' 
(het inbouwen van onderhandelings-
marges) is in het overleg in ambtena-
renzaken niet wel mogelijk.' 

Hoe zat het dan met de bij herhaling 
gegeven garantie dat er sprake zou zijn 
van open en reëel overleg? Dat de uit-
komst niet bij voorbaat zou vaststaan? 
Hoe vaak heeft de Minister dit niet, 
staande achter de tafel, met overtui-
ging naar voren gebracht? 

'Dat was, meneer de rechter', aldus 
de landsadvocaat, bijna fluisterend -
het is wel erg gênant - 'uiteraard no-
dig om de volksvertegenwoordiging 
aan te sporen tot terughoudendheid.' 
Anders gezegd, meneer de rechter, dat 
was een tactische manoeuvre om de 
Kamer een rad voor de ogen te draai-
en. Verder had die toezegging geen 
enkele betekenis. Dit was dan wel een 
uitspraak die een schril licht werpt op 
de betekenis die aan de woorden van 
deze Minister moet worden toege-
kend. Geen wonder dat het vertrou-
wensklimaat volkomen bedorven is en 
dat de woordvoerder van de heer Wie-
gel tot zulke markante uitspraken 
komt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het tweede 
uitgangspunt is het recht op gelijke be-
handeling van werknemers, ongeacht 
of zij werkzaam zijn bij de overheid of 
in het vrije bedrijfsleven. Ook dit be-
ginsel is door de Minister met voeten 

getreden. Het gaat daarbij om het zo-
genaamde trendsysteem dat de be-
doeling heeft, te garanderen dat de be-
loning van de overheid gelijke tred 
houdt met die van de werknemers in 
het bedrijfsleven. Dat die bedoeling 
niet altijd wordt gerealiseerd, dus dat 
er onbedoelde systeemfouten optre-
den, is in het recente verleden meer-
malen aanleiding geweest - met onze 
instemming - t o t bijstelling van de 
methodiek. 

Het systeem als zodanig is echter 
ook door de Regering niet werkelijk 
principieel ter discussie gesteld. Niet-
temin heeft de Minister dit systeem in 
verschillende opzichten aangetast. Hij 
deed dat allereerst door de kortingen 
van Bestek '81. Dat deze kortingen tot 
een achterstelling van ambtenaren en 
trendvolgers hebben geleid, blijkt uit 
het jongste inkomensbeeld voor 1980, 
gevoegd bij de nieuwste kerngege-
vens van het Centraal Planbureau. De 
modale werknemer staat op -0 ,5 , de 
modale ambtenaar op -0 ,5 to t - 1 en 
de modale trendvolger op - 1 . 

Minister Wiegel: Dat is toch logisch. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ja, als er 
gekort wordt is dat logisch. 

Minister Wiegel: Dan valt het tegen; 
iedereen kan dat sommetje maken. 

De heer Van Thijn (PvdA): Het is echter 
wel het rechtstreekse gevolg van het 
kortingsbeleid. De Minister bevochtigt 
zijn vingers. Wil hij zeggen dat het 
Centraal Planbureau die berekeningen 
met een natte vinger heeft gemaakt? 

Minister Wiegel: Men kan dat direct 
zien; daarvoor heb je de ingewikkelde 
berekeningen van het Centraal Planbu-
reau niet nodig. Als de geachte afge-
vaardigde constateert dat er op de sa-
larissen van de ambtenaren wordt ge-
kort en wanneer hij naar de uitkom-
sten kijkt, dan is het zo simpel als wat 
dat die korting eruit komt rollen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Zo simpel is 
dat niet, omdat in Bestek '81 werd uit-
gegaan van een trendbeleid dat zou 
leiden tot een +0,5 voor de modale 
ambtenaar ten opzichte van de modale 
werknemer. Op grond daarvan werd 
de korting geargumenteerd. Het is zo 
klaar als een klontje dat de achterstel-
ling van de ambtenaren en de trend-
volgers wordt veroorzaakt door de kor-
tingen, maar daar heb ik het niet over. 

De Minister zei afgelopen zaterdag 
in Tros-Aktua dat hij er niets voor 
voelt, de ambtenaren er sneller in 
koopkracht op achteruit te laten gaan 
dan andere werknemers. Dat zegt de 
Minister zelf. Ik heb met waardering 

van zijn gevoel kennis genomen, maar 
de cijfers druisen dwars tegen dat ge-
voel in, want de koopkracht van de 
ambtenaren blijft ten achter bij die van 
andere werknemers. Dat is het gevolg 
van het kortingenbeleid. Dat is inder-
daad zo klaar als een klontje. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de fractie van de PvdA 
het nu niet eens met die kortingen? 

De heer Van Thijn (PvdA): Wij waren 
het niet eens met de kortingsmetho-
diek. Wij hebben ons daarbij echter 
neergelegd en vervolgens hebben wij 
gepleit voor een andere differentiatie. 
Ik ben nog altijd van mening dat een 
inkomenspolitiek alternatief - waar-
over ik straks zal spreken - de voor-
keur verdient boven een budgettaire 
kortingsmethodiek die ook voor de la-
gere ambtenaren tot een versnelde 
achteruitgang in koopkracht leidt ten 
opzichte van werknemers in het be-
drijfsleven. De gevoelens van de Mi-
nister en van mij lopen parallel, maar 
de cijfers gaan dwars tegen elkaar in. 

De heer Weijers (CDA): Ik begrijp dat 
de heer Van Thijn wel wil korten, maar 
op een andere manier. 

De heer Van Thijn (PvdA): Het alterna-
tieve beleid kan de heer Weijers be-
kend zijn. Ik kom dadelijk nog uitvoerig 
te spreken over dat beleid. Het gaat er 
nu om dat deze kortingen werden ge-
argumenteerd met de voorsprongpo-
sitie die toen uit de cijfers van het Cen-
traal Planbureau werd afgeleid. Ik con-
stateer dat die voorsprongpositie tot 
op de dag van heden niet is waar ge-
maakt. In Bestek '81 stond nota bene 
nog te lezen dat het kabinet van oor-
deel was dat bij het ontbreken van de 
mogelijkheid tot volledige pakketver-
gelijking, het afwijken van een bijna 20 
jaar gehanteerd uitgangspunt op zich 
zelf niet kan worden onderbouwd. 
Niettemin werd in hetzelfde Bestek '81 
zonder onderbouwing van dit uitgangs-
punt afstand genomen. 

Het is verheugend - om ook maar 
eens een vrolijk geluid te laten horen -
dat de Minister nu bereid is gebleken, 
tot een pakketvergelijkend onderzoek 
te komen. Er is echter een groot ver-
schil tussen de praktische problemen 
die de Minister op weg hier naar toe 
meende te moeten signaleren en het 
gemak waarmee bij het kortingenbe-
leid op de uitkomsten van zo'n pakket-
vergelijking is vooruitgelopen. 

Het trendbeleid werd ook geweld 
aangedaan op het punt van de bouw-
en uitzend-c.a.o. Het gaat mijn fractie 
er niet om dat deze integraal in de 
trend zouden moeten worden ver-
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werkt. De Minister had, wat ons be-
treft, keihard mogen onderhandelen, 
maar het feit dat hij niet heeft onder-
handeld en uitsluitend op budgettaire 
motieven en zonder verdere onder-
bouwing, een 'nul komma nul' afkon-
digde, beschouwen wij als een gevaar-
lijk precedent. 

In zijn brief van 23 januari j l . erkent 
de Minister dit in feite: 'Materieel bete-
kende dit voorstel een afwijking van de 
trendmethodiek. Toch heb ik mijn 
voorstel niet als zodanig gepresen-
teerd. De vorm waarin ik mijn voorstel 
gegoten heb, was die van een uitzon-
derlijke maatregel met een incidenteel 
karakter.' Met alle respect voor het feit 
dat voor deze Minister presentatie be-
langrijker is dan beleid, moet ikvast-
stellen dat het op het beleid aankomt. 
Dat materieel van het trendbeleid 
wordt afgeweken, kan niet worden 
ontkend. 

Dit kan niet op deze manier. Ik zeg 
niet dat het niet kan. Mijn fractie erkent 
dat er alle aanleiding toe is, de gehele 
toeslagenproblematiek onder ogen te 
zien, zeker nu de ontwikkeling in de 
richting gaat van een opwaardering 
van vuil, zwaar en onaangenaam werk. 
Dat kan echter niet op eenzijdige, inci-
dentele basis gebeuren. Wèl kan wor-
den gedacht aan de vervanging van 
een globale toekenning door een meer 
gedifferentieerde. Een koudetoeslag 
behoeft niet ten goede te komen aan 
een directeur-generaal die er al 
warmpjes bijzit. 

Gelet op de troonrede, waarin de 
herwaardering van vuil, zwaar en on-
aangenaam werk als noodzaak werd 
genoemd, was wat meer creativiteit in 
dezen van deze Minister op zijn plaats 
geweest. Terugkomend op de bouw-
c.a.o., stel ik de vraag hoe de bereid-
heid van de Minister tot overleg, in een 
brief aan de rechter vastgelegd, moet 
worden verstaan, gelet op zijn beide 
argumenten dat er geen geld is en dat, 
als er wèl geld is, het nog niet gebeurt. 
Overleg met een nuloptie als vertrek-
en eindpunt is geen overleg. 

Voor mijn fractie is de noodzaak van 
een inkomenspolitieke in plaats van 
een budgettaire benadering essen-
tieel. Niet de groep ambtenaren als be-
zuinigingsobject, maar een inkomens-
beleid voor alle werknemers, inclusief 
de ambtenaren, is ons uitgangspunt. 
Het kwalijke gevolg van de benadering 
die het kabinet heeft gekozen is dat alle 
ambtenaren ongeacht hun inkomens-
positie, over één kam worden gescho-
ren als een bevoorrechte groep waar-
van nog veel te halen valt. Daarmee 
wordt volstrekt voorbijgegaan aan het 

verschil tussen hoge en lage ambte-
naren. Het is volkomen misplaatst, over 
de ambtenaren op of onder modaal te 
spreken alsof zij tot de meest geprivile-
geerden behoren. 

Dat geldt wèl voor de hogere ambte-
naren. Aan hun salarissen gebeurt 
naar onze mening te weinig. Waarom 
is de herstructurering van de inko-
mens boven schaal 152/154 nog 
steeds niet afgerond? Waarom telt het 
overleg hierbij wel? Wij menen trou-
wens dat deze topfunctionarissen har-
der kunnen worden aangepakt dan de 
Minister van plan is. Waarom kan 
schaal 154 binnen enkele jaren niet als 
maximuminkomen bij de overheid 
functioneren? Waarom zou iemand bij 
de overheid meer moeten verdienen 
dan een Minister-President? Voor de 
hogere salarisgroepen geldt voor ons 
een trend zettend, geen trend volgend 
beleid, ook in verband met de uitstra-
ling via de systematiek van het norm-
inkomen naar de vrije beroepen. 

Er is ook alle reden voor om eens te 
kijken naar een actiever anti-cumula-
tiebeleid. Wij betreuren ook het feit, 
dat de Minister en de centrales de af-
topping van het vorig jaar als een een-
malige zaak beschouwen. 

Minister Wiegel: Nu er dus tussen de 
centrales en de Minister over deze 
zaak overeenstemming is bereikt, be-
treurt de heer Van Thijn deze overeen-
stemming weer. 

De heer Van Thijn (PvdA): Inderdaad, 
de Kamer heeft h t . laatste woord. 
Hierover is overeenstemming bereikt 
en ik ben het daar, als controleur van 
de Regering, niet mee eens. Dat klopt. 

Minsiter Wiegel: Wat moet ik er nu 
mee. De ene keer zegt de heer Van 
Thijn tegen de Minister dat hij het be-
treurt - of hij gebruikt er nog sterkere 
woorden v o o r - dat de Minister niet tot 
overeenstemming met de centrales 
komt. Vervolgens-wanneer het hem 
uitkomt, op een punt dat hem politiek 
past - betreurt hij het weer wanneer 
de Minister wèl tot overeenstemming 
met de centrales is gekomen. Er ont-
breekt enige logica in zijn betoog. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat begrijpt 
de Minister uitstekend. Hij heeft nu 
twee jaar met dit bijltje gehakt. We 
moeten twee dingen goed onderschei-
den. In de eerste plaats: wordt er over-
leg gevoerd, ja of nee? In de tweede 
plaats: wat is de uitkomst van het 
overleg? Wanneer er reëel open over-
leg wordt gevoerd, moet de volksver-
tegenwoordiging op dat moment, als 
controleur op de achterhand, een 
broedende kip niet storen. Zodra ech-

ter dat overleg is afgerond, ongeacht 
de uitkomst, heeft dit Huis een contro-
lerende functie te vervullen. 

Ik constateer dat op dit punt de over-
eenstemming tussen de Minister en de 
centrales, over het niet door laten 
gaan van een aftopping in 1980, onze 
instemming niet heeft. Dat weet de Mi-
nister, omdat deze Kamer, bij een vori-
ge gelegenheid, een motie heeft aan-
genomen waarin hem gevraagd werd 
om ook in 1980 en 1981 zo'n aftop-
pingsvoorstel aan het centraal georga-
niseerd overleg voor te stellen. 

Minister Wiegel: Mag ik de heer Van 
Thijn vragen - het ontschiet mij even -
of de fractie van de Partij van de Ar-
beid toen vóór die motie heeft ge-
stemd? 

De heer Van Thijn (PvdA): Die motie 
was mede door ons ondertekend. 

Minister Wiegel: Daarmee heeft zijn 
fractie dus iets gedaan volstrekt tegen-
strijdig aan wat hij zojuist betoogde, 
namelijk prematuur door het overleg 
tussen de Minister en de centrales 
heenwandelen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Nee, in 1979 
hadden wij een beleid voor drie jaarte 
beoordelen. De Minister had de deur 
voor drie jaar dichtgeslagen. Hij had 
voor drie jaar het arbeidsvoorwaar-
denbeleid vastgesteld, de kortingen 
van 0,3 tot 0,7 voorgesteld. Daar viel 
niet meer aan te wrikken, daarover viel 
niet meer te praten. Dat gold voor de 
hele Bestek-periode. Alleen de aftop-
ping bleef beperkt tot 1979. Is het dan 
niet logisch dat de Kamer in die situ-
atie zegt: 'Hoe hebben wi j het nu? Wel 
die kortingen voor drie jaren, maar 
niet de aftopping? Daarmee zijn wi j het 
niet eens! . Dat is geen doorkruising 
van het overleg, dat is proberen de 
deur weer open te wrikken. 

Minister Wiegel: Natuurlijk wel , dat is 
toch precies hetzelfde. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat ishele-
maal niet precies hetzelfde, dat weet 
de Minister heel goed. 

De heer Evenhuis (VVD): De fractie van 
de heer Van Thijn heeft ook gestemd 
voor de motie-Engwirda in oktober 
1979 over de aftopping in 1980. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat ging 
over de aftopping in het algemeen èn 
bij de overheid èn bij het bedrijfsleven. 

De heer Evenhuis (VVD): De overheid 
moest daartoe zelf het initiatief nemen 
en moest dat zelf stimuleren. Dat door-
kruist ook dat overleg. 
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De heer Van Thijn (PvdA): Nee, dat 
overleg was afgesloten. De Minister 
wilde het over dit punt en over geen 
enkel ander punt nog heropenen, niet 
over de bouw-c.a.o. en niet over de 
kortingen. Hij wilde dat wel over de 
onregelmatigheidstoeslag, maar daar 
kom ik nog op. Het was voor de Minis-
ter een afgedane zaak. Er moest rust 
komen op het ambtenarenfront, zo 
vond hij, ietwat vermoeid. 

De Kamer werd om een eindoordeel 
gevraagd. Bij herhaling hebben wi j er-
voor gepleit het overleg te heropenen 
op het punt van de aftopping. Wij heb-
ben nu zelfs een initiatief-ontwerp-
Kombrink ingediend om deze discus-
sie ook in de Kamer los te wrikken voor 
het particuliere bedrijfsleven. De uit-
spraken die de heer Evenhuis nu ci-
teert zijn uitspraken van een kamer-
meerderheid die de Minister achter-
eenvolgens naast zich neer heeft ge-
legd. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik heb het 
over de uitspraken van de Kamer en 
over hetgeen in het overleg aan de or-
de moet komen. 

Ik wi l nog even terugkomen op de 
uitspraak van de heer Van Thijn over 
het trend zettend beleid van de over-
heid op de inkomens. Kan hij duidelijk 
maken in welke verhoudingen hij de 
uitkomst daarvan ziet? Is dat 1: 2, 1: 3 
of 1: 4? 

De heer Van Thijn (PvdA): 1 op 4, als 
startpunt. 

De heer Evenhuis (VVD): Volgens de 
cijfers zitten we op het ogenblik op een 
verhouding van 1 op 3,7. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik meen van 
niet. Als we uitgaan van schaal 154 als 
maximum-inkomen op den duur en we 
kijken naar de inkomensontwikkeling, 
dan komen we naar mijn mening als 
startpunt uit op 1 op 4. Als het 1 op 3,5 
is, is dat nog beter. 

De heer Evenhuis (VVD): Berekenin-
gen over vorig jaar leren dat het toen 
in de nettosfeer 1 op 4,2 was. Nu zitten 
we er al aanzienlijk onder. Uw doel is 
dan al bereikt voordat u eraan begint. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat is mooi 
meegenomen. Dan kunt u er moeilijk 
nog tegen zijn. Uw steun heb ik dus. 

De heer Evenhuis (VVD): Neen, ik 
meen dat uw betoog over trend zet-
tend beleid in feite hierdoor in de lucht 
komt te hangen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Als ik 
spreek over inkomens boven schaal 
154, heb ik het over gigantische topin-

komens. De Minister heeft ze wel eens 
in kaart gebracht. Ik waardeer het dat 
deze Minister althans voorstellen heeft 
ingediend om die inkomens wat terug 
te brengen. Het applaus van de VVD 
voor dat beleid is tot nu toe uitgeble-
ven. 

De heer Evenhuis (VVD): Integendeel. 

De heer Van Thijn (PvdA): Het applaus 
is dus binnen, mijnheer de Minister. 

De heer Evenhuis (VVD): Toen de Mi-
nister met zijn eerste begroting kwam, 
die hij moest verdedigen, een begro-
ting van het vorige kabinet, is hierover 
al gesproken. Wij hebben toen onze in-
stemming met dat punt nadrukkelijk 
betuigd. Dit jaar spreken we er niet 
meer over. De Minister is er volop mee 
bezig. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat is waar. 
De Minister is er al jaren mee bezig. 

De heer Evenhuis (VVD): De Minister 
doet wat veel te lang is nagelaten, na-
melijk het aanbrengen van die structu-
ren. 

De heer Van Thijn (PvdA): Wij worden 
in dit huis geconfronteerd met het ene 
noodwetje na het andere, loonstop en 
loonpauze. De Minister is in de nog 
geen twee jaar dat hij bezig is erin ge-
slaagd het overleg over de herstructu-
rering van de inkomens van de top-
functionarissen bij de overheid af te 
ronden. 

De heer Evenhuis (VVD): De Minister is 
nog duidelijk bezig met het overleg. 

De heer Van Thijn (PvdA): De Minister 
is nog duidelijk bezig. Dat is mijn be-
zwaar. Hij moet eens ophouden. Wij 
willen voorstellen zien. Het is toch on-
aanvaardbaar dat het zo lang duurt, 
terwijl hij alle deuren dicht slaat en 
over welk onderwerp dan ook het 
overleg wordt stopgezet. Er moest 
zelfs een kort geding worden gevoerd 
om hem weer naar de onderhande-
lingstafel te krijgen. Als het gaat om de 
inkomens van de topfunctionarissen, 
kan het overleg maar niet tot een einde 
komen. Dat is toch te gek. Dat is meten 
met twee maten. 

De heer Evenhuis (VVD): Spreekt u uw 
voldoening erover uit dat dit kabinet 
dit punt onmiddelli jk bij zijn aantre-
den heeft aangepakt? 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik spreek 
mijn voldoening erover uit... 

De heer Evenhuis (VVD): Goed zo, 
dank u wel. 

De heer Van Thijn (PvdA): ...dat de Mi-
nister is begonnen met deze zaak aan 
te pakken. Zo langzamerhand is het 

erg teleurstellend dat hij de zaak nog 
niet heeft afgerond. Daarover ging het. 
Bovendien vind ik dat de zaak forser 
zou kunnen worden aangepakt. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog even terugkeren 
tot een ander punt dat door de heer 
Van Thijn is genoemd, namelijk de in-
komenspolitieke kant en de inkomens-
verhoudingen. De heer Van Thijn heeft 
gezegd dat hij als startpunt ziet een 
verhouding van 1 op 4. Ik ben be-
nieuwd naar het eindpunt, zoals hij dat 
ziet. Bij de behandeling van de Nota in-
komensbeleid in 1975 vond de PvdA 
kennelijk een verhouding van 1 op 5 al-
leszins redelijk als startpunt. Nu is de-
ze 1 op 4. De heer Evenhuis zegt dat de 
maatschappelijke ontwikkeling alweer 
wat verder is dan de PvdA. Ik zou toch 
graag zien, waar de PvdA wenst uit te 
komen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Wilt u ook 
nog weten in welk jaar of welke eeuw? 

De heer De Vries (CDA): Als u dat erbij 
kunt vertellen, zou dat aardig zijn. 

De heer Van Thijn (PvdA): Het woord 
vertrekpunt is een uitvinding van uw 
fractie. Het woord eindpunt is weer 
een uitvinding van andere fracties. 
Voor deze parlementaire periode is 1 
op 4 a 1 op 3,5 een aardig eindpunt. 
Voorde volgende kabinetsperiode" ik 
spreek nu op basis van cijfers die af-
komstig zijn uit ons program voor deze 
parlementaire periode - zullen we 
weer een vierjarige doelstelling formu-
leren. Zo gaan wi j , zij het vaak met uw 
stille tegenwerking, stap voor stap in 
de goede richting 

De heer De Vries (CDA): U hebt nog 
geen indruk over het eindpunt, over 
eenjaar of tien? 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat zal iku 
over 10 jaar vertellen. 

De heer Evenhuis (VVD): In feite wordt 
ervoor gepleit, dat het kabinet - ik 
neem aan, dat het er volgend jaar nog 
zit - niets meer voor de overheidssala-
rissen moet doen, omdat ze al bene-
den de verhouding 1: 4 zijn gezakt. Het 
is toch wel aardig om te weten, waar 
de heer Van Thijn in deze kabinetsperi-
ode op uit wi l komen. Over een alter-
natief gesproken. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik begrijp 
dat er in deze Kamer een groeiende 
meerderheid is voor de gedachte van 
een maximum-inkomen. 

De heer Evenhuis (VVD): Neen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Die groeien-
de meerderheid is er. Ik vind, dat het 
maximum-inkomen binnen enkele jaren 
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op schaal 154 - f 130.000 af 135.000 -
moet komen.De verhouding is dan on-
geveer 1: 4. Wij hebben dan een flink 
begin gemaakt met een aftopping, 
waarvan de oren van de Minister zou-
den tuiten, als die werkelijk zou wor-
den doorgezet.Het beginpunt is over-
eenstemming over een maximum-in-
komen. Als de heer Evenhuis hierin 
mee kan gaan, ben ik bereid zijn verde-
re vragen te beantwoorden. 

De heerNypels(D'66): Denkt de heer 
Van Thijn ter zake van die verhouding 
1: 4 aan een verhouding met inbegrip 
van secundaire arbeidsvoorwaarden? 
Ik wijs erop dat over een dergelijke 
verhouding niets bekend is. 

De heer VanThijn (PvdA): Onderzoek 
zou die wetenschap kunnen opleve-
ren. Het gaat er mij om de geesten van 
de heren te rijpen voor de gedachte 
aan een maximum-inkomen bij de 
overheid. 

De heer Evenhuis (VVD): Wat een zen-
dingsdrift! 

De heer Van Thijn (PvdA): In een later 
stadium kunnen de praktische vragen 
nader onder ogen worden gezien. 

De heerVerbrugh(GPV): Denkt de 
heer Van Thijn bij dat maximum inko-
men aan een maximum gezinsinko-
men? Of vindt hij dat man en vrouw 
elk f 130.000 moeten kunnen verdie-
nen? 

De heer Van Thijn (PvdA): Zoals be-
kend, denken socialisten in zeer geïn-
dividualiseerde termen; man en 
vrouw zijn voor ons eenheden. 

De heer Verbrugh (GPV): Dus 
f 260.000 per gezin? Dank u wel. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dan staat u 
wel een zeer ideaal gezin voor ogen. 

Wij betreuren ook het feit, dat de Mi-
nister en de bonden de aftopping van 
vorig jaar als een eenmalige zaak be-
schouwen. Juist vanuit de voorbeeld-
functie zou de aftopping bij de over-
heid moeten worden doorgezet. Wij 
vragen de Minister de motie-Janssen 
alsnog uit te voeren. Wij blijven het be-
treuren dat de differentiatie van de 
kortingen op het niveau van de refe-
rendaris is blijven hangen op 0,7%. 

Als het de Minister ernst is dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen, dan moet hij dat ook 
waar maken. Toxopeus is beroemd ge-
worden door de Toxopeusronde. Nu 
deze Minister de ambitie heeft laten 
varen een tweede Thorbecke te wor-
den, zou hij zich misschien kunnen 
spiegelen aan deze voorganger. Een 

Wiegelronde als spiegelbeeld van de 
Toxopeusronde. Is dat niet aardig? 

Wij zijn in dit verband niet gerust op 
de plannen met betrekking tot de aan-
vangssalarissen. Zo'n maatregel over 
de gehele linie zouden wij met name 
voor de lagere rangen onjuist vinden. 
Wanneer de maatregel zich zou toe-
spitsen op nieuw aangestelden in de 
hogere rangen, zou dat anders liggen, 
maar dan vragen wij ons af of zo'n 
maatregel niet meegenomen kan wor-
den in zo'n algemene Wiegelronde 
voorde hogere rangen. Wij betreuren 
het dat de Minister, zoveel maanden 
na de algemene beschouwingen, toen 
de heren van Agt en Rietkerk hun on-
deronsje hadden over dit onderwerp, 
hierover nog geen klare wijn kan 
schenken. 

Klare wijn zal er wel geschonken 
moeten worden met betrekking tot de 
plannen, tekorten op de toeslag onre-
gelmatige diensten. Deze maatregel 
treft uitgerekend de lagere ambte-
naren, bovenop de korting van Bestek 
'81 en gaat lijnrecht in tegen de maat-
schappelijke discussie over de her-
waardering van zwaar en onaange-
naam werk, dus ook tegen de voorne-
mens van het kabinet zelf, geuit in de 
Troonrede. 

Een voorbeeld is dit van inconsistent 
regeringsbeleid, dat terecht kwaad 
bloed heeft gezet bij tienduizenden 
postbestellers, politieagenten, brand-
weerlieden, reinigingsmensen, enz, 
mensen met bescheiden inkomens op 
vitale plaatsen in de dienstverlening. 
Zij worden getroffen door 'een abrup-
te, niet onaanzienlijke achteruitgang in 
inkomsten' waarbij het gaat 'om be-
dragen van f 588 tot f 895 per jaar'. Ik 
citeer een brief, die geschreven zou 
zijn op papier van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat van 1 en '/s 
kantje, met interlinie, waarin de Minis-
ter dringend verzocht wordt van dit 
voornemen af te zien. Ik geloof dat de 
Staatssecretaris de brief heeft onderte-
kend, maar de naam herinner ik mij 
niet en als ik het verkeerd heb, bied ik 
mijn excuses daarvoor aan. 

Ik sluit mij bij het gestelde in die 
brief aan. Ik sluit mij ook aan bij de in-
middels met algemene stemmen door 
de Kamer aangenomen motie van de 
leden Eversdijk en Van Zeil, die is inge-
diend bij de behandeling van de PTT-
begroting, een aardig welkomstsaluut 
aan deze Minister aan de vooravond 
van de behandeling van zijn begroting. 
Voor alle zekerheid vraag ik de Minis-
ter of hij bereid is, deze motie uit te 
voeren, ook al is zij niet bij zijn begro-
t ing ingediend, en of hij de toezegging 
wil doen, dat wat in de motie is ge-

vraagd ertoe leidt dat hij geen voor-
stellen van deze strekking zal indienen 
bij het Centraal Georganiseerd Over-
leg. Indien de Minister hierover twijfel 
laat bestaan dan zal een motie worden 
ingediend; zij is voorbereid en heeft 
steun van verschillende fracties. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog een enkele opmerking over het 
werkgelegenheidsbeleid van deze Mi-
nister, onder de slogan: Aktie Werk-
winst '80. Het is interessant om deze 
Minister zo bezig te zien, als activist en 
dan nog wel voor meer werk bij de 
overheid. Wie vond ook weer dat de 
overheid de broekriem moest aanha-
len? Nu lezen wij paginagrote adver-
tenties waarin de heer Wiegel optreedt 
als de grote promotor van meer banen 
bij de overheid. Ik dacht eerst dat deze 
campagne verzorgd was door de heer 
De Korte, maar inmiddels begrijp ik 
dat die ermee in zijn maag zit. Hij heeft 
vorige week de werkwinst-actie ten 
minste alweer aangemeld voor de 
nieuwe bezuinigingsronde. 

Blijkbaar past deze activiteit niet in 
het profiel van de nieuwe lijsttrekker 
van de VVD. Ik kan de VVD echter 
geruststellen. Het valt allemaal vrese-
lijk mee, want het is gewoon niet waar 
wat in de advertentie staat: de over-
heid zorgt in 1980 niet voor méér maar 
voor minder arbeidsplaatsen, 1000 
minder dan er in Bestek '81 in het 
vooruitzicht is gesteld voor 1980. De 
overheid levert geen forse bijdrage 
aan de oplossing van de werkloosheid 
maar doet haar uiterste best, de auto-
nome groei bij de overheid af te rem-
men. 

Ik wijs op de tabel nr. 2 op blz. 10 van 
de nota van de Minister. Wie niet van 
cijfers houdt, kan terecht bij een uit-
spraak van de Minister zelf. De Minis-
ter verklaart zélf in TROS-Aktua tegen-
over de heer De Korte: 'De groei van 
het overheidspersoneel ligt al duidelijk 
lager dan een tijd terug.' 

De werkwinst-actie levert geen nieu-
we arbeidsplaatsen, maar betekent, zo 
blijkt uit de nota, dat de beschikbare 
werkgelegenheid zo volledig en zo 
goed mogelijk wordt bezet. Het gaat 
over een versnelde vervulling van be-
staande vacatures. De resultaten van 
de VUT vallen trouwens tegen. Wat is 
de reden? Wat gebeurt er met de over-
schietende gelden? 

De overheid pakt niet aan, de over-
heid pakt af. De Minister zal dat in dit 
debat zeker niet willen toegeven. Maar 
de waarheid zal stellig nog aan het 
licht komen tijdens de verkiezingskam-
pagne als de Minister weer zichzelf kan 
zijn en 'gewoon' kan pleiten voor een 
afremming van het uitdijende over-
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heidsapparaat. Ik voorspel dan de vol-
gende advertentie: 'De overheid zorg-
de in '80 voor minder arbeidsplaat-
sen', w.g. Hans Wiegel, lijsttrekker van 
de VVD. 

D 
De heer B. de Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verheugt mij dat de Ka-
mer heeft besloten aan het onderdeel 
overheidspersoneelsbeleid van de be-
groting van Binnenlandse Zaken dit 
jaar voor het eerst een apart debat te 
houden. Daarin zit een stuk erkenning 
van de betekenis van de overheid als 
grootste werkgever in dit land. De 
overheid was dat al langer, maar in de 
loop van de jaren zeventig zijn de ge-
talsverhoudingen tamelijk drastisch 
gewijzigd. De collectieve en semi-col-
lectieve sector verschaffen thans meer 
werkgelegenheid dan de industrie. Er 
is echter meer. Door een apart debat 
geven Regering en parlement ook uit-
drukking aan het gewicht dat zij toe-
kennen aan een goed sociaal beleid. 

Het ziet er niet naar uit dat het in de 
komende jaren eenvoudig zal zijn om 
een goed personeelsbeleid te voeren. 
Aan de ene kant zal het nodig zijn in te 
spelen op voortgaande snelle maat-
schappelijke veranderingen. Aan de 
andere kant is er het perspectief van 
een stagnerende economische groei, 
waardoor de collectieve sector veel 
moet opvangen met weinig financiële 
armslag. 

Tegelijkertijd geldt echter dat de 
voorbeeldfunctie van het overheids-
personeelsbeleid juist in een stagne-
rende economie weer aan betekenis 
wint. Bij de bespreking van verschil-
lende onderdelen van het beleid zal 
dat ook blijken. Mijn conclusie daaruit 
is dat de ti jd, dat de overheid in de be-
trekkelijk comfortabele positie verkeer-
de, dat zij kon volstaan met een afge-
leid personeelsbeleid, voorbij is. In de 
toekomst zal de nadruk weer meer 
moeten komen te liggen op een initië-
rend personeelsbeleid; een beleid dus 
waardoor de overheid meer richting 
geeft dan richting volgt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook ten aan-
zien van nieuwe ontwikkelingen in het 
personeelsbeleid zal de Kamer st imu-
lerend kunnen optreden. Tegelijk past 
echter een terughoudende opstelling. 
Als we een vergelijking met het be-
drijfsleven maken, is de positie van het 
parlement immers meer te vergelijken 
met die van een raad van commissa-
rissen dan met die van de directie. In 
die positie getuigt het niet van grote 
wijsheid om in het openbaar met over-
haaste stellingnamen de relatie tussen 
directie en personeel te belasten. 
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De terughuuuendheid die de Kamer 
en haar leden past, neemt evenwel niet 
weg dat het parlement een bredere 
verantwoordelijkheid heeft dan een 
raad van commissarissen. Het parle-
ment mag en moet een groter gewicht 
hechten aan het voorbeeldeffect van 
de arbeidsverhoudingen bij de over-
heid. Daarnaast dienen bij de budget-
taire afweging ook de macro-economi-
sche gevolgen van het beleid te wor-
den betrokken. 

Die dubbelrol van Regering en parle-
ment had en heeft nog steeds gevol-
gen voor de status van het Centraal 
Georganiseerd Overleg. Uiteindelijk, 
als het Centraal Georganiseerd Over-
leg geen overeenstemming oplevert, 
kan de overheid overgaan tot eenzijdi-
ge vaststelling van de arbeidsvoor-
waarden. 

In een brief van 30 november 1979 
hebben de ambtenarencentrales hun 
onvrede met deze situatie onder de 
aandacht van de vaste Commissie 
voor ambtenarenzaken gebracht. Op 
grond van artikel 6, lid 1 t/m 3, van het 
Europees Sociaal Handvest stellen zij 
vast dat er ook voor het overheids-
personeel sprake moet zijn van onder-
handelingen op basis van gelijk-
waardigheid van de partners. Zij zijn 
dan ook van mening 'dat een funda-
mentele herziening van het huidige 
systeem noodzakelijk en onvermijde-
lijk is'. 

Het CDA heeft begrip voor deze ar-
gumentatie en ziet als logisch eind-
punt van de bepleite ontwikkeling een 
situatie waarin ook tussen de overheid 
en de ambtenarencentrales een nor-
male collectieve arbeidsovereenkomst 
wordt afgesloten. Daarbij past ook dat 
de ambtenarencentrales de beschik-
king hebben over het stakingswapen. 

Is de Minister bereid een ontwikke-
ling in deze richting te bevorderen? 
Kan hij in dat verband tevens medede-
len hoe het komt dat de commissie-
Toxopeus, die voor 1 januari 1980 zou 
adviseren over het stakingsrecht van 
ambtenaren, nog niet gerapporteerd 
heeft? Mag de Kamer er ondanks de 
opgetreden vertraging vanuit gaan dat 
de motie-De Voogd c.s. die vroeg om 
een wettelijke regeling van het sta-
kingsrecht voor ambtenaren vóór 1 ja-
nuari 1981, toch nog uitgevoerd zal 
worden? 

Mijnheer de Voorzitter! Het 60-jarige 
jubileum van het Centraal Georgani-
seerd Overleg is geen hoogtepunt van 
goede verhoudingen tussen de Minis-
ter en de centrales. In zekere zin is dat 
ook niet verrassend. Het was niet te 
verwachten dat de Minister bloemen 
zou krijgen van een groepering waar-
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van in het kader van Bestek '81 een ex-
tra matiging werd verlangd. Het is 
evenmin een wonder dat parlementa-
riërs, die erg creatief zijn in het beden-
ken van nieuwe aanslagen op de amb-
tenarensalarissen, weinig bijdragen 
tot verbetering van de sfeer. 

Aan de andere kant lijkt het soms 
alsof de ambtenarencentrales hun 
best doen om hun verantwoordelijk-
heidsbesef te verbergen achter groeps-
egoïsme. Juist is een dergelijke situa-
tie moeten hoge eisen worden 
gesteld aan zowel de redelijkheid van 
de voorstellen die in het Centraal Ge-
organiseerd Overleg komen, als aan 
het gehalte van het overleg dat daar 
wordt gevoerd. Open en reëel overleg 
impliceert dat de uitkomst ervan niet 
van te voren vaststaat; het impliceert 
niet dat je nog overal terecht kunt ko-
men. Zeker in de huidige tijd geldt dat 
ook de marges voor zulk overleg smal 
kunnen zijn. 

Wat het overleg over de bouw- en 
uitzend-c.a.o. betreft, hebben wij geen 
behoefte om de Minister een schrob-
bering te geven. Het verzoek van de 
rechter aan de Minister om opnieuw 
met de centrales over deze problema-
tiek te overleggen, interpreteren wi j 
ook niet als zodanig. 

Open en reëel overleg dient ook 
plaats te vinden over een ander onder-
werp dat de afgelopen weken nogal de 
aandacht heeft getrokken. Ik doel daar-
mee op de toeslag voor onregelmatige 
diensten. Als ik goed ben geïnfor-
meerd heeft de Minister in de Centrale 
Commissie op dit punt nog geen voor-
stellen gedaan, maar is er wel op ge-
studeerd, al vele jaren lang zelfs! 

Is de Minister van oordeel dat de 
taak nu voldoende rijp is om binnen-
kort voorstellen op dit punt aan het 
Centraal Georganiseerd Overleg te 
doen? Zo, ja, wat is dan de ratio van 
die voorstellen en hoe werkt het voor 
de betrokken mensen uit? Mijn slot-
vraag op dit punt luidt: Hoe passen 
eventuele voorstellen in het pleidooi 
voor een betere beloning van vuil en 
onaangenaam werk? 

De heer VanThijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had na de aanvaarding 
van de motie van het CDA de vraag 
verwacht, of de Minister geen voor-
stellen van die strekking bij het Cen-
traal Georganiseerd Overleg zou indie-
nen. Nu vraagt de heer De Vries wan-
neer de Minister die voorstellen in-
dient en hoe zij eruit zien. Wij weten 
hoe de voorstellen eruit zien. Daarom 
vragen w i j : dien ze niet in. 

De heer De Vries (CDA): De vraag die 
u zoudt wil len stellen, mijnheer Van 
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Thijn, zou ik misschien in tweede ter-
mijn gaan stellen, als ik weet of de Mi-
nister inderdaad de voorstellen gaat 
doen. Tot dusverre is mij bekend dat 
de voorstellen zijn gedaan in een werk-
groep, maar dat zij nog niet zijn inge-
diend in de Centrale Commissie. Wel-
nu, ik zou eerst van de Minister wil len 
vernemen of hij inderdaad van plan is 
de voorstellen te doen en wat de in-
houd ervan is. Pas als ik daarover 
meer informatie heb, zou er aanleiding 
kunnen zijn de Minister te verzoeken 
die voorstellen niet te doen, maar zo-
lang ik niet weet of hij überhaupt van 
zin is voorstellen te doen en hoe zij er-
uit zien, vind ik het voorbarig nu al te 
zeggen dat ze niet gedaan mogen wor-
den. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik zou liever 
gevraagd hebben - dat heb ik dan ook 
gedaan - om maar geen voorstellen te 
doen. Ik wil echter uw scenario niet 
verstoren. 

De heer De Vries (CDA): Dat vind ik 
plezierig. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot een aantal aspecten van het perso-
neelsbeleid in engere zin. Voor de 
tweede wereldoorlog voerde de over-
heid een zelfstandig personeelsbeleid. 
De bijzondere status van de ambte-
naar en het specifieke karakter van de 
overheid als werkgever, dienden als 
motief om een aantal voorzieningen 
tot stand te brengen die nodig geoor-
deeld werden om ambtenaren in een 
redelijke staat te laten leven. Ik noem 
als voorbeelden de kindertoelagerege-
ling, de doorbetaling van salaris ti j-
dens ziekte, de wachtgeldregeling en 
de pensioenvoorziening. Overeen-
komstige wettelijke regelingen voor de 
particuliere sector kwamen pas veel la-
ter tot stand. Dat betekent overigens 
niet, dat de pakketten voorzieningen in 
beide sectoren thans gelijkwaardig 
zouden zijn. Bij het onderwerp pakket-
vergelijking kom ik daar straks nog op 
terug. 

Na de tweede wereldoorlog is de 
overheid geleidelijk aan, zowel ten 
aanzien van de materiële als de imma-
teriële arbeidsvoorwaarden, meer en 
meer een afgeleid beleid gaan voeren. 
De overheid loopt niet langer voorop, 
maar volgt, of blijft zelfs achter. Dat 
betekent niet dat er niets gebeurt. Het 
DUM-rapport, dat inmiddels ook al-
weer twee jaar oud is, bevat als een 
sociaal-statuut van de overheid vele 
goede voornemens. 

Het is goed als er veel aan wordt ge-
daan om deze goede voornemens zo-
veel mogelijk tot iedereen binnen het 

ambtelijk apparaat te laten doordrin-
gen, maar dan zal tegelijk duidelijk 
moeten worden gemaakt dat er hard 
aan word gewerkt om de woorden in 
daden om te zetten. Dat geldt met na-
me ten aanzien van die terreinen waar-
op de overheid een achterstand heeft, 
zoals dat van de democratisering. 

De regels die betrekking hebben op 
het functioneren van dienstcommis-
sies zijn nog steeds minder precies en 
uitgebreid dan de Wet op de onderne-
mingsraden. Binnen het ambtelijk ap-
paraat lijkt het traditionele hiërarchi-
sche denken nog steeds stevig veran-
kerd. Toch moet het niet veel moeili j-
ker zijn om de gemeentelijke brand-
weer of plantsoendienst te demo-
cratiseren dan een particuliere onder-
neming. Wij hopen dat de Minister ons 
ervan kan overtuigen dat er ook op dit 
punt vaart zit in zijn beleid. Wij vonden 
het wat kaal dat er in de memorie van 
toelichting kennelijk niet veel meer te 
melden was dan dat ernst werd ge-
maakt met de uitvoering van de mo-
tie-Nypels over het actief en passief 
kiesrecht voor dienstcommissies. Ove-
rigens zijn wi j wel blij met die ernst! 

Democratisering en openbaarheid 
van bestuur zijn ontwikkelingen die 
hand in hand gaan. Niet alleen de 
werknemer, maar ook de burger wordt 
mondiger. Echter, ook hier bestaat 
nogal eens de indruk dat het ambtelijk 
apparaat niet erg enthousiast op de 
ontwikkeling inspeelt. In niet mindere 
mate geldt dat trouwens soms ook 
voor de verantwoordelijke bestuur-
ders. 

Een andere maatschappelijke ont-
wikkeling waarop het overheidsperso-
neelsbeleid dient in te spelen, is die 
naar deeltijdarbeid en toenemende 
participatie van gehuwde vrouwen. Uit 
de antwoorden op de schriftelijke vra-
gen blijkt dat de Minister inmiddels 
een aantal adviezen van de Werkgroep 
Emancipatie en Deeltijdarbeid heeft 
overgenomen. 

Uit het antwoord op vraag 49 blijkt 
dat deeltijdarbeid tot dusver nog 
steeds vooral een vrouwenaangele-
genheid is. Hoewel dat op zichzelf niet 
zo verwonderlijk is, rijst toch de vraag 
of dit mede een gevolg is van het feit 
dat de overheid zich weinig inspant 
om ook voor mannen deeltijdfuncties 
aan te bieden. Vanuit het gezichtspunt 
van de werkgelegenheidsproblema-
tiek in de jaren '80 is daartoe alle aan-
leiding. Een vraag die ik daaraan wil 
vastknopen, is of er aanwijzingen zijn, 
dat de kosten van twee halve banen 
voor de overheid hoger zijn dan van 
één hele baan? Zo ja, wat is daarvan 
dan de oorzaak? 

Niet alleen deeltijdarbeid, maar ook 
uitzendarbeid is een verschijnsel dat 
de laatste jaren sterk in betekenis is 
toegenomen. Van uitzendarbeid kan 
zelfs gesteld worden, dat het tegen de 
verdrukking in gegroeid is. Hoewel ik 
daarmee geen waarde-oordeel wi l uit-
spreken rijst toch de vraag, in welke 
mate beide verschijnselen iets te ma-
ken hebben met een maatschappelijke 
ontwikkeling, waarin arbeid door grote 
groepen mensen anders beleefd wordt 
dan vroeger. Misschien ook zijn onze 
opvattingen over een goede rechts-
positie van werknemers nog sterk be-
paald door het traditionele beeld van 
de werknemer die tevens kostwinner 
is. Werknemers die de voorkeur geven 
aan een arbeidscontract met een gro-
tere vrijbli jvendheid voor beide partij-
en, passen niet goed in dat beeld. 
Maar als hun aantal toeneemt, zie ik 
niet goed in, waarom de kansen van 
deze groep beperkt moeten worden. 
Indien er al reden is om bezwaar tegen 
commerciële uitzendbureaus te heb-
ben, dan hoeft die aversie niet tevens 
gericht te worden tegen de mensen 
die van de diensten van deze bureaus 
gebruik maken. Wel meen ik, dat de 
overheid bij het inschakelen van uit-
zendkrachten zoveel mogelijk gebruik 
zou moeten maken van de diensten 
van het niet-commerciële uitzendbu-
reau start. 

Tegen deze achtergrond zou ik de 
Minister willen vragen wat het effect is 
geweest van de beslissing van de 
overheid om de maximale termijn 
waarbinnen uitzendkrachten in dienst 
mogen worden genomen, te beperken 
van zes maanden tot drie maanden. 
Naar ons oordeel kan zo'n maatregel 
alleen zinvol zijn, wanneer hij resul-
teert in een merkbare vergroting van 
het aantal permanente arbeidsplaat-
sen. 

Enige aandacht van de Minister wil 
ik ook nog vragen voor de faciliteiten 
met betrekking tot educatief verlof. 
Ons bereiken geruchten, dat het nogal 
eens voorkomt, dat personeelsdien-
sten met die faciliteiten uiterst karig 
zijn. 

Ter afsluiting van dit onderdeel van 
mijn betoog wil ik nog een opmerking 
maken over de positie van de Minister 
als coördinerend bewindsman voor 
het overheidspersoneelsbeleid. Be-
schikt de Minister over voldoende be-
voegdheden om die coördinerende 
taak waar te maken? Of is hij van oor-
deel dat structuurhervormende maat-
regelen nodig zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nu over 
tot het maken van enkele opmerkingen 
over de ontwikkeling van de werkgele-
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genheid bij de overheid. In het verleden 
is juist van de zijde van mijn fractie wel 
gesteld dat de relatie tussen inko-
mensmatiging en werkgelegenheid bij 
de overheid het meest direct zichtbaar 
is te maken. Dat leek ons ook uitzicht te 
bieden op het maken van APO-achtige 
afspraken met ambtenarencentrales. 

Wij zijn in die verwachting teleurge-
steld. De cijfers over de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in de collec-
tieve en semi-collectieve sector, die in 
de begrotingen voor 1979 en 1980 zijn 
gepresenteerd en de discussies daar-
over, hebben op ons ontnuchterend 
gewerkt. Voor alle duidelijkheid roep ik 
ze even in herinnering. Volgens de be-
groting 1979 zou het aantal mensen, in 
dienst van de overheid, tussen 1978 en 
1981 groeien met 13.000; volgens de 
begroting 1980 met 29.000. Tegelijker-
tijd loopt de verwachte groei van het 
personeel van semi-collectieve instel-
lingen over dezelfde periode terug van 
45.000 naar 33.000. 

Het vervelende is dat niemand ken-
nelijk precies weet, wat er achter deze 
vreemde veranderingen zit. Uit de toe-
lichtingen die de Regering heeft gege-
ven hebben wi j de indruk gekregen, 
dat het hier gaat om cijfers die uit een 
macro-economisch model van het 
Centraal Planbureau rollen en niet om 
een geconsolideerd beeld van voorge-
nomen beleid. 

Als dat waar is, betekent het in feite 
dat het gaat om cijfers die in de lucht 
hangen; in ieder geval dus geen cijfers 
met een taakstellend karakter, waar-
voor de overheid ter verantwoording 
kan worden geroepen als ze niet wor-
den gehaald. Wat moet een parlement 
en wat moeten sociale partners echter 
met zulke cijfers beginnen? Hoe kun je 
controleerbare afspraken maken over 
arbeidsplaatsenplannen en een werk-
winst-actie, als de extra arbeidsplaat-
sen die zulke plannen moeten opleve-
ren, bovenop een ontwikkeling komen, 
waar het beleid nauwelijks vat op 
heeft? 

Mijn fractie vindt dat er in deze situ-
atie verandering moet komen. Er moet 
ook in de presentatie onderscheid 
worden gemaakt tussen cijfers die het 
karakter hebben van een vrijblijvende 
prognose en cijfers die een taakstel-
ling inhouden. Een volgende stap is 
dar ernaar gestreefd moet worden om 
ten aanzien van de groei van de werk-
gelegenheid in de collectieve en semi-
collectieve sector te komen met meer 
jarencijfers die afgeleid zijn uit gecon-
solideerde meerjarenplannen. Is de 
Minister bereid, dat te bevorderen en 
zo ja, hoeveel tijd denkt hij daarvoor 

nodig te hebben? Bieden functie- en 
organisatiebestandcode, waaraan 
thans wordt gewerkt, uitzicht op een 
goede basis voor het verschaffen van 
dergelijke cijfers? 

Onvoldoende controleerbaarheid 
van het beleid als gevolg van slecht cij-
fermateriaal maakt het maar al te ge-
makkelijk de geloofwaardigheid van 
dat beleid in twijfel te trekken. Met het 
arbeidsplaatsenplan van het kabinet is 
dat dan ook grif gebeurd. Ik hoop dat 
het Werkwinst-plan van deze Minister 
een beter lot zal zijn beschoren. Het 
heeft mij goed gedaan zaterdag j l . in 
de NRC te lezen, dat de ambtenaren-
centrales het met de grote lijnen van 
dit plan eens zijn. 

Wij hopen dat dit plan ertoe zal lei-
den dat het percentage niet vervulde 
vacatures bij de overheid töt duidelijk 
onder de 3 zal dalen. Daarvoor zal het 
onder meer nodig zijn de wervingsin-
spanning te vergroten. Ik heb mij afge-
vraagd hoe ik dat moet rijmen met be-
richten dat aan de Rijks Psychologi-
sche Dienst minder middelen voor die 
werving ter beschikking zijn gesteld. 
Dat is des te meer het geval omdat het 
aantal vacatures waarin voorzien moet 
worden, als gevolg van de VUT groter 
wordt. 

Is het overigens juist dat vooral de 
deelname van lager betaalden aan de 
VUT tegenvalt? Geldt dit ook voor ou-
dere, ongehuwde vrouwen? Zo ja, ziet 
de Minister daarin aanleiding om de 
stimulansen voor deze groep te ver-
groten? In dit verband herinner ik de 
Minister aan een motie van mijn frac-
tie over een regionale toespitsing van 
de VUT voor overheidspersoneel, die 
bij de behandeling van het ISP door de 
Kamer is aangenomen. Mag ik aanne-
men dat deze Minister al druk bezig is 
zich te bezinnen op de uitvoering van 
deze motie? 

Minister Wiegel: Jazeker! 

De heer De Vries (CDA): Een andere 
mogelijkheid om bij te dragen aan de 
strijd tegen de werkloosheid, is het te-
rugdringen van het overwerken bij de 
overheid. Structureel overwerk op gro-
te schaal vindt plaats bij de PTT en 
Rijkswaterstaat. Ondanks de motie-
Eversdijk met betrekking tot het over-
werk bij de PTT, hebben wi j niet de in-
druk dat dit voortvarend wordt aange-
pakt. Daar waar structureel overwerk 
kan worden omgezet in een uitbrei-
ding van het aantal permanente ar-
beidsplaatsen — f u 11 t ime of partt ime -
dient dit zoveel mogelijk te worden be-
vorderd. Het zou toch eigenlijk overbo 
dig moeten zijn dat in deze ti jd nog 
eens te benadrukken. 

Wat vreemd hebben wi j gevonden 
de berichten over de uitbreiding bij het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
Het ABP vroeg 260 man extra en kreeg 
er 60. Misschien kan de Minister deze 
geschiedenis nog eens toelichten. Het 
antwoord op de schriftelijke vragen 
vond ik onbevredigend. 

Op het terrein van de primaire ar-
beidsvoorwaarden komt het afgeleide 
karakter van het beleid tot uitdrukking 
in hettrend-volgend beleid. Omdat 
conflicten in de arbeidsverhoudingen 
zich meestal toespitsen op de primaire 
arbeidsvoorwaarden, is het voordeel 
van het trendbeleid, dat de overheid 
bij zulke conflicten meestal in de luwte 
kan blijven. Daardoor is er ook wat 
minder kans op een vermenging van 
de dubbelrol overheid/werkgevers, 
waarover ook de heer Van Thijn ge-
sproken heeft. 

Daartegenover staat als nadeel, dat 
de overheid alles wat de sociale part-
ners overeenkomen, als een extern ef-
fect over zich heen krijgt. Door het 
trendsysteem en door de koppelings-
mechanismen in de sociale zekerheid 
heeft de overheid groot belang bij de 
uitkomst van de onderhandelingen in 
de diverse bedrijfstakken. Soms is het 
belang voor de overheid zelfs groter 
dan voor de rechtstreeks betrokkenen. 
Ik denk in dit verband bij voorbeeld 
aan de ervaringen met de toeslagver-
werkingen in de bouw-c.a.o. en aan de 
problemen rond de uitzend-c.a.o. 

In een stagnerende economie komt 
daarbij de vraag of het nog wel verant-
woord is te kiezen voor een structuur 
die ertoe leidt dat sociaal-economi-
sche spanningen zich hoofdzakelijk 
ontladen in de particuliere sector. Het 
financiële incasseringsvermogen van 
die particuliere sector is de afgelopen 
vijftien jaar aanzienlijk verminderd. 
Het risico dat conflicten, vooral op ter-
mijn resulteren in een gevoelig verlies 
van werkgelegenheid is toegenomen. 
Daardoor kan een vicieuze neerwaart-
se spiraal ontstaan die onder andere is 
beschreven in het SER-advies over de 
omvang en groei van de collectieve 
sector in het najaar van 1978. 

Uiteraard heeft de stagnerende 
groei ook rechtstreeks tot gevolg dat 
de financiële armslag van de overheid 
erg klein wordt. De forse groei van de 
overdrachtsuitgaven en de aandrang 
om een grotere bijdrage te leveren aan 
het op peil houden van de werkgele-
genheid staan daar haaks op. Het gro-
te belang dat de overheid daardoor 
krijgt bij inkomensmatiging komt dan 
op gespannen voet te staan met het 
passief volgen van de loonontwikke-
ling in de particuliere sector. 
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De problematiek rond de bouw- en 
uitzend-c.a.o. en de kortingen in het 
kader van Bestek'81 illustreren hoe 
onder de druk der omstandigheden al 
een zekere bijstelling van het trendbe-
leid heeft plaatsgevonden. Ik denk dat 
het onvermijdelijk is op deze weg ver-
der te gaan. In de evolutie van het 
Centraal Georganiseerd Overleg tot 
een volwaardige onderhandelingssitu-
atie past het om te komen tot de afslui-
ting van een normale ca.o. Zulk een 
evolutie biedt tevens de mogelijkheid 
om te komen tot een zodanige moderni-
sering van het trendbeleid, dat er van 
de overheids-c.a.o. een voorbeeldwer-
king kan uitgaan. 

Ik heb met het voorgaande niet be-
doeld de indruk te wekken, dat ambte-
naren bij elke nieuwe bezuinigingsron-
de als schietschijf mogen dienen. Wie 
bepaalde groepen extra wil laten mati-
gen, zal daarvoor sterke argumenten 
moeten aanvoeren. Voorde kortingen 
in het kader van Bestek '81 zijn die ook 
genoemd. Niettemin is het verklaar-
baar dat daarop is gereageerd met het 
verzoek om een meer omvattende pak-
ketvergelijking. Daarom was trouwens 
ook al gevraagd in het verkiezingspro-
gram van het CDA. Zolang de resulta-
ten van die pakketvergelijking er niet 
zijn, past terughoudendheid met plei-
dooien om bij komende ombuigingen 
van ambtenaren opnieuw extra offers 
te vragen. 

Anderzijds mag de pakketvergelij-
king geen alibi worden om de belo-
ningsverhoudingen in de ambtelijke 
sector tot St. Juttemis met rust te la-
ten. Zelfs in een afgeleid beleid past 
het om ontwikkelingen in de particulie-
re sector te volgen en om regelingen 
die uit de tijd zijn ter discussie te stel-
len. Opzichtig scheve verhoudingen 
behoef je niet te ontzien, totdat er een 
compleet rapport is. 

Zulke opzichtig scheve verhoudin-
gen bestaan. Ik denk aan het bekende 
voorbeeld van de verpleegkundige in 
een particulier ziekenhuis en die in een 
gemeentelijk ziekenhuis. Ik denk ook 
aan het nettominimumloon, dat bij de 
overheid vaak tot f 150 per maand ho-
ger uitkomt dan in de particuliere sec-
tor. 

Beide voorbeelden vormen ove-
rigens een illustratie van de veel bre-
dere bruto-netto problematiek, die 
voor velen een steen des aanstoots is. 
Het is mijn indruk dat die problematiek 
vooral een gevolg is van het feit dat de 
overheid de AOW-premies voor de 
ambtenaren voor zijn rekening neemt. 
Dat roept bij mij de vraag op of de 
Commissie-Bosman, die de ambtelijke 

pensioenen bestudeerd, zich ook met 
deze bruto-netto problematiek bezig-
houdt. Biedt wellicht de behandeling 
van het rapport van deze commissie 
de beste gelegenheid voor een dieper-
gaande bezinning op de bruto-netto 
problematiek? 

Als dit zo is, hoe lang moeten wi j 
dan nog wachten op dit rapport? Het 
verschijnen duurt wel erg lang. Als ik 
goed ben ingelicht, is de verschijning 
daarvan al een paar maal vertraagd. 
Wij worden geleidelijk aan toch wel 
ongeduldig. 

Een punt apart vind ik toch nog het 
min imumloon. Als het bij het mini-
mumloon primair gaat om het garan-
deren van een sociaal minimum bete-
kent dat dan eigenlijk niet per definitie 
dat het minimumloon gedefinieerd 
moet worden als een bepaald nettobe-
drag? Is het dan niet wat vreemd als 
het in de wet gaat om een brutobe-
drag? 

Een volgend punt van verwondering 
is dan hoe het komt dat de overheid te-
gen een zo hoog minimumloon zo wei-
nig mensen in dienst heeft. Wij spre-
ken de laatste t i jd nogal eens over 
knelpunten op de arbeidsmarkt. Wij 
hebben daar de afgelopen weken zelfs 
vele rapporten over ontvangen. Eén 
van de punten die daarin opvallen is dat 
werkgevers in de particuliere sector 
nogal eens klagen over hun concurren-
tiepositie op de arbeidsmarkt, juist als 
het gaat om wat lager betaalde functies. 

Eén van de klachten is: onze lonen 
zijn te hoog om met het buitenland te 
kunnen concurreren en te laag om met 
de overheid te kunnen concurreren. 
Die indruk lijkt bevestigd te worden 
door de aanzet tot een pakketvergelij-
king die door de Unie BLHP is gege-
ven. Het lijkt mij interessant om hierte-
genover de indruk te plaatsen die deze 
Minister ongetwijfeld zal hebben van 
zijn concurrentiepositie op de arbeids-
markt. Ik hoop dat de Minister daar-
over iets zal wil len zeggen. 

Een punt dat ik nog even moet noe-
men betreft de maatregelen die de Re-
gering heeft aangekondigd met be-
trekking tot de topsalarissen in de 
ambtelijke sfeer. Dat punt is zojuist 
ook door de heer Van Thijn naar voren 
gebracht. Wij worden eveneens gelei-
delijk aan ongeduldig. Wij hadden 
waardering - wi j hebben die ook uitge-
sproken - voor de initiatieven die de 
Minister op dit punt heeft genomen, 
maar wi j zijn ook van mening dat er 
eens een keer iets uit moet komen. 

Ik sluit af met een enkele opmerking 
over de pakketvergelijking. Ondanks 
de verbale instemming met de wense-
lijkheid van pakketvergelijking, consta-

teer ik dat het tempo waarin deze zaak 
van de grond is gekomen, niet getuigt 
van groot enthousiasme. Het heeft an-
derhalf jaar moeten duren voordat ein-
delijk begin deze maand de taakop-
dracht van de studiecommissie die het 
werk moet gaan doen, rond was. De 
Kamer heeft die taakopdracht nog niet 
gezien; de commissie is nog niet geïn-
stalleerd. 

Ik vrees bovendien dat zowel de Mi-
nister als de ambtenarencentrales zul-
len streven naar een hoge graad van 
perfectie. Als het gaat om de vergelij-
king van de positie van de Nederland-
se ambtenaar met die van zijn collega 
in andere Europese landen, dan is het 
kennelijk mogelijk op een achterna-
middag een staatje voor de begroting 
te presenteren dat een voldoende dui-
delijk beeld verschaft, maar als het 
gaat om de vergelijking van Neder-
landse ambtenaren met trendvolgers 
en werknemers in de particuliere sec-
tor, dan is een alomvattend onderzoek 
nodig, waarbij pakketten arbeidsvoor-
waarden minutieus moeten worden 
doorgelicht. 

Dat is althans van mijn fractie nooit 
de bedoeling geweest. Ook hier gaat 
het ons om het rechttrekken van ver-
houdingen die duidelijk scheef ge-
groeid zijn. Wij zijn er daarom nog niet 
van overtuigd dat het onderzoek zich 
niet zou kunnen beperken tot een be-
perkt aantal ijkfuncties op verschillen-
de niveaus, aangevuld met een stuk in-
terpolatie daartussen. 

Zoals het nu gaat zijn wi j bang, dat 
het vrijwel uitgesloten is dat het on-
derzoek in deze kabinetsperiode nog 
afgerond zal worden. Voordat er op 
basis van het rapport beleid gevoerd 
kan worden, zijn wi j dan al weer een 
paar jaar verder. Ik denk dat dat voor 
niemand een goede zaak is, zeker niet 
voor de ambtenaren, omdat ik vrees 
dat intussen de aandrang om op ad 
hoc basis toch wat te doen eerder gro-
ter dan kleiner zal worden. Het is dan 
ook vooral om die reden dat ik de Mi-
nister nogmaals op het hart wi l druk-
ken, alles te doen om spoed achter die 
pakketvergelijking te zetten. De aanzet 
die de Unie BLHP heeft gegeven, geeft 
mij de indruk dat dit mogelijk is. 

Ten slotte maak ik nog enige opmer-
kingen over het ABP. Daarbij gaat het 
vooral om het antwoord opvraag 13, 
waarin melding wordt gemaakt van 
het feit dat het ABP als een van de wei-
nige institutionele beleggers nog 
steeds investeert in premiehuurwonin-
gen. Hoewel wi j zulks op zich zelf posi-
tief waarderen, geldt dat niet voor de 
schaal waarop dat gebeurt. Wij zien 
graag dat een groter deel van de mid-
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delen van het ABP naar de sociale wo-
ningbouw gaat. Wij vragen de Rege-
ring, dat te bevorderen. 

Een ander punt is, dat ons is geble-
ken dat het ABP weinig voelt voor sa-
menwerkingsvormen met toch dikwijs 
goed werkende en ook administratief 
modern georganiseerde woningbouw-
corporaties. Wij zien tussen het ABP 
en zulke woningbouwcorporaties geen 
concurrentieverhouding, maar wel 
een groot verschil in de schaal van de 
organisatie. Wij zien evenwel niet in 
dat zulks samenwerking op het terrein 
van de organisatie en het beheer in de 
weg moet staan. Ons bereiken berich-
ten, dat het ABP op dit terrein niet erg 
toeschietelijk is. Daarom vraag ik de 
Staatssecretaris, deze zaak onder de 
aandacht te brengen van de directie 
van het ABP. 

D 
De heerNypels(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Natuurlijk, het gebeurt en-
kele jaren te laat! Sinds de verworpen 
D'66-motie van 1976 zijn enkele kost-
bare jaren verloren gegaan, maar bij 
deze begrotingsbehandeling is einde-
lijk iets plezierigs te constateren voor 
wie daar aanhoudend voor gepleit 
heeft. Het besluit is gevallen; het gaat 
komen: dat inkomensvergelijkend on-
derzoek bij ambtenaren, trendvolgers 
en particuliere werknemers, het onder-
zoek dat de fundamenten moet vor-
men van een lange-termijnbeleid voor 
de inkomenspolitiek in het algemeen 
en voor het arbeidsvoorwaardenbe-
leid van de overheid in het bijzonder. 
Zonder inzicht in de werkelijke inko-
mensverhoudingen, dat wil zeggen 
zonder inzicht in de totale netto-effec-
ten van de verbrokkelde regelingen 
van de primaire en secundaire ar-
beidsvoorwaarden en zonder zicht-
baar maken van de verborgen inko-
mensbestanddelen, is een lange-ter-
mijnbeleid immers op drijfzand geba-
seerd. 

Mede door pleidooien, studies en 
adviezen van de Raad van Bestuur in 
Arbeidszaken, NZR, Unie BLHP, NCHP, 
FHPP, Erasmusuniversiteit en EPS te 
Leiden werd de impasse doorbroken. 
Begonnen zal worden op deelgebie-
den waar dat kan, om daarna geleide-
lijk de legpuzzel te complementeren. 
Met een vooraanstaand deskundige 
werd door de Regering reeds contact 
gelegd voor een advies over opzet en 
inrichting van het onderzoek. 

Begonnen werd met de samenstel-
ling van de 'Beleidscommissie Pakket-
vergelijking', die het onderzoek zal be-
geleiden tijdens voorbereiding en uit-

voering en waarin vertegenwoordi-
gers van overheid, ambtenarencentra-
les, werkgeversverbonden en werkne-
mersvakcentrales zullen deelnemen. 
Een concept-taakopdracht is gereed. 
Het eigenlijke onderzoek zal worden 
uitgevoerd onder wetenschappelijke 
verantwoordelijkheid van een project-
groep. 

Ik verzoek de Regering, bij de sa-
menstelling van de projectgroep aller-
eerst te letten op de deskundigheid ten 
einde te voorkomen dat belangenbe-
hartiging en onderzoek worden ver-
ward. Het betrekken van de voornaam-
ste belangengroepen bij het onder-
zoek dient plaats te vinden door deel-
name in de begeleidingscommissie, 
die bij de probleemstelling, opzet en 
uitwerking van het onderzoek betrok-
ken is, mede door terugkoppeling van 
de onderzoeksresultaten. Ik neem aan 
dat de projectgroep de keuzemogelijk-
heid krijgt, onderzoek zelf te verrichten 
of dit uit te besteden. Voorts moet 
overwogen worden, gezien de proble-
men bij het onderzoek zelf één of meer 
onafhankelijke deskundigen in de be-
geleidingscommissie op te nemen. 

De ambtenarencentrales beklagen 
zich erover dat de Regering geen reëel 
overleg wil voeren en dat kamerleden 
voor hun beurt spreken. Reëel overleg 
vindt plaats als de uitkomsten niet bij 
voorbaat vastliggen. De ambtenaren-
centrales moeten er echter begrip voor 
hebben dat soms de bereidheid tot 
echt overleg wel degelijk aanwezig is, 
maar dat de marges gering zijn. Dat 
wi l zeggen, dat de Regering door om-
standigheden geen speelruimte heeft. 
Om reëel overleg in alle gevallen te 
waarborgen en om dit niet alleen af-
hankelijk te laten zijn van de goede wi l 
van een Minister, zal het onzes inziens 
evenwel nodig zijn, de eenzijdige aan-
stelling van ambtenaren te laten ver-
vallen, CAO-overleg voor ambtenaren 
in te voeren en ambtenaren een sta-
kingsrechtte geven of een geschillen-
beslechtingsregeling in te voeren, zo-
dat in principe bij het overleg wilsover-
eenstemming vereist wordt. 

Het meest logische is het, ambtena-
renzaken pas in de Tweede Kamer te 
behandelen na afronding van het over-
leg tussen de Regering en de ambte-
narencentrales. Soms zal dit door ti jd-
gebrek niet mogelijk zijn. In dat geval 
behoort een Kameruitspraak hoofdli j-
nen aan te geven met de mogelijkheid 
van terugkoppeling op grond van het 
overleg tussen de Regering en de 
ambtenarencentrales. Individuele ka-
merleden zullen daarbij echter met 
hun eigen verantwoordelijkheid voor 
het algemeen belang in ieder stadium 

hun opvattingen en suggesties over 
ambtenarenzaken mogen verkondi-
gen. Een soort zwijgplicht tot na het 
overleg met de ambtenarencentrales 
verwerpen wij ten enen male! 

Met verbazing hebben wij kennis ge-
nomen van de voorstellen tot herzie-
ning van de ambtelijke vergoedingsre-
gelingen voor overwerk, onregelmati-
ge diensten en dergelijke. Nu in het ka-
der van het inkomensbeleid en oplos-
sing van knelpunten op de arbeids-
markt een ruimere toepassing van 
soortgelijke regelingen in het particu-
liere bedrijfsleven op zijn plaats is, 
acht de fractie van D'66 een duidelijke 
verslechtering van deze regelingen bij 
het overheidspersoneel onbillijk en 
onjuist. Demonstraties hiertegen zijn 
begrijpelijk, illegale stakingsacties 
echter niet! 

Instemming hebben de activiteiten 
van de Minister op het gebied van de 
actie Werkwinst '80, de deeltijdarbeid 
en emancipatie bij de overheid, de la-
gere aanvangssalarissen van hoger 
opgeleiden en de uitvoering van de 
aangenomen D'66-motie over de 
dienstcommissies. Hulde! Wel spoed 
graag bij de toepassing! 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het overheidspersoneels-
beleid mag zich in een groeiende be-
langstelling verheugen. Begrijpelijk, 
wanneer men ziet, dat ± 25% van de 
werkenden dat doet in dienst van de 
overheid of in het verband van door de 
overheid gesubsidieerde organen. Die 
belangstelling bij het grote publiek is 
zeker gevoed door de beweging rond-
om de beloningsproblematiek. Toch 
is het niet zo, zoals sommigen wil len 
doen geloven, als zou deze zorg vanuit 
de politiek niet voortvloeien vanuit een 
bewustzijn van de werkgeversverant-
woordelijkheid voor een goed sociaal 
beleid en meer zijn ingegeven door de 
gedachte om de ambtenaren te 'pak-
ken', integendeel. 

In het geheel van de discussie speelt 
de aard en de betekenis van het over-
leg met de ambtenarenorganisaties in 
het georganiseerd overleg een belang-
rijke rol. Een overleg is bedoeld om 
tot overeenstemming te komen en dit 
dient dan ook open en reëel te zijn. 
Daar schort het aan, naar het oordeel 
van de partners. Overigens kan het na-
tuurlijk niet zo zijn, dat het overleg 
open en reëel is naar de mate waarin 
men z'n zin krijgt. 

Daarnaast vormt het trendbeleid een 
belangrijk, verworven, onderscheid 
met het overleg tussen de sociale part-
ners in het bedrijfsleven. De jaarlijkse 
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Evenhuls 
loonbesprekingen zijn daar inzet van 
een open overleg, waarvan de uit-
komst niet bij voorbaat vaststaat. In 
het Georganiseerd Overleg voor 
Ambtenaren zaken ligt die uitkomst 
wel vast. Dat overleg is op dit wezenlij-
ke punt niet meer open: de trend moet 
worden gevolgd. 

Toch is er al jaren, onvrede in de 
ambtenarenorganisaties over de mo-
gelijkheden van het overleg. Die mo-
gelijkheden zijn te beperkt. Het overleg 
is niet open en reëel. Dat gevoelen 
leeft in sterke mate. De mening van de 
VVD-fractie is, dat de Minister open en 
reëel op die onvrede moet inspelen. 
Het huidige overlegsysteem functio-
neert niet. Indien dit zo is, moet dat 
worden verbeterd. Daarbij kan artikel 6 
van het Europees Sociaal Handvest 
een goede leidraad zijn. Een enkel on-
derdeel daarvan, lid 4, wordt op het 
ogenblik al onderzocht op uitvoerings-
mogelijkheden op grond van de motie-
De Voogd-Van Dam. 

Een geschillenbeslechtingsproce-
dure kan een goed sluitstuk van zo'n 
overleg vormen. Het belangrijkste 
evenwel is, dat het overleg het karak-
ter van 'vrijwil l ige onderhandelingen' 
gaat krijgen om vervolgens een over-
eenkomst af te sluiten. Artikel 6 van 
het Europees Sociaal Handvest maakt 
daarbij geen onderscheid tussen on-
derhandelingen in het bedrijfsleven en 
die bij de overheid. 

In het georganiseerd overleg dient 
ook deze zaak open en reëel te worden 
besproken, wanneer men tenminste 
graag deze kant op wi l ; de wensen 
over en mogelijke verbeteringen van 
het overleg moeten onder ogen wor-
den gezien. 

Interessant wordt het dan te weten 
hoe open en reëel het resultaat van dat 
overleg wordt. Immers, lid 2 van arti-
kel 6 duidt op vrijwill ige onderhande-
lingen over beloning en arbeidsvoor-
waarden. Zo zou een vraag kunnen zijn 
of over beloning en arbeidsvoorwaar-
den onderhandeld moet of kan wor-
den, los van de ontwikkeling of het re-
sultaat van het overleg in het vrije be-
drijfsleven. Met andere woorden, ieder 
jaar moet men met een nulfase begin-
nen. 

Dat kan nogal grote consequenties 
hebben voor de resultaten van dat 
overleg. Wij verwachten van de Minis-
ter op dit punt een open en reëel ant-
woord. Immers, partijen komen dan in 
een totaal andersoortiger verhouding 
tegenover elkaar te staan. 

Wanneer er verbeteringen moeten 
worden aangebracht, dan dient dat op 

grond van goede afspraken met elkaar 
te gebeuren. Wie zijn wi j om daar te-
gen te zijn? 

Minister Wiegel: Een open en reëel 
antwoord, waarbij de uitkomst niet 
van tevoren vaststaat. 

De heer Evenhuis (VVD): Zo is dat, 
vandaar ook dat ik die vraag aan de 
Minister stel. 

De sociaal-economische omstandig-
heden zijn zorgelijk. Dat is niets 
nieuws. Het debat van vorige week ge-
tuigde daarvan. Reeds zo'n 4 a 5 jaar 
geleden werd deze ontwikkeling in de 
jaren '80 voorzien. Het enige, dat in de 
voorspellingen en berekeningen niet 
werd voorzien, was het feit dat dit pro-
ces zich alleen maar versnelde. 

De inzet van het loonpauzedebat 
vormden de voorbereidingen voor een 
stap terug in 1980. Financieel gaat het 
dan al om een aanzienlijk bedrag. De 
verdere jaren '80 zouden die tendens 
nog wel eens kunnen versterken. 

De kern van de vraag wordt dan: 
hoe wordt een en ander geregeld, wie 
betaalt het gelag? Het is reëel om in 
zulke omstandigheden oneffenheden 
weg te werken. Maar het uiteindelijk 
antwoord moet toch komen van ons 
allen. Dat betekent dat 'de stap terug' 
niet op enkele, beperkte groepen mag 
worden afgewenteld. 

Bij de overheid zal 'een stap terug' in 
de materiële sfeer steeds moeilijker 
worden. Al een reeks van jaren is in die 
sector de uitgavenstijging terugge-
drongen. 

Tegen de achtergrond wil de VVD-
fractie ook het noodzakelijke beleid 
voor de komende jaren in de benade-
ring verdisconteren. Dat houdt in: 
geen uitzonderingen maken voor be-
paalde groepen, tenzij aantoonbaar 
onrechtvaardigheden of oneffenheden 
aanwezig zijn. Centraal dient het besef 
te staan dat wi j alleen met zijn allen de 
problemen kunnen oplossen, zeker 
wanneer het om het primaire inkomen 
van de burger gaat. Dat beteent ook 
dat een nieuwe maatregel sec voor de 
ambtenaren c.q. een beperkte groep, 
in 1980 niet kan. 

De heer De Vries (CDA): Mag ik vragen 
of ook de heer De Korte dit verhaal 
heeft gelezen en of hij het ermee eens 
is? 

De heer Evenhuis (VVD): De heer De 
Korte heeft het gelezen en is het ermee 
eens. Ik ga de heer De Korte ook nog 
citeren. U hebt het in elk geval goed 
begrepen. Dan is ieder misverstand op 
dit punt nadrukkelijk opgehelderd. 
Waar het dan om gaat is, dat èn voor 
1980 èn voor de jaren daarna een sa-

menshangend inkomens- en prijsbe-
leid voor alle groepen (werknemers, 
ambtenaren, trendvolgers, zelfstandi-
gen, vrije beroepsbeoefenaren en uit-
keringsgerechtigden) wordt gevoerd. 
Nu kom ik weer bij mijn eigen interpre-
tatie. 

Alleen zo'n beleid onderstreept het 
begrip en de aanvaardbaarheid van de 
te nemen maatregelen bij de bevol-
king en groepen daaruit. Dat betekent 
dan ook: met zijn allen! De hoogste in-
komens (de 'sterkste' schouders) meer 
dan de laagste. Maar wel : met zijn al-
lenl 

Binnen het verband van dit debat 
geldt voor de ambtenaren hetzelfde: 
de hoogste meer dan de laagste, maar 
ook met zijn allen. Maar belangrijk 
voor de ambtenaren is, naar de me-
ning van de VVD-fractie, het non-selec-
tieve in de benadering, de koppeling 
van de problematiek aan een meer na-
tionaal, algemeen inkomens- en prijs-
beleid. 

Voor de ambtenaren komen daar en-
kele punten bi j : 

- Het trendbeleid dient te worden 
gehandhaafd. 

- De betekenis van de pakketverge-
lijking wordt steeds belangrijker. De 
resultaten van de werkzaamheden van 
de nieuwe commissie-Kloosterman 
zijn van groot belang om bestaande 
verschillen, oneffenheden, op te spo-
ren. 

Met de heer Nypels - wi j hebben 
destijds ook voor zijn verworpen motie 
gestemd - betuigen wi j onze voldoe-
ning over de activiteiten die de Minis-
ter in dat verband ontplooit. 

- Een beperkte, specifiek op de 
ambtenaren gerichte, aftopping wijzen 
wij af. Een, los van de ontwikkeling in 
het bedrijfsleven, dergelijke eenzijdig 
door de overheid bepaalde maatregel 
wijzen wi j af als een onaanvaardbare 
doorbreking van het aanvaarde begin-
sel van het trendbeleid. 

Hebben wi j het goed begrepen, dan 
wijzen ook de ambtenarenorganisaties 
een aftopping - opnieuw in 1980 -
eenzijdig bestemd voor ambtenaren 
af. Ook de heer Wieringa van de 
CCOOP heeft zich het afgelopen najaar 
nadrukkelijk tot deze opvatting be-
keerd. 

Wij menen dan ook, dat de inhoud 
van de motie-Engwirda, die met steun 
van het CDA bij de algemene beschou-
wingen in oktober werd aangenomen, 
voor de ambtenaren sec, niet kan wor-
den uitgevoerd. Uitvoering van deze 
aftoppingsmotie voor de ambtenaren 
door de Regering betekent een door-
breking van het trendbeleid en is strij-
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dig met de opvattingen in het Georga-
niseerd Overleg. Bovendien werkt de 
eenmalige aftopping van 1979 toch 
ook structureel in de salarissen in de 
toekomst door. 

En dan nog dit: De heer De Korte zou 
een bevriezing van het promotiebeleid 
hebben bepleit, zoals hier en daar in 
publikaties heeft gestaan. Dat is niet 
juist. Letterlijk in zijn tekst stond, dat 
het ging om bestrijding van rangenin-
flatie. 

De werkgelegenheid zal bij de over-
heid en de door de overheid gesubsi-
dieerde instellingen aanzienlijk toene-
men. Onder het motto 'De overheid 
pakt aan' wordt de actie Werkwinst 
1980 gevoerd. Gezien de getallen is 
het een ambitieus plan voor 1980. Glo-
baal gaat het om 25.000 a 32.500 ar-
beidsplaatsen, waarvan er 20.000 
nieuw en structureel zijn. 

De heer Van Thijn (PvdA): Die getallen 
slaan toch niet op de actie Werkwinst? 

De heer Evenhuis (VVD): Ze staan in 
de nota. 

De heer Van Thijn (PvdA): Neen. U 
sprak over het arbeidsplaatsenplan, 
waarvan de actie Werkwinst een on-
derdeel is. Die actie betreft een veel 
bescheidener aantal. 

De heer Evenhuis (VVD): In totaliteit, 
akkoord. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik zeg dit 
maar, want de VVD zit zo met deze ge-
tallen in haar maag, dat ik meen, dat zij 
het zich zelf niet moeilijker moet ma-
ken dan het al is. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik kom nu 
over 'dat moeilijk maken' te spreken. 

Naast de positieve kanten wi l ik deze 
kanttekening maken. Voorzover de las-
ten structureel ten laste komen van de 
rijksbegroting, moet de overheid de 
grootst mogelijke terughoudendheid 
met personeelsuitbreiding betrachten. 
Van onze kant is meermalen, als vuist-
regel een percentage van ± 0,7 ge-
hanteerd in relatie tot de groei van de 
bevolking. Winstwerk schiet daar, ook 
alleen voor het deel van de overheid, 
al aanzienlijk overheen. Hier staat 
evenwel tegenover dat de beschikbaar 
komende middelen uit de aftopping, 
aangewend kunnen worden terwille 
van de werkgelegenheid. In het over-
leg is hierover overeenstemming be-
reikt. Wij wil len hieraan niet tornen. 

De nota Werkwinst (24 januari j l . ge-
dateerd) geeft een overzicht van de 
doelstellingen en de aanpak van de ac-
tie. Wij hebben te weinig t i jd gehad 
om nu al een definitief oordeel over de 

nota te geven. Onze fractie heeft over 
het een en ander nogal wat vragen. In 
een mondeling overleg zouden wi j 
hierover nog eens wil len spreken. 

In het verband van die werkgelegen-
heid vervolgens een paar vragen. Wel-
ke mededelingen kan de Minister doen 
omtrent de aanbevelingen uit de 
EDO-rapporten (deeltijdarbeid)? Aan-
kondigingen daaromtrent zijn wi j op 
verschillende plaatsen tegengekomen. 
Is het waar dat de belangstelling voor 
de VUT bij met name de lager betaalde 
ambtenaren beperkt is, vanwege de te-
ruggang in inkomen met 20% bij ver-
vroegde pensionering? 

Het kabinet is van plan zwaar en on-
aangenaam werk beter te (laten) belo-
nen. In dat licht bezien is opkomende 
discussie over de toeslag onregelmati-
ge diensten een wat merkwaardige. De 
Minister schijnt, zo luidt het verhaal, 
de ambtenaren fors te willen aanpak-
ken. Maar is dat nu zo? Heeft de Minis-
tera l een standpunt? 

Wij hebben begrepen, dat het om al 
oude plannen uit 1973 gaat. In de jaren 
zestig is een studiecommissie inge-
steld. Heeft de Minister, gezien de dis-
cussie, bij voorbeeld bepaalde plan-
nen/voorstellen overgenomen? Wil de 
Minister eens uitleggen hoe die plan-
nen in elkaar steken en waardoor die 
waren ingegeven? Welke voor- en na-
delen liggen in het pakket besloten? Is 
het een totaalpakket met sommige 
minder leuke maar ook met leuke din-
gen? De VVD-fractie wi l - in het ver-
band van de besparingen - juist waar-
schuwen tegen kortingen voor deze 
categorieën. Immers, de beloning voor 
een bijzondere inspanning ligt hieraan 
ten grondslag. 

Deze toeslagen voor vuil en onaan-
genaam werk en voor onregelmatige 
diensten hebben hun nut omdat ook 
dit werk noodzakelijkerwijs moet ge-
beuren. Onrust daarover, zoals uitge-
drukt door de heer Van der Linden 
vanuit de politiesector, is dan ook 
best te begrijpen. Wij wachten op dit 
punt met bijzondere belangstelling de 
beantwoording door de Minister af. 
Onze fractie heeft de motie-Eversdijk 
gesteund, om de Minister een hint te 
geven. 

De discussie over ambtenarenzaken 
is de laatste tijd publiekelijk wat ge-
fixeerd op de besproken punten. Dat 
neemt niet weg, dat voor een goed so-
ciaal personeelsbeleid bij de overheid 
tal van andere zaken van belang zijn, 
zoals werkomstandigheden, scho-
lingscursussen, de problematiek van 
de Ubink-normen (wanneer zijn de de-
finitieve voorstellen te verwachten), in-
spraak, het open stellen voor alle le-
den van de dienstcommissie, enz. 

Belangrijke zaken, waarvoor nu de 
tijd ontbreekt om daar uitvoerig bij stil 
te staan, maar toch zaken om in het be-
leid zelf voortdurend in de gaten te 
houden. 

Ik verzoek de Staatssecretaris de 
spreiding van de centrale directie van 
de PTT onverkort - zoals is afgespro-
ken - t e laten doorgaan. 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Evenals de heer De Vries 
wijs ik erop dat een kwart van de Ne-
derlandse beroepsbevolking werk-
zaam is bij de overheid of bij in hoofd-
zaak uit collectieve middelen gefinan-
cierde sectoren. Het is dan ook terecht 
dat de Kamer aan het overheidsperso-
neelsbeleid een afzonderlijk begro-
tingsdebat wijdt. Het trendbeleid zorgt 
er echter voor dat zo'n debat vooral 
het karakter van een achteraf-beschou-
wing heeft, omdat de echt belangrijke, 
primaire beslissingen in het particulie-
re bedrijfsleven worden genomen. 
Ook bij dit debat zou ik de Minister wi l -
len vragen of hij bereid is, zo langza-
merhand afscheid te nemen van het 
strikte trendbeleid en een meer zelf-
standig arbeidsvoorwaardenbeleid te 
gaan voeren, en dan niet alleen voor 
de inkomens boven schaal 154, zoals de 
heer Van Thijn zei, maar meer alge-
meen, zoals de heer De Vries bepleitte. 

Vorige week wees de landsadvocaat 
er nog op dat het trendbeleid geen 
wettelijke grondslag heeft, maar 
slechts een hulpmiddel is voor de 
overheid om de ambtenarenlonen vast 
te stellen. Kan de Minister zich in deze 
kwalificatie vinden? Een in toenemen-
de mate aan gewicht winnend argu-
ment tegen handhaving van het trend-
beleid is echter dat juist in de collectie-
ve en kwartaire sector de werkgele-
genheid veilig wordt gesteld door het 
daar creëren van arbeidsplaatsen. Dit 
leidt vanzelf tot de vraag of een zelf-
standig salarisbeleid daar niet logisch 
bij past. Ik zou daar graag de Minister 
eens over wil len horen. 

Mijn fractie acht het experiment met 
het introduceren van de mogelijkheid 
van flexibel uittreden een goede zaak. 
Is het echter geen gemiste kans, dat ook 
niet een grote gemeente aan dit expe-
riment meedoet? Ik heb begrepen dat 
de gemeente Rotterdam hiervoor dui-
delijk in de markt is, maar dat de Mi-
nister hieraan geen medewerking wil-
de geven. Kan hij ook zeggen waar-
om? 

De uitvoering van de motie-Nypels 
over de samenstelling van de dienst-
commissies begint langzamerhand 
wel een slepende zaak te worden. Ik 
heb begrepen dat de Minister de kri-
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tiek van de bonden op een vorig ont-
werp ter harte heeft genomen, en nu 
bezig is met een herzien ontwerp. Ik 
zou hem willen vragen of de essentie 
van de motie recht overeind blijft, nl. 
de invoering van algemeen passief en 
actief kiesrecht voor alle ambtenaren. 
Kan hij de garantie geven dat dit kies-
recht voor de ongeorganiseerden niet 
achteraf wordt uitgehold door een te 
grote voorkeursbehandeling van de 
georganiseerden in grote organisa-
ties? 

De Minister maakt zich nogal sterk 
voor de coördinatie van de arbeids-
voorwaarden, ook van de lagere pu-
bliekrechtelijke lichamen. Op zich zelf 
is daar niets op tegen, maar ik meen 
dat deze lagere lichamen ook de ruim-
te moet worden gegeven tot het voe-
ren van een eigen beleid waar dat ge-
wenst en verantwoord is. Belangrijk is 
in dit verband de - door mijn fractie 
reeds eerder als zodanig afgewezen -
gelijkschakeling van huwelijk en alter-
natief samenleven voor de rechtsposi-
tie van de ambtenaar. 

Verwacht mag worden dat vooral 
onder de lagere overheden er zullen 
zijn, die principieel bezwaar hebben te-
gen een regeling, waarin deze gelijk-
schakeling is opgenomen. Het lijkt mij 
daarom noodzakelijk, dat geen over-
heidsorgaan (bevoegd gezag in de zin 
van de Ambtenarenwet) gedwongen 
wordt tot een dergelijke wijziging van 
de eigen rechtspositieregelingen. Als 
de Minister besluit ten aanzien van het 
rijkspersoneel maatregelen te nemen 
dient het aan het oordeel van de ande-
re overheden zelf te worden overgela-
ten of zij de maatregelen al dan niet 
overnemen. Het zou een kwalijke zaak 
zijn als bij voorbeeld gemeenten en 
provincies gedwongen zouden wor-
den ook op dit punt besluiten te ne-
men die zij principieel verwerpen. Als 
het een regel gaat worden dat al dit 
soort zaken bindend wordt opgelegd, 
moet dan niet ernstig worden getwij-
feld aan de betekenis van een beleid 
dat gericht is op decentralisatie van 
besturen? 

Via het Bestuurlijk Beraad wordt nu 
geprobeerd een werk-definitie te intro-
duceren van het begrip 'relatie-part-
ner' en de 'modelverklaring omtrent de 
samenlevingsvorm'. Ik vraag mij af of 
hiermee niet wordt gevraagd om mis-
bruik van rechtspositieregelingen. 
Waarom is de definitie van 'relatie-
partner' zo gekozen dat all ships that 
pass in the night' hieronder kunnen 
vallen? Wat is nu de waarde van zo'n 
te ondertekenen verklaring? Die bindt 
de partners toch nauwelijks? Waarom 

is niet althans voor meer rechtszeker-
heid gekozen door bij voorbeeld het ei-
sen van een notarieel contract? 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, is 
het natuurlijk prachtig als er goede ar-
beidsvoorwaarden zijn, maar het is 
minstens zo belangrijk dat er goede 
ambtenaren zijn. In een themanum-
mer van het blad Sociaal Economisch 
Management van 14 juli 1979 wordt 
veel kritiek geleverd op de kwaliteit 
van de Nederlandse ambtenaar. Bui-
ten zijn afgeschermde hokje zou de 
Nederlandse ambtenaar zich wereld-
vreemd gedragen en is hij onvoldoen-
de in staat in organisatieverband te 
werken. Het viel mij op dat de Minister 
de discussie hierover uit de weg is ge-
gaan. Betekent dit dat hij het antwoord 
op dit punt niet weet en ook niet weet 
op welke wijze en met welke middelen 
de ambtelijke kwaliteit kan worden 
verbeterd? 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Collega Moor is he-
laas door ziekte verhinderd hier van-
daag het woord te voeren. Ik hoop, dat 
hij spoedig hersteld zal zijn. Intussen 
zal het u duidelijk zijn, mijnheer de 
Voorzitter, dat mijn bijdrage in hoge 
mate bestaat uit door hem voorberei-
de tekst. 

Om te beginnen herinner ik hier aan 
datgene wat hij bij de vorige begro-
tingsbehandeling heeft gezegd over 
medezeggenschap voor werknemers 
in dienst van de overheid. Ook roep ik 
in de herinnering terug, dat na een ge-
dachtenwisseling met de Minister toen 
de indruk bestond, dat deze in redelij-
ke mate aan de geuite verlangens te-
gemoet was gekomen. Hij noemde het 
verzoek in een motie-Moor om een 
studie te verrichten naar de mogelijk-
heden om - met inachtneming van de 
politieke verantwoordel i jkheid" de 
medezeggenschap op vergelijkbare 
wijze als in het particuliere bedrijfsle-
ven te organiseren zelfs overbodig. En, 
de motie zou eerder vertragend dan 
versnellend werken. 

Op grond van de positieve indruk, 
die de Minister maakte op dit punt, 
werd de motie-Moor aangehouden. De 
Minister deed ook de toezegging de 
vaste Commissie voor Ambtenarenza-
ken te informeren wanneer er inzicht 
was omtrent de richting waarin werd 
gedacht. Deze toezegging is in het in-
tussen verlopen jaar niet gehonoreerd. 
De conclusie ligt voor de hand, dat de 
Minister minder ver is dan hij verleden 
jaar suggereerde. 

Uit de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 73 en 74 wordt a) 
niet duidelijk wanneer de Kamer de 

voorstellen kan verwachten en b) niet 
duidelijk in welke richting de inhoud 
zal gaan. Al met al heeft mijn fractie 
niet meer het vertrouwen, dat het be-
leid met betrekking tot de medezeg-
genschap met voldoende voortva-
rendheid wordt gevoerd in de door 
ons gewenste richting. Dat vertrouwen 
is zeker niet groter geworden door het 
gesprek dat de vaste Commissie voor 
Ambtenarenzaken onlangs heeft ge-
had met de centrales van ambtenaren-
organisaties en waarin dit onder-
werp aan de orde is geweest. 

Mijn indruk is dat zij weinig of liever 
gezegd geen enkel vertrouwen er in 
hebben dat de ontwerp-regeling die 
over enkele maanden aan hen zal wor-
den voorgelegd enigermate aan-
sluiting zal vinden bij de Wet op de On-
dernemingsraden. Dit alles is voor 
mijn fractie reden genoeg om de vorig 
jaar aangehouden motie - na het aan-
brengen van een kleine wijziging -
weer deel te laten uitmaken van deze 
beraadslagingen. Ik verzoek u dat bij 
dezen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
Van den Anker stel ik voor, de motie-
Moor c.s. over de medezeggen-
schapsverhoudingen bij de overheid 
(15 300, VII, nr. 18) op de agenda te plaat-
sen en bij deze beraadslaging te be-
trekken. 

Daartoe wordt besloten. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Van den Anker 
heeft de motie-Moor c.s. (15 300, VII, 
nr 18) in die zin gewijzigd, dat de eer-
ste alinea thans luidt: 'gehoord de be-
raadslaging over de begrotingen van 
Binnenlandse Zaken voor 1979, res-
pectievelijk 1980;'. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 32(15 800 VII). 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! In aansluiting op 
het voorgaande wil ik nog enkele op-
merkingen maken over de arbeidsonv 
standighedenwet, die binnenkort in 
deze Kamer behandeld zal worden. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
op vragen van de kant van mijn fractie 
in het eindverslag medegedeeld, dat 
de bepalingen in deze wet ten aanzien 
van de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn van de werknemers en de 
zeggenschap die daarover aan de vei-
ligheidscommissie of ondernemings-
raad wordt toegekend niet op dezelfde 
wijze zullen worden toegepast voor 
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het personeel in dienst van de over-
heid, maar dat dit niet zal betekenen 
dat de regelingen voor het overheids-
personeel minder zullen zijn dan voor 
werknemers in het particuliere be-
drijfsleven. 

Mijn vragen aan de Minister zijn de 
volgende: Wordt er op het ministerie al 
aan deze regelingen gewerkt? Hoe ver 
staat het daarmee? Krijgt de perso-
neelsvertegenwoordiging in de over-
heidsdiensten en "bedrijven ook het in-
stemmingsrecht of vetorecht ten aan-
zien van maatregelen op het gebied 
van veil igheid, gezondheid en welzijn? 
Wordt bij voorbeeld aan de werkne-
mer in dienst van de overheid ook toe-
gestaan om het werk op te schorten in-
dien hij of zij van mening is, dat de 
werksituatie onveilig is? Of komt er 
van dit alles voorlopig niets en moet 
het overheidspersoneel weer jaren 
met lede ogen aanzien dat voor hen 
deze regelingen nog niet van toepas-
sing zijn? Graag zou ik hierover meer 
van de Minister vernemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is buiten 
de Kamer al veel gezegd en geschre-
ven over de vijf-ploegendienst bij het 
GEB in Rotterdam. Toch zal ik het niet 
laten er ook het een en ander over op te 
merken. Ik heb uit de overvloed van 
krantenberichten, briefwisselingen tus-
sen de Minister en het gemeentebe-
stuur van Rotterdam, alsmede uit de 
antwoorden op de door mijn fractie ge-
stelde schriftelijke vragen, ten minste 
één ding begrepen namelijk, dat de Mi-
nister geen principiële bezwaren heeft 
tegen een systeem van vijf-ploegen-
diensten. Dat is dan een goed uitgangs-
punt om nog eens te proberen de Mi-
nister op andere gedachten te brengen. 

Wat was de aanleiding om het be-
staande vijf-ploegensysteem op basis 
van 36,8 uur terug te brengen naar 
34,3 uur? Het antwoord is heel een-
voudig: een vijf-ploegendienst op ba-
sis van 36,8 uur, houdt automatisch in, 
dat de betrokken werknemers een aan-
tal uren per maand dagdienst moeten 
draaien. 

Dat betekent voor een centrale zoals 
die van het GEB, dat regelmatig een 
aantal mensen beschikbaar is voor an-
dere werkzaamheden dan die welke zij 
normaal gesproken verrichten. Daar 
ligt het probleem, want dat blijkt in de 
praktijk niet mogelijk te zijn. Je kunt 
niet blijven verven. Hoe nuttig scho-
lingscursussen en andere vormen van 
betaald educatief verlof ook zijn, ook 
die vormen tot nu toe niet de oplos-
sing voor dit roostertechnische pro-
bleem. 

Het moet duidelijk zijn dat het nieu-
we vijf-ploegensysteem bij het GEB 
niet is verzonnen en ingevoerd om een 
doorbraak te bewerkstelligen in de 
particuliere sector. Het is dus geen 
stunt van de ambtenarenbonden en 
het college van Burgemeester en Wet-
houders van Rotterdam met de bedoe-
ling de industriebonden een handje te 
helpen. 

Bij de invoering in 1970 van een vijf-
ploegendienst op basis van 36,8 uur 
was een vierwekenrooster opgezet 
waarin ook vier dagdienstdagen of re-
servedagen waren opgenomen. Deze 
dagen waren - dat heb ik hiervoor al 
even aangehaald - moeilijk te vullen 
met activiteiten, die enigszins zinvol ge-
noemd konden worden. Daarvoor 
moest een oplossing komen. 

Voor het overdragen van diensten 
werd 10 minuten eerdere aanwezig-
heid gevraagd. Er werd een wacht-
dienst ingesteld met oproepbare men-
sen voor plotselinge ziektegevallen. 
Met deze maatregelen kon men drie 
van de vier dagdiensten omzetten in 
redelijk besteedbare uren voor zowel 
werknemers als bedrijf. Voor de over-
gebleven dag kon men echter geen 
zinvolle oplossing vinden. Vanaf 1974 
is hierover - van tijd tot ti jd - met de 
mensen gesproken. 

Eind 1978 werd na moeizame onder-
handelingen een oplossing gevonden 
welke niet meer, maar ook niet minder 
inhield, dan dat de werktijd per week 
met 2,5 uur werd teruggebracht. Voor 
deze verkorting van de werkweek wa-
ren de werknemers bereid om een 
dusdanige eigen bijdrage te leveren, 
dat de loonkosten bij het GEB in plaats 
van omhoog, omlaag zijn gegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Waar liggen 
de problemen bij de Minister nu eigen-
lijk? In de briefwisseling met het ge-
meentebestuur van Rotterdam eist hij 
het terugdraaien van de 34,3 naar 36,8 
uur per week, dus niet naar 40 uur per 
week. Het gaat hem dus om 2,5 uur per 
week, waarbij overigens nog aangete-
kend dient te worden dat het perso-
neel bij het GEB in de 10 weken 2 da-
gen beschikbaar moet zijn voor inval-
len bij ziekte, waarvoor óók bij op-
komst geen afzonderlijke beloning 
wordt gegeven. 

Welnu, de 2,5 uur door het perso-
neel zelve betaald, geen extra arbeids-
plaatsen, een financieel voordeel 
voor de gemeente, dit kunnen toch 
niet de redenen zijn waarom de Minis-
ter zo'n stennis maakt over deze kwes-
tie? Wat dan wel? Geen eenheid in het 
overheidspersoneelsbeleid wellicht? 
Dat is wel een redelijk argument, maar 
gezien de vele verschillende regelin-

gen op allerlei gebied, zowel tussen de 
landelijke overheid en de lagere over-
heden als bij de landelijke overheid 
tussen de verschillende departemen-
ten, toch nauwelijks een geloofwaar-
dig argument. Is het dan toch de voor-
beeldfunctie ten opzichte van het parti-
culiere bedrijfsleven? 

De angst dat de overheid met de 
5-ploegendiensten in plaats van trend-
volgend trendsettend zou blijken te 
worden, zou onze Minister van Bin-
nenlandse Zaken kunnen hebben be-
wogen te handelen zoals hij handelt. 
Wij zien geen reden om de feiten uit 
het oog te verliezen en die zijn dat alle 
4-ploegendiensten in de particuliere 
sector op basis van 40 uur zijn inge-
steld, maar dat vele daar nu ver bene-
den zitten en dat de toeslag voor het 
werken in ploegendiensten in de parti-
culiere sector nu 10-13% hoger ligt 
dan bij de verschillende overheden. 
Daar komt nog bij dat de werknemers 
van het GEB de 2,5 uur korter werken 
zelf betaald hebben. Dit alles is voor 
mijn fractie reden genoeg om de Mi-
nister nogmaals te vragen, zijn brieven 
aan het gemeentebestuur van Rotter-
dam als niet geschreven te beschou-
wen of door andere te vervangen. 

Ik wil nog in het kort stilstaan bij een 
aantal secundaire arbeidsvoorwaar-
den voor het overheidspersoneel, 
waarbij er een koppeling bestaat met 
de hoogte van het salaris. Als ant-
woord op vraag 34 worden deze ar-
beidsvoorwaarden op een rijtje gezet. 
Ik wil er enkele noemen die mij eigen-
lijk een beetje boos maken. De heer 
Moor heeft dat hier geschreven, maar 
ik kan mij er volledig bij aansluiten. 

Zo is het voor mij onbegrijpelijk dat 
een ambtenaar met een laag salaris 
minder vakantiedagen heeft dan een 
ambtenaar met een hoog salaris. Zo is 
het voor mij ook onbegrijpelijk dat als 
vaste stelregel een hoge ambtenaar op 
dienstreis eerste klas mag reizen en 
een hoge etmaalvergoeding heeft, ter-
wij l een ambtenaar met een laag sala-
ris tweede klas moet reizen en een la-
gere etmaalvergoeding krijgt. Ik pleit 
er hier niet voor dat alle regelingen 
voor alle ambtenaren op het hoogste 
niveau moeten gaan gelden. Ik pleit 
voor gelijke behandeling van alle 
ambtenaren bij de toekenning van 
recht op vakantie en bij reiskosten en 
etmaalvergoedingen. 

Door de collega's Knol en Moor wer-
den onlangs schriftelijke vragen aan-
gaande een van deze secundaire ar-
beidsvoorwaarden gesteld. Het ant-
woord van de Regering hierop luidde: 
'De indeling van ambtenaren in twee 
categorieën voor wat betreft de hoog-
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te van de reis- en verblijfkostenvergoe-
ding bij dienstreizen berust op de om-
standigheid dat het maatschappelijk 
beeld een spreiding van prijzen van de 
horecabedrijven te zien geeft en dat 
men in het algemeen zijn uitgaven ter 
zake pleegt te doen overeenkomstig 
zijn salarisniveau.' 

Dit is naar mijn mening in een goed 
en rechtvaardig personeelsbeleid niet 
meer te verkopen. Is de Minister in de 
toekomst in voorkomende gevallen 
bereid, eens wat meer aandacht aan 
dit soort zaken te besteden dan blijkt 
uit de door mij zojuist aangehaalde be-
antwoording van schriftelijke vragen? 

Mijn fractie is van mening, dat de 
overheid zeker op het punt van eman-
cipatiebeleid voorop zal moeten lopen. 
Dit standpunt heeft mijn fractie reeds 
ingenomen tijdens de behandeling 
van de emancipatienota van het vori-
ge kabinet. Het verheugt mijn fractie 
ook dat in 1979 weer twee deelrappor-
ten van de werkgroep EDO (Emancipa-
tie en Deeltijdarbeid als aspecten van 
het Overheidspersoneelsbeleid) van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
zijn verschenen. In februari 1979 kwam 
er een rapport over de emancipatie-as-
pecten van het overheidspersoneels-
beleid en in september 1979 een over 
de deeltijdarbeidproblematiek. Tot nu 
toe beschikken we over vier rapporten 
en zijn we sinds het verschijnen van 
het eerste rapport drie jaar verder. 

Het begint naar de mening van mijn 
fractie ti jd te worden dat op basis van 
de tot nu toe verschenen rapporten de 
beleidsvisie van de Minister in de 
vorm van een nota aan de Kamer ken-
baar wordt gemaakt. Onderschrijft de 
Minister de aanbevelingen van de 
werkgroep over de interpretatie en uit-
voering van de motie-Kosto van febru-
ari 1977 in rapport 3? In hoeverre heeft 
hij reeds uitvoering gegeven aan deze 
aanbevelingen? Kan de Minister con-
crete resultaten noemen van de uit-
voering van de voorkeursbehande-
ling? 

Kan de Minister zijn mening geven 
over de aanbevelingen in deel 4 van de 
EDO-rapporten over de bevordering 
van deeltijdarbeid? Op welke termijn 
denkt de Minister uitvoering te geven 
aan de aanbevelingen? Kan de Minis-
ter aangeven hoe de verdeling is van 
mannen en vrouwen in deeltijdarbeid 
per departement en per functieniveau 
in 1979, vergeleken bij de voorgaande 
5 jaren? Kan de Minister bevorderen 
dat ook op andere departementen dan 
het Ministerie van Onderwijs vrouwen 
worden aangemoedigd, ook naar ho-
gere functies en leidinggevende posi-
ties te solliciteren? 
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Tot slot wil ik bij de Minister aan-
dacht vragen voor de zogenaamde al-
ternatieve samenlevingsvormen in re-
latie tot het overheidspersoneelsbe-
leid. Verschillende andere sprekers 
stelden dit ook aan de orde, zij het in 
andere zin. Het zal de Minister niet ont-
gaan zijn dat in een aantal provincies, 
het Openbaar Lichaam Rijnmond en in 
een aantal gemeenten ontwikkelingen 
gaande zijn waarbij in het kader van 
het te voeren personeelsbeleid de sa-
menwonende ambtenaar gelijk 
gesteld wordt met zijn gehuwde colle-
ga. Het gaat om relatiepartners met 
wie de ambtenaar duurzaam wi l sa-
menleven en een gemeenschappelijke 
huishouding voert. 

De gelijke behandeling, zo begrijp ik 
uit diverse krantenberichten, beperkt 
zich voorlopig tot gelijk recht op toe-
kenning van extra verlofdagen, op uit-
kering bij overlijden van de ambtenaar 
en nog wat van dergelijke regelingen. 
Ingrijpender zaken, zoals de ziektekos-
tenverzekering en de pensioenrege-
ling zijn bij mijn weten daarbij nog niet 
aan de orde geweest. 

Het op deze wijze reageren op ver-
anderde en verder veranderende op-
vattingen in de samenleving lijkt mij 
juist en onontkoombaar. Mag ik uit het 
feit dat het Ministerie van Binnenland-
se Zaken geen bezwaar maakt tegen 
deze wijzigingen in gemeentelijke en 
provinciale verordeningen, conclude-
ren, dat deze veranderingen in het ge-
voerde personeelsbeleid de instem-
ming van de Minister hebben? Zijn er 
van zijn kant dergelijke maatregelen te 
verwachten voor ambtenaren in dienst 
van de landelijke overheid? Ik zie ook 
hieromtrent het antwoord van de Mi-
nister met belangstelling tegemoet. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 17.35 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk IX B (Financiën) van de 
rijksbegroting voor 1980 (15 800-IX B); 

hoofdstuk IX A (Nationale Schuld) 
van de rijksbegroting voor 1980 
(15 800-IX A); 

de begroting van het Staatsmuntbe-
drijf voor 1980 (15 800-G); 

de brief van de Minister van Finan-
ciën inzake het Europees Monetaire 
Stelsel (15533) 

en van: 
de motie-Wöltgens c.s. over de ren-

testand (15 800-IX B, nr. 14); 
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de motie-B. Bakker c.s. over het 
Rijksinkoopbureau (15 800-IX B, nr. 
15). 

De Voorzitter: Door mij zijn schrifte-
lijke antwoorden ontvangen van de 
bewindslieden van Financiën. Deze 
antwoorden zullen worden opgeno-
men in een Bijvoegsel bij de Handelin-
gen van deze vergadering. 

[Het Bijvoegsel is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]'. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Verschillende leden heb-
ben in eerste termijn al opgemerkt dat 
de behandeling van de hoofdstukken 
IX B en IX A door een coïncidentie 
plaatsvindt vlak na een discussie in dit 
huis over de financieel-economische 
achtergronden van de adem- of loon-
pauze. Er zal dus sprake zijn van een 
aantal doublures. Om die reden zie ik 
af van een algemene inleiding, ook al 
om des tijds wille. Ik val dus maar met 
de deur in huis, in dit geval het mone-
taire beleid, waarover de heren Wölt-
gens en Van lersel hebben gesproken. 

Sterk samengevat gaat het om de 
vraag, in hoeverre het monetaire be-
leid in Nederland nog gericht zou moe-
ten zijn op het terugbrengen van de l i-
quiditeitsquote. Ik meen dat er om-
standigheden zijn aan te wijzen die het 
huidige monetaire beleid noodzakelijk 
maken. Ik wijs in de eerste plaats op de 
vooruitzichten ten aanzien van de in-
flatie. Zoals vele ramingen zijn ook ra-
mingen ten aanzien van de prijsont-
wikkeling met veel onzekerheden om-
geven. Wel kan worden geconsta-
teerd, dat het aanwakkeren van de in-
flatie in elk geval tot de sombere ele-
menten van de huidige prognoses be-
hoort. Werd in de MEV 1980 al een ver-
snelling van het inflatietempo voor-
zien, de recente prijsverhogingen ver-
ergeren deze ontwikkeling uiteraard 
alleen maar. Verruiming van het mo-
netaire beleid zou het proces van infla-
tie alleen maar versterken. 

Internationaal bestaat er dan ook 
volstrekte overeenstemming over een 
restrictief monetair beleid dat is ge-
richt op wat men het inflatoire mo-
mentum noemt. Het verheugt mij dan 
ook dat de heer Van lersel het met mij 
eens is, dat het monetaire beleid juist 
gericht moet zijn op het doorbreken 
van de inflatiespiraal. Verleden week 
heb ik er al op gewezen, dat de over-
heid en de particuliere sector beide bo-
ven hun stand leven en dat een en an-
der wordt weerspiegeld in de toch wel 
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drastische omslag op de lopende reke-
ning in de periode van 1974 tot en met 
1978, een omslag van ongeveer 5% 
van het nationaal inkomen. We zien dit 
ook in het huidige tekort op de lopen-
de rekening van de betalingsbalans. 

Ook voor 1980 blijkt uit de meest re-
cente vooruitzichten van het CPB een 
tekort. Het huidige monetaire beleid is 
erop gericht, dit tekort niet te laten lei-
den tot een druk op de gulden, gelet 
op de inflatoire druk die daarvan weer 
zou uitgaan op het algemene prijspeil 
via invoerprijzen en ons indexatieme-
chanisme. Kortom, monetaire verkrap-
ping was nodig om voldoende kapitaal 
aan te trekken ter dekking van het te-
kort op de lopende rekening. Een mo-
netair beleid, dat een eventueel reste-
rend betalingsbalanstekort laat door-
werken in de binnenlandse liquiditeits-
ruimte draagt bij aan herstel van het 
externe evenwicht. 

Het is overigens een misvatting om 
te veronderstellen dat het monetaire 
beleid, dat mede gericht is op de exter-
ne waarde van de gulden, onnodig 
krap zou zijn. 

De gulden bevindt zich thans reeds 
geruime tijd in EMS-verband op de 
middenkoers. De geldmarktrente is 
weliswaar hoog - op dit moment on-
geveer 1 1 % voor driemaandspapier-
doch na Duitsland altijd nog de laagste 
in Europa. Ik geef enkele cijfers ter ad-
structie van deze stell ing: Duitsland 
8,9%, België 13,8%, Frankrijk 11,9%, 
Italië 17,8%, Denemarken 18%, Ierland 
18,3%, Verenigd Koninkrijk 17,1% en 
de Eurodollar 14,2%. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister ook dezelf-
de cijfers geven als het over de reële 
rente gaat? 

Minister Andriessen: Ik kom 
straks over de reële rente nog te spre-
ken. Ik wil dat in het totaal van mijn be-
toog doen. 

Een versoepeling van het monetaire 
beleid moet naar mijn mening worden 
gezien als het voorportaal van een de-
valuatie. Over depreciatie is in deze 
Kamer al gesproken. Ik heb er de vori-
ge week dan ook op gewezen dat naar 
mijn opvatting een monetaire verrui-
ming onder de huidige omstandighe-
den de wisselkoers slechts zou ver-
zwakken. Ik ben het met de heer Van 
lersel eens dat aanwakkerende inflatie 
toch al een verdere verslechtering van 
de werkgelegenheidssituatie dreigt te 
veroorzaken. 

Ik heb bij herhaling in deze Kamer 
betoogd dat het juist die negatieve ef-
fecten op inflatie en werkgelegenheid 
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zijn die het handhaven van de externe 
waarde van de gulden rechtvaardigen 
èn het grote belang van het EMS-ar-
rangement onderstrepen. Ik kom op de 
opmerkingen die in dit verband door 
de heer Wöltgens zijn gemaakt, straks 
nog terug. 

De heer Wöltgens (PvdA): Komt u ook 
terug op de suggestie van de heer Van 
lersel dat, als reeds aanpassingen no-
dig zijn, deze vooral gevonden zouden 
moeten worden in een revaluatie van 
de Duitse mark? 

Minister Andriessen: Het lijkt mij iets 
waarover wij in de tweede termijn zou-
den kunnen spreken. Misschien geeft 
het vervolg van mijn betoog enige dui-
delijkheid op dit punt. 

De heer Van lersel (CDA): Ter verdui-
delijking wil ik zeggen dat ik niet heb 
gepleit voor een revaluatie van de 
Duitse mark; ik heb wel gepleit voor 
stabilisatie van de munten binnen het 
EMS. Als onder gegeven omstandig-
heden eventueel niets anders mogelijk 
is dan een doorbreking, is het beter te 
streven naar een revaluatie van de 
sterkste munt zodat de overige op één 
lijn kunnen blijven, dan een kettingre-
actie te veroorzaken doordat Neder-
land zou beginnen met een devaluatie. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat is pre-
cies wat ik bedoelde! 

Minister Andriessen: Dan zijn wi j weer 
bijna bij de problematiek van septerrv 
ber van het vorige jaar! Ik heb de Ka-
mer uitvoerig ingelicht over het onder 
de toen geldende omstandigheden 
door de Nederlandse Regering ge-
voerde beleid. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit ver-
band wil ik iets zeggen over de finan-
cieringsproblematiek van hetover-
heidstekort dat zich aftekent. Allereerst 
wil ik erop wijzen dat men vooral niet 
moet denken dat een verruiming van 
het monetaire beleid de schatkistfinan-
ciering zonder meer zou vergemakke-
lijken. Integendeel, een verzwakking 
van de positie van de gulden zal leiden 
tot afvloeiing van liquiditeiten en der-
halve tot een verkrapping van de geld-
markt. De mogelijkheden voor de ban-
ken om schatkistpapier op te nemen 
zullen daardoor bepaald niettoene-
men. 

De vorige week heb ik in het kader 
van het eerder genoemde debat al ge-
wezen op de grote omvang die de f i -
nancieringsproblematiek in het ko-
mende jaar zal aannemen. Zelfs bij een 
maximale financieringsinspanning op 
de kapitaalmarkt bestaat het gevaar 
dat een zeer aanzienlijke monetaire f i -
nanciering zal resulteren. Het gevolg 
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hiervan zal zijn, dat de afvloeiing van 
liquiditeiten naar het buitenland uit 
hoofde van het betalingsbalanstekort 
grotendeels wordt gecompenseerd en 
geen verkrapping van de liquiditeits-
verhoudingen in de vorm van een da-
ling van de liquiditeitquote zal optre-
den. Dat betekent echter geenszins dat 
er dan ook ruimte zou zijn voor een 
verruiming van het monetaire beleid 
zoals al eerder in mijn betoog aange-
duid. 

Ik wees er al op dat ook in het bui-
tenland, in het kader van de inflatiebe-
strijding, een restrictief beleid wordt 
gevoerd. In dit verband wil ik ook nog 
eens wijzen op de afhankelijkheid van 
het monetaire beleid in Nederland ten 
opzichte van het beleid dat in het bui-
tenland wordt gevoerd. De aard van de 
Nederlandse economie brengt nu een-
maal met zich dat een te zeer uit de pas 
lopen ten opzichte van hetgeen in an-
dere landen gebeurt, uiteraard leidt tot 
ongewenste gevolgen voor de wissel-
koers. Wat de nominale rente betreft 
bevinden wi j ons eerder in een gunsti-
ge dan ongunstige positie ten opzichte 
van de andere landen die aan het EMS 
deelnemen. 

Wat de heer Wöltgens betreft kan ik 
nog zeggen dat de 'hoge rente' niet 
wordt veroorzaakt door de speciale be-
leningen. Integendeel, de speciale be-
leningen dienen er juist toe om de 
geldmarkt in situaties van krapte tege-
moet te komen. Monetaire verruiming 
door ofwel de kredietrestrictie te ver-
soepelen ofwel het overheidstekort te 
vergroten of door een combinatie van 
beide, is niet de aangewezen weg om 
rentedaling te bewerkstelligen. Rente-
verlaging kan beter worden bevorderd 
door vergroting van het aanbod op de 
binnenlandse kapitaalmarkt. 

Ik verwijs verder naar mijn eerder 
gemaakte opmerkingen over het rege-
ringsbeleid met betrekking tot liberali-
satie van de kapitaalinvoer ten behoe-
ve van het bedrijfsleven en over de be-
reidheid onzerzijds om verdergaande 
liberalisatie te onderzoeken. In dit ver-
band refereer ik ook aan de berichten 
die dezer dagen in de pers zijn ver-
schenen over de beslissing van de Ne-
derlandsche Bank met betrekking tot 
de opheffing van de beperking voor 
het bankwezen ten aanzien van de om-
vang van hun netto buitenlands pas-
sief. 

Het beperken van de kapitaalexport 
past naar mijn gevoelen niet in de con-
text van de internationale situatie 
waarin Nederland verkeert. Als het 
gaat om het bijstellen van de proble-
matiek in het binnenland is dit eerder 
het paard achter de wagen spannen, 
dan dat daaraan een serieuze bijdrage 
wordt geleverd. 
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De heer Wöltgens (PvdA): Betekent de 
mededeling van de Minister dat hij po-
sitief staat tegenover het bestuderen 
van mogelijkheden tot verruiming van 
de kapitaalimport en dat hij de be-
schouwingen die in de laatste Miljoen-
nennota zijn verwoord over de financie-
ring van het tekort door onder andere 
kapitaalimport, achterhaald acht? 

Minister Andriessen: Nee, ik sprak na-
drukkelijk over kapitaalimport via ban-
ken en via het particuliere bedrijfsle-
ven. Ik heb niet gesproken over recht-
streekse leningen in het buitenland 
door de centrale overheid. 

De heer Wöltgens (PvdA): Maakt dit 
per saldo iets uit? 

De heer Andriessen: Per saldo maakt 
het misschien voor de liquiditeit niet 
alles uit. Het maakt wel iets uit voor de 
discipline, met name de budgettaire 
discipline van een overheid. Dat is 
trouwens ook in de Miljoenennota 
heel duidelijk uiteengezet. De heer 
Wöltgens zal zich dit herinneren, want 
hij refereert eraan. Daarom vind ik dat 
wi j die weg als centrale overheid niet 
op moeten. 

De heer Wöltgens (PvdA): Toch vind ik 
dat een merkwaardige zaak. In het al-
gemeen hoort men de beschouwing 
dat de Nederlandse volkshuishouding 
eerst orde op eigen zaken moet stellen 
alvorens zij met al haar aardgasrijk-
dommen enzovoorts op de interna-
tionale kapitaalmarkt g.aat opereren als 
lener. Wordt dit plotseling wel accep-
tabel geacht als het niet de overheid is 
maar het bedrijfsleven? 

Minister Andriessen: De behoefte aan 
import van kapitaal ontstaat onder an-
dere door een tekort op de betalings-
balans. De geachte afgevaardigde 
weet dat. Het is dus vanzelfsprekend 
dat geprobeerd wordt daarvoor geëi-
gende financieringsbronnen aan te 
boren. Wat de overheid betreft is het 
mijn uitgesproken opvatting - ik wijs 
daarbij op landen die niet al te ver van 
ons verwijderd zijn, die die weg eerder 
zijn opgegaan - dat het loslaten van dit 
onderdeel van de budgettaire discipli-
ne heel gemakkelijk leidt tot een uitstel 
van het aanpassingsproces dat drin-
gend nodig is. Daarom menen wij dat 
wi j die weg niet op moeten gaan. 

De heer Wöltgens (PvdA): Er is natuur-
lijk ook een interessant ander buiten-
lands voorbeeld. Ik noem Oostenrijk. 
Daar is het instrument van de kapitaal-
import zodanig gebruikt dat het uitein-
delijk inverdieneffecten heeft opgele-
verd, ook voor de betalingsbalans en 

daarmee voor de mogelijkheid om la-
ter de opgenomen leningen tef inan-
cieren. 

Minister Andriessen: Eén zwaluw 
maakt in dit opzicht bepaald nog geen 
zomer. Wij hebben er verleden week al 
over gesproken dat wi j in Nederland 
geleidelijk aan alle reserves die er in 
de nationale economie waren, hebben 
gebruikt zonder dat een serieus aan-
passingsproces in gang werd gezet. 
Het is naar mijn mening dan ook beter, 
ons te houden aan de voorbeelden die 
eerder afschrikkend dan stimulerend 
werken. 

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
de heer Wöltgens heeft 

De Voorzitter: Een onderlinge discus-
sie kan in de tweede termijn worden 
gehouden. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nog even terug op 
het hoge renteniveau. Ik heb al een en-
kele cijfermatige kanttekening ge-
maakt bij de relatie tot het renteniveau 
in de overige EMS-landen. Wellicht is 
de vraag echter gerechtvaardigd of de 
rente in werkelijkheid wel zo hoog is. 
Wij hebben het dan over de mate van 
inflatie. Naar mijn idee wordt het ni-
veau van de reële rente echter niet zo-
zeer bepaald door de gerealiseerde in-
flatie als wel door de verwachte infla-
tie. 

Voor Nederland is die verwachte in-
flatie voor 1980 - bij de huidige stand 
van de gegevens - gemiddeld 6,5%, 
oplopend tot ongeveer 8% tegen het 
eind van het jaar. Dat wil zeggen dat 
op dat moment het reële renteniveau -
vanuit die optiek - voor langlopende 
leningen op een niveau ligt van onge-
veer 1,5 a 3%. Daarmee ligt het wei-
licht zelfs lager dan het niveau van on-
ze oosterburen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Waarom lag 
het niveau verleden jaar niet lager, 
toen de verwachte inflatie lager was? 

Minister Andriessen: Ik kijk naarde 
huidige situatie en naar het beleid dat 
wi j nu moeten voeren. Wij hebben op 
dit moment te maken met deze infla-
tieverwachting. Om die reden meen ik 
dat aan het te verwachten reële rente-
niveau op dit ogenblik geen argumen-
ten kunnen worden ontleend om in de 
richting te gaan die de heer Wöltgens 
in zijn betoog suggereerde. 

Ik moet nog een opmerking maken 
over de verantwoordelijkheid voor het 
monetaire beleid. Tot mijn grote ver-
wondering trad bij de heer Wöltgens 
een grote omkering op van verant-

woordelijkheden tussen de Nederland-
sche Bank en de Minister van Finan-
ciën. De heer Wöltgens zei dat ik wel 
zou zeggen dat ik het met de president 
van de Nederlandsche Bank eens ben 
en dat ik daarmee het hele verhaal van 
de heer Wöltgens zou ontzenuwen. 

Welnu, ik ben het inderdaad eens 
met het beleid van de president van de 
Nederlandsche Bank. Ik heb daaraan 
zojuist een uitvoerige bijdrage gele-
verd. Het gaat natuurlijk niet aan, van 
tevoren een argumentatie die in een 
dergelijke richting gaat, af te doen met 
de opmerking dat ik wel zal zeggen dat 
ik het met de president van de Neder-
landsche Bank eens ben. In die opmer-
king mag geen bevestiging worden 
gevonden van de theorieën die de 
heer Wöltgens daarover in eerste ter-
mijn naar voren heeft gebracht. 

De heer Wöltgens (PvdA): De kern van 
mijn betoog was juist dat niet de Mi-
nister het met de president van de Ne-
derlandsche Bank eens moet zijn, 
maar dat per slot van rekening de pre-
sident van de Nederlandsche Bank het 
met de Minister eens moet zijn. 

Minister Andriessen: Het systeem is 
dat de Minister en de president van de 
Nederlandsche Bank het met elkaar 
eens moeten zijn en dat de Minister 
voor dat beleid in het parlement ver-
antwoordelijkheid aflegt. 

De heer Joekes (VVD): Dat klopt. Het 
verbaast mij dat de geachte afgevaar-
digde de heer Wöltgens zich niet kan 
voorstellen dat twee mensen het zon-
der conflict met elkaar eens kunnen 
zijn! 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ten aanzien van het f inan-
cieringstekort heeft de heer Joekes 
heel concreet gezegd dat de Minister 
nu wel praat over 3 a 4 miljard gulden 
aan ombuigingen, maar dat de Minis-
ter ook moet zeggen of het nu 3 óf 4 
miljard gulden moet zijn. De heer Joe-
kes heeft zich ongeveer in deze be-
woordingen uitgelaten. 

Het is jammer, maar ik ben nog niet 
veel verder dan verleden week. Wij zijn 
volop bezig het beraad over de exacte 
omvang van de noodzakelijke ombui-
gingen af te ronden. De eindbeslissing 
hierover is nog niet genomen. Ove-
rigens is er op het ogenblik geen wijzi-
ging in het beleid ten opzichte van de 
mededelingen die verleden week in de 
Kamer zijn gedaan. Ik zal de heer Joe-
kes echter moeten teleurstellen. Hij 
moet enige tijd geduld hebben. In het 
kader van eerdere mededelingen van 
het kabinet kan ik opmerken dat zijn 
geduld nog slechts voor betrekkelijk 
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korte termijn op de proef zal worden 
gesteld. Dan zullen wi j met concrete 
aanduidingen komen. 

De heer Joekes (VVD): Dit verheugt 
mij. De Minister zei dat hij niet zo veel 
verder dan verleden week is. Verleden 
week was hij al over de f 3,5 miljard. 
Hij zei in ieder geval dat hij al dichter 
bij de f 4 miljard dan bij de f 3 miljard 
zat. Ik moedig hem aan, in deze rich-
t ing door te gaan. 

Minister Andriessen: Ik heb ook hier 
en daar gelezen dat ik dichter bij de f 4 
miljard dan bij de f 3 miljard zit. Dit is 
een samentrekking van twee zinsne-
den in het stenografische verslag. Ik 
heb er geen grote behoefte aan, dit te-
gen te spreken. Ik heb er slechts be-
hoefte aan, te zeggen dat ik mij verle-
den week niet concreet in deze zin heb 
uitgelaten. Het gaat mij om de precieze 
tekst die ik toen heb uitgesproken. 

De heer Joekes heeft gevraagd of ik 
de 6%-grens van 1979 met betrekking 
tot het financieringstekort ook in 1980 
wens te handhaven. 

De heer Joekes (VVD): Kas! 

Minister Andriessen: Uiteraard. Als 
het over het financieringstekort gaat, 
spreken wi j in dit huis over kas, tenzij 
ik duidelijk erbij zeg dat het om trans-
actiebasis gaat. Dit is misschien een 
goede afspraak. 

Ik neem aan dat de heer Joekes hier-
mee dezelfde grens bedoelde als de 
grens van 5,5% die in de Miljoenenno-
ta staat, nadat een bijstelling voor de 
onderuitputting heeft plaatsgevonden. 

Verder heeft hij gevraagd of de 
noodremprocedure onder de huidige 
omstandigheden van kracht is. In de 
situatie die wi j voor 1980 voorzien, is 
de noodremprocedure een te lichte 
maatregel. In 1979 was de noodrem-
procedure erop gericht in dat jaar het 
financieringstekort te houden binnen 
de grenzen die in de Miljoenennota 
voor dat jaar waren aangegeven. Voor 
1980 verwachten wi j dat een bijstelling 
van het beleid noodzakelijk is, waarbij 
aan de structurele kanten van het 
vraagstuk meer aandacht moet wor-
den besteed dan aan het reserveren 
van onderuitputting en versnelde in-
ning, zoals in 1979 is gebeurd. Om de-
ze reden meen ik dat wij niet met een 
simpele noodrem kunnen volstaan, 
maar met een echte bijstelling van het 
beleid moeten komen, waarover ik zo-
juist een en ander heb gezegd. 

De heer Joekes (VVD): Dit lijkt mij zeer 
verstandig. Ik beoogde niet een be-
paalde noodrem in een bepaalde wa-
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gen, maar het principe van een nood-
rem. In deze beeldspraak kan deze een 
andere vorm hebben of op een ander 
moment worden gebruikt. Het gaat er-
om dat de hand wordt gehouden aan 
de grens die de Regering zich zelf stelt 
en waarmee de Staten-Generaal het 
eens is. Hoe dit gebeurt, is van groot 
belang. Ook hierover willen wi j te zij-
ner t i jd, maar liefst zo spoedig moge-
lijk, iets horen. 

Minister Andriessen: Met deze ruime 
definitie van een noodrem waarin ook 
de mogelijkheid van een concrete be-
leidsbijstelling is besloten, ben ik het 
eens. Deze bijstelling hebben wi j aan-
gekondigd. 

De heer Joekes heeft gesproken 
over het afwijzende standpunt over 
uitgifte van staatsleningen die het 
zwarte circuit kunnen binden. Hij heeft 
gevraagd of de opvatting hierover in-
middels is gewijzigd. Op dit moment 
zie ik hiertoe geen aanleiding. De op-
lossing is ongetwijfeld pragmatisch. 
Men kan haar misschien zelfs onortho-
dox noemen. 

De heer Joekes (VVD): Dat zijn voor 
ons geen bezwaren. 

Minister Andriessen: Dit weet ik, an-
ders zou de heer Joekes de vraag niet 
hebben gesteld. Ik wi l er wel op wijzen, 
dat bij het overwegen van dergelijke 
oplossingen toch moet worden be-
dacht dat ze bepaald ongunstig kun 
nen, en waarschijnlijk ook zullen, uit-
werken op de instelling van de grote 
meerderheid van bereidwillige belas-
tingbetalers. Toch wil ik hem wel toe-
zeggen, sprekend over orthodoxie of 
enige inbreuk daarop in dit verband, 
dat, nu definancieringsproblematiek 
zo nijpend is geworden, ik over voor-
en nadelen van zijn voorstellen mijn 
gedachten wel wil laten gaan. 

Over het consumptief krediet zijn 
een aantal vragen gesteld. De heer 
Van lersel heeft gevraagd of het juist is 
dat de groei van het consumptief kre-
diet beneden de norm is gebleven die 
in de conjunctuurbeschikking aan die 
groei is gesteld . 

Ultimo september heeft de eerste 
toetsing van de groei aan die norm 
plaatsgevonden. Daarbij bleek dat het 
groeipercentage van de kredietver-
strekking door de totaliteit van de kre-
dietverleners onder de norm is geble-
ven. Ook de laatste gegevens bevesti-
gen de indruk dat de werkelijke groei 
van het consumptief krediet onder de 
norm voor de tweede zesmaandsperi-
ode zal blijven. Voorshands zie ik geen 
tekenen, die op een ommekeer in deze 
ontwikkeling zouden wijzen. 
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De heer Joekes heeft gevraagd of de 
beperking van het consumptief krediet 
niet beter door een vrije stijging van 
de rente zou moeten en kunnen wor-
den bereikt. Hij noemde dat als één 
van de voorbeelden van de 'linkse 
stokpaarden', die deze bewindslieden 
van Financiën zouden berijden. 

Ik ben wat pijnlijk getroffen, niet om-
dat ik slachtoffer zou zijn van het taai-
kundige gegeven dat 'links' in het alge-
meen in de taal vaak een pejoratieve 
betekenis heeft. 

De heer Wöltgens (PvdA): Allerminst. 

Minister Andriessen: Als men de taal 
nagaat zal men zien dat er nogal wat 
uitdrukkingen zijn waarin het woord 
'l inks' een pejoratieve betekenis heeft. 
Daar moet - dat wi l ik er wel bij zeggen 
- een eind aan komen. In het taalge-
bruik van de heer Joekes had het die 
betekenis in elk geval. 

De heer Joekes (VVD): Zonder meer. 

Minister Andriessen: Dat lijkt mij niet 
helemaal terecht. 

De heer Wöltgens (PvdA): Opzi jn 
minst. 

De heer Joekes (VVD): Nu ben ikge-
rustgesteld. 

Minister Andriessen: De elementen 
die hij in zijn eerste termijn noemde 
duidden naar mijn mening helemaal 
niet in die richting. Ik wil dat voor het 
consumptieve krediet nu graag toe-
lichten. Voor de Postbank heb ik dat 
geprobeerd in het schriftelijke ant-
woord op de vragen. 

In tijden dat de beperking van het 
consumptieve krediet met het oog op 
de conjunctuur geboden is - dat was 
het vorig jaar het geval - kunnen wi j 
niet alleen op het rentemechanisme 
vertrouwen omdat dat vermoedelijk 
niet het gewenste resultaat zal heb-
ben. Ook tijdens het regime van de 
conjunctuurbeschikking is de rente 
wel verhoogd, evenals daarvoor. Voor 
een conjuncturele aanpak is dat instru-
ment onvoldoende. Ik zie dan nog af 
van het feit dat ons de instrumenten 
ontbreken om de rente van consump-
tieve kredieten te beïnvloeden. Wij 
hebben daar eenvoudig geen instru-
ment voor. Ik weet niet of het in de op-
vatting van de heer Joekes zou passen 
indien wi j ons die instrumenten zou-
den verschaffen. 

De bestaande wetgeving kent na-
drukkelijk de mogelijkheid om voor 
conjuncturele doeleinden een dergelij-
ke maatregel te treffen. Daaruit moet ik 
toch afleiden dat de wetgever vroeger 
het gevoel heeft gehad dat onder die 
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specifieke omstandigheden een derge-
lijke ingreep noodzakelijk zou kunnen 
zijn. 

Overigens wijs ik er nog op dat in de 
jaren waarin het consumptief krediet 
een zeer sterke groei heeft vertoond, 
de rente voor dit type krediet hoog 
was. Naar ons oordeel biedt het rente-
instrument voor die doelen onvol-
doende soelaas. 

Mevrouw Epema-Brugman heeft 
nog gevraagd of het voorontwerp van 
wet op het consumentenkrediet te zij-
ner ti jd openbaar kan worden ge-
maakt. Ik wil haar graag toezeggen dat 
ervoor gezorgd zal worden dat de des-
betreffende belangstellenden, in haar 
betoog aangeduid, van het ontwerp 
kennis zullen kunnen nemen. 

Ik kom thans over het Rijksinkoop-
bureau te spreken. Ik verwacht dezer 
dagen van de Raad van State het ad-
vies over het Koninklijk besluit inzake 
het RIB. Het ligt in mijn voornemen om 
publikatie van het besluit daarna zo 
snel mogelijk te doen plaatsvinden. 

Komende tot de vertrouwelijkheid 
van de gegevens waarover de heer 
Bakker heeft gesproken, staat mij het 
debat dat wij verleden jaar maart over 
deze materie hebben gevoerd, nog 
zeer duidelijk voor de geest. Daarom 
heb ik u in mijn brief van 2 november 
en in het jaarverslag over 1978geïn-
formeerd over de toelatingscriteria 
voor nieuwe leveranciers en gun-
ningscriteria bij de plaatsing van or-
ders door het RIB. Voorts is ook de 
handleiding van het RIB voor het jaar 
1980 aan de leden toegezonden. Van 
dienstgeheim is geen sprake meer. 

Ook de van ti jd tot t i jd verschijnende 
mededelingen van het RIB zullen niet 
meer onder datzelfde begrip 'dienstge-
heim' vallen. Dat is in overeenstenv 
ming met hetgeen is bepaald in artikel 
10 van het concept-KB, dat van de ge-
heimhoudingsplicht uitzondert leve-
ringsvoorwaarden die algemeen be-
kend zijn en ter inzage liggen. Dat 
heeft betrekking op de zogenaamde 
magazijngoederen van het RIB, waar-
van prijzen en leveringscondities in de 
handleiding zijn vermeld. 

Dat de geheimhoudingsplicht inzake 
opgave van prijzen en leveringsvoor-
waarden overigens wordt gehand-
haafd, berust op de volgende overwe-
gingen. In de eerste plaats stellen de 
meeste leveranciers het niet op prijs 
dat de condities van de handleiding-
contracten, waarbij de leveranciers 
jaarlijks hun voorwaarden op tafel leg-
gen waaronder zij aan afnemers van 
het RIB wensen te leveren, bij concur-
renten of andere grote afnemers be-
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kend worden. Op commercieel terrein 
is dit een gebruikelijke procedure die 
naar mijn smaak door het RIB moet 
worden gerespecteerd. 

Voorts worden voor grotere aanko-
pen vaak onderhandse bestedingen 
gehouden. Ook hier dient de geheim-
houding gehandhaafd te blijven. Doet 
men dit niet, dan kan het voorkomen 
dat de leverancier, die te weten komt 
dat hij te hoog heeft ingeschreven, 
zich alsnog rechtstreeks tot de afne-
mer wendt om daar een lagere aanbie-
ding op tafel te leggen. Dat kan toch 
nooit de bedoeling zijn. Ook zal alge-
meen openbaar maken van prijzen en 
leveringscondities aanleiding kunnen 
geven tot samenwerkingsverbanden 
tussen leveranciers die een verstorend 
effect op de concurrentieverhoudingen 
zullen hebben en op hun beurt zouden 
kunnen leiden tot hogere prijzen ten na-
dele van de afnemers. 

Ik meen dan ook dat voor de bevor-
dering van een eerlijke mededinging 
en de bescherming van het financieel-
economische belang van de staat en 
andere afnemers, deze geheimhou-
ding niet kan worden gemist. Ik raad 
de Kamer aan de motie van de heer 
Bakker niette aanvaarden. Na de aan-
gebrachte verruimingen geef ik de 
heer Bakker in overweging zijn motie 
in te trekken. 

De heer Van lersel heeft een groot 
aantal vragen over de internationale 
monetaire situatie gesteld. Helaas heb 
ik een groot aantal vragen schriftelijk 
moeten beantwoorden. Op een enkele 
vraag zou ik thans wil len ingaan. Ik be-
gin met zijn vraag over de evaluatie 
van het EMS. Ervaringen in de afgelo-
pen periode vanaf het moment van de 
invoering van het systeem zijn gunstig 
geweest. Hoewel mede tengevolge 
van grote monetaire onrust, met name 
rond de dollar en de goudprijs, span-
ningen binnen het EMS af en toeti jde-
lijk opliepen en een tweetal beperkte 
aanpassingen van de koersverhoudin-
gen moest volgen, meen ik toch te mo-
gen zeggen dat van een relatief succes 
op het terrein van de monetaire stabili-
teit in de EG gesproken mag worden. 

Naar mijn overtuiging zou deze sta-
biliteit zich in de gegeven omstandig-
heden zonder het EMS niet in die mate 
hebben voorgedaan. Ik moet echter 
eerlijk zeggen, dat daarvoor nooit 'har-
de' bewijzen zijn te leveren, want er is 
nu eenmaal geen situatie geweest zon-
der het EMS. Ik acht het overigens - ik 
wi l dit met nadruk stellen - voor de 
overlevingskans van het EMS op lan-
gere termijn een absolute voorwaarde 
dat op het terrein van wat wij dan noe-
men de economische coördinatie 

Financiën 
Nationale Schuld 
Staatsmuntbedrijf 
Europees Monetair Stelsel 

vooruitgang wordt geboekt. Men weet 
dat Nederland in de Europese Raad 
van maart 1979 op dit punt concrete 
suggesties heeft gedaan die de discus 
sie over de economische coördinatie 
in de EG weer op gang hebben ge-
bracht. 

Het onderwerp is al een enkele keer 
aan de orde geweest in de Raad van 
Ministers van Economische Zaken en 
Financiën (ECOFIN) en in de Stuur-
groep. De Raad heeft de Commissie 
verzocht op dit punt voorstellen te 
doen. Deze voorstellen zullen de ko-
mende maanden in verschillende co-
mité's worden besproken, namelijk in 
het Comité voor de Economische Poli-
tiek, het Monetaire Comité en de 
Stuurgroep. Het Comité van Presiden-
ten van Centrale Banken is op dezelfde 
wijze bij deze discussie betrokken. 

De heer Wöltgens (PvdA): l sookon-
derwerp van deze coördinatiegesprek-
ken het coördineren van de instrumen-
ten, die men in het monetaire beleid 
hanteert? 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De suggesties, die door de 
Nederlandse delegatie zijn gedaan, die 
overigens de Kamer bekend zijn, slui-
ten de coördinatie van instrumenten 
zeker niet uit. Ik wil wel zeggen, dat ik -
ik weet echter niet meer in welke ver-
gadering - nadrukkelijk op het punt 
van de instrumenten heb gewezen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Naast coör-
dinatie van instrumenten ervoor zor-
gen, dat de verschillende centrale ban-
ken over ongeveer een gelijkwaardig 
instrumentarium beschikken en niet 
eenzijdig op één instrument zijn aan-
gewezen! 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de heer Wöltgens nu 
bedoelt raakt natuurlijk een veel ver-
dergaande problematiek, namelijk in 
wezen de coördinatie van het hele mo-
netaire instrumentarium in de ver-
schillende lid-staten. Hij weet net zo 
goed als ik dat die nogal verschillend 
zijn. Zij zijn, qua institutionele aspec-
ten, op het ogenblik aan de orde bij de 
voorbereiding van de discussie over 
het Europese Monetaire Fonds. 

Het is duidelijk dat, wil dit EMF - een 
logisch verlengstuk van de eerse stap 
die wij hebben gezet - ooit van de 
grond komen, dan ook de institutione-
le aspecten in de verschillende landen, 
respectievelijk in de bevoegdheden 
van de Gemeenschap, aan de orde 
moeten komen. In die zin ben ik het 
dus met de heer Wöltgens eens dat 
een en ander vroeg of laat aan de orde 
moet komen. Zo ver gaan de sugges-
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ties voor de coördinatie, die gedaan 
zijn nog niet. Zij zijn wel in de voorbe-
reidende studie in het andere kader op 
het ogenblik aan de orde. 

Wat de toetreding van het Verenigd 
Koninkrijk tot het EMS betreft merk ik 
op dat de Nederlandse positie met be-
trekking tot die participatie ten opzich-
te van het vorige jaar niet gewijzigd is. 
Het communautaire karakter van het 
EMS wordt daarmede onderstreept. 
De Britse regering heeft echter tot dus-
verre op dit punt nog geen nader 
standpunt ingenomen. Kennelijk 
wordt in het Verenigd Koninkrijk met 
het oog op de huidige economische 
problemen de tijd daarvoor nog niet 
rijp geacht. 

Met betrekking tot de door de heer 
Van lersel genoemde samenhang tus-
sen aan de ene kant de Britse toetre-
ding tot het EMS en aan de andere 
kant de problematiek van de Britse lus-
ten en lasten, zoals het tegenwoordig 
heet, kan ik alleen maar zeggen dat die 
koppeling door de Britse autoriteiten 
voor zover ik weet niet is aangebracht. 

In elk geval is in het gesprek dat ik 
enige weken geleden met mijn Britse 
collega over de lusten- en lastenpro-
blematiek heb gevoerd dit specifieke 
punt door hem niet aan de orde 
gesteld. 

Met betrekking tot het EMF wijs ik 
erop dat èn in het Monetaire Comité 
en in het Comité der Centrale Bankpre-
sidenten op dit ogenblik hard wordt 
gewerkt aan een in de loop van dit jaar 
aan de ECOFIN uit te brengen interim-
advies over deze problematiek. Dit ad-
vies zal in de eerste plaats ingaan op 
een aantal technische vraagstukken. 
De heer Wöltgens weet dat dit waar-
achtig geen geringe vraagstukken zijn. 
Daarnaast zal ook aan de institutionele 
vraagstukken aandacht worden ge-
schonken. 

In het voetspoor van hetgeen ik al 
verschillende malen aan de Kamer heb 
gezegd, zal ik de Kamer uiteraard zo-
dra dat mogelijk is graag informeren. 

De heer Wöltgens (PvdA): Gaat de Mi-
nister dat overleg over het EMF blanco 
in? Of behoort hij tot de maximalisten 
dan wel minimalisten ten aanzien van 
wat het EMF in de toekomst moet wor-
den? 

Minister Andriessen: Als ik mij goed 
herinner hebben wij in deze Kamer 
naar aanleiding van het jaarverslag 
wel eens eerder gediscussieerd over 
de verschillende modaliteiten die het 
EMF zou kunnen aannemen. Men zou 
ruwweg gezegd kunnen denken aan 
het centrale bankmodel en het IMF-
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model. De gedachten daarover zijn in 
het kabinet zeker nog niet uitgekristal-
liseerd. In een bepaald evolutiemodel 
behoeft de start bij het ene de ontwik-
keling naar het volgende niet uit te 
sluiten. Ik heb daarover geen eindoor-
deel. 

De heer Van lersel (CDA): Heb ik de 
Minister goed begrepen dat het totaal 
aan werkzaamheden, die op dit ogen-
blik worden verricht met het oog op 
verdere economische en monetaire sa-
menwerking, in zijn ogen als redelijk 
bevredigend te karakteriseren is? 

Minister Andriessen: Ik vind dat dit re-
delijk is, maar het zou wat mij betreft 
wel iets bevredigender mogen. 

De heer Joekes (VVD): Is het redelijk re-
delijk bevredigend? 

Minister Andriessen: Bij voorbeeld. 
Ik kom vervolgens aan een onder-

werp dat door de heer Van der Spek is 
aangesneden, namelijk de exportkre-
dietverzekering. Hij heeft uitgebreid 
aandacht geschonken aan de verzeke-
ring van betalingsrisico's die voort-
vloeien uit transacties met Chili. Ik 
vind dat bij de behandeling van deze 
problematiek twee elementen moeten 
worden onderscheiden. De eerste is de 
norm die tracht een antwoord te ge-
ven op de vraag of het regime van een 
bepaald land ethisch aanvaardbaar is. 

Een ander criterium is, of een land 
politiek stabiel is of niet. Bij de verze-
kering van exportkredieten gaat het in 
hoofdzaak om dit laatste. Dit is een 
vast beleid van achtereenvolgende re-
geringen geweest. Daarom gaat het bij 
de herverzekering van exportkredieten 
om de beoordeling van de financieel-
economische draagkracht van een 
land. In het geval van Chili kan men, al-
thans indien men deze verzekerings-
technische normen aanlegt, niet an-
ders doen dan vaststellen dat noch de 
politieke stabiliteit, noch de financieel-
economische draagkracht zich te-
gen de herverzekering van exportkre-
dieten verzet. Overigens gebeurt dit op 
het ogenblik op een uiterst bescheiden 
schaal. 

De omvang van de risico's die door 
herverzekering op Chili worden gelo-
pen, neemt bovendien voortdurend in 
betekenis af. In de kortlopende sfeer, 
waarvoor het bevriezingsbesluit geldt 
waarover de heer Van der Spek sprak, 
was ultimo 1975 nog ruim f 10 min. 
herverzekerd. Eind 1978 was dat nog 
slechts f 1,5 min. Feitelijk is er dus 
geen aanleiding het exportkredietver-
zekeringsbeleid met betrekking tot 
Chili nog verderte beperken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik rond af 
met een enkele opmerking over de 
goudverkopen door de Nederlandsche 
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Bank. De laatste tijd is daarover in 
de pers nogal het een en ander ge-
schreven. De heer Wöltgens heeft in 
dit verband gesproken over het vrucht-
baar maken van de 'steriele' voorraad, 
zoals hij deze noemde. De achtergrond 
van deze gedachtengang zal wel zijn 
de sterke waardestijging van het goud 
op de internationale goudmarkten. 
Daarbij wordt dan verondersteld dat 
goudverkoop niet alleen leidt tot een 
wijziging in de samenstelling van de 
officiële reserves - wat uiteraard het 
geval is: op de balans wordt goud ver-
vangen door bij voorbeeld dollars -
maar tevens tot afdracht van geld van 
de Nederlandsche Bank aan de Staat. 
Dat laatste is niet het geval. 

Waarderingsverschillen op de goud-
en deviezenvoorraad gaan heel na-
drukkelijk naar een herwaarderingsre-
kening. Vóór 1978 zouden die baten 
wel aan de Staat ten goede zijn geko-
men. Nadat wij in 1976 en 1977 voor 
ongeveer anderhalf miljard gulden op 
onze dollarvoorraad hadden verloren, 
is deze herwaarderingsrekening in het 
leven geroepen. 

Dit betekent dat er wel iets meer 
moet gebeuren dan alleen maar het 
goud verkopen, als men dat al zou wi l-
len, maar daarover kom ik straks nog 
te spreken, om de problematiek waar-
voor wi j staan via een dergelijke weg 
tot een oplossing of een gedeeltelijke 
oplossing te brengen. 

Ik acht dat overigens geen juiste op-
lossing. Ik ben namelijk van mening 
dat het aanwenden van opbrengsten 
uit de verkoop van nationale reserves 
voor het dekken van overheidsuitga-
ven niet juist is, ongeacht of de reser-
ves door tijdelijke speculatieve bewe-
gingen zijn veroorzaakt, dan wel door 
meer permanente waardeveranderin-
gen, of door een combinatie van beide. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister beperkt - waar-
schijnlijk niet ten onrechte - zijn op-
merkingen over het aanwenden van 
de reserves tot overheidsuitgaven. 
Kan de Minister echter in elk geval be-
vestigen dat de waardestijging van het 
goud de facto op hetzelfde neerkomt 
als een overschot op de betalingsba-
lans? 

Minister Andriessen: Als men de ont-
wikkeling van de goudprijs bekijkt, is 
het interressant te zien dat de waarde-
stijging ongeveer gelijke tred heeft ge-
houden met die van olie. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat bete-
kent dat u met de goudvoorraad niets 
wi l t doen? 
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Minister Andriessen: Het betekent dat 
ik de goudvoorraad niet wil gebruiken 
voor een doel waarvoor deviezenvoor-
raden niet zijn, nl. het financieren van 
overheidsuitgaven, maar dat ik hem 
wil reserveren voor het doel waarvoor 
hij wel is, nl. het verzekeren van de 
grondslagen van ons internationale 
betalingsverkeer e.d. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat heeft 
niets te maken met onze overheidsuit-
gaven? 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan het niet anders zien 
maar wellicht kan de heer Wöltgens in 
zijn tweede termijn het nog eens dui-
delijker maken, want kennelijk heb ik 
hem dan niet goed begrepen. Eigenlijk 
denk ik dat ik hem wel goed begrepen 
heb, want hij wil in wezen monetaire 
ruimte creëren door verkoop van ons 
goud. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat geeft toch meer opti-
mistische mogelijkheden? 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Zo moet men het niet zien. 
Ik ontken niet dat het een waardestij-
ging van onze reserves is, maar de 
kernvraag is of wij de reserves moeten 
gaan aanwenden voor de financiering 
van overheidsuitgaven, want dat is 
toch in wezen de achtergrond van de 
opmerkingen van de heer Wöltgens. 
Hij zei dat wi j het goud maar aan het 
buitenland moeten verkopen of des-
noods aan ontwikkelingslanden moe-
ten lenen die dan via gebonden con-
tracten dat geld dan weer in Nederland 
moeten besteden. 

Als de heer Wöltgens dat met ont-
wikkelingslanden wil doen, kan hij dat 
ook wel zonder goudverkoop. Het gaat 
erom dat met het verkopen een stuk 
monetaire ruimte wordt gecreëerd en 
over het creëren van monetaire ruim-
te, of, zoals ik dat heb genoemd het 
monetaire meegeven, heb ik al ten 
principale mijn standpunt naar voren 
gebracht in het begin van mijn betoog. 
Als het gaat om de verkoop van goud 
ben ik dan ook weer precies op hetzelf-
de punt terug. Ik ben ermee begonnen 
en wilde er ook mee sluiten. Als wi j dat 
wil len, behoeven wij het goud hele-
maal niet te verkopen, want dat kan 
ook zonder verkoop. Wij moeten het 
alleen niet wi l len! Het past niet in ons 
beleid! 

De heer Wöltgens (PvdA): Daar gaat 
het nu om.... 

Minister Andriessen: Natuurlijk! Ik sta 
hier toch om mijn beleid te verdedi-
gen! 
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De heer Wöltgens (PvdA): U hebt 
ruimte en u wilt die niet gebruiken. 

Minister Andriessen: Neen, het is geen 
werkelijke ruimte! Het is de suggestie 
van een ruimte die het aanpassings-
proces vertraagt! Daarom ben ik er 
tegen! 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat zou het-
zelfde zijn alsof de stijging van de 
aardgasprijs geen extra ruimte zou op-
leveren. Dat is toch onzin? 

Minister Andriessen: Ik wi l beginnen, 
met vast te stellen dat wi j in het verle-
den aan de stijging van de aardgas-
prijs aanzienlijk meer ruimte hebben 
ontleend dan er in de praktijk in bleek 
te zitten! 

De heer Van der Spek (PSP): Waarom 
is de Minister niet ingegaan op mijn 
opmerking over de schuldenconsoli-
datieregeling met Chili? 

Minister Andriessen: Daar zal ik gaar-
ne in tweede termijn op antwoorden. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Wöltgens 
heeft gevraagd waarom op de handel 
in goud en zilver thans het voor pri-
maire levensbehoeften geldende tarief 
van de omzetbelasting van 4% wordt 
toegepast. Een verhoging van dat ta-
rief tot 18% zou naar zijn mening in 
overweging dienen te worden geno-
men. Hij zal zich herinneren dat het 
btw-tarief voor goud en zilver aan 
het eind van 1978 in de Tweede Kamer 
aan de orde is geweest in verband met 
de aanpassing van de Nederlandse 
wetgeving op het gebied van de om-
zetbelasting aan de zesde richtlijn inza-
ke de omzetbelasting (wetsontwerp 
14887, zitting 1977-1978). 

Bij die gelegenheid is door de Rege-
ring voorgesteld, het omzetbelasting-
tarief voor niet-bewerkt goud en zilver, 
alsmede voor parels, diamanten en 
dergelijke te verhogen van nihil tot 
4%, hoewel de zesde richtlijn voor 
goud een verlenging van het nultarief 
mogelijk maakte. Voor het voorstel tot 
toepassing van het 4%- en niet het 
18%-tarief heeft onder meer voor het 
onbewerkte goud en zilver als motief 
gegolden dat het hierbij gaat om be-
leggingsobjecten die regelmatig circu-
leren tussen ondernemers en niet-on-
dernemers. 

Een toepassing van het algemene 
tarief zou dan tot een te sterke cumula-
tie van omzetbelasting kunnen leiden. 
Een ander motief om edele metalen, 
diamanten en edelstenen niet te zwaar 
te belasten was, dat deze hoogwaardi-
ge goederen in enkele andere Europe-
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se - onder andere nabuur - landen in 
het geheel niet werden belast, waar-
door de handel - vooral die in diaman-
ten - zich snel naar het buitenland zou 
verplaatsen, hetgeen uiteraard conse-
quenties zou hebben gehad voor de 
werkgelegenheid. 

De voorgestelde toepassing van het 
4%-tarief en de daaraan ten grondslag 
liggende overwegingen zijn in de Ka-
mer eind 1978 bij geen van de fracties 
op bezwaren gestuit. De zich onlangs 
voorgedane hausse in de goud- en zil-
verprijzen doet mijns inziens niet af 
aan de geldigheid van de zojuist ver-
melde overwegingen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het is be-
kend dat daarover in het buitenland nu 
anders wordt gedacht. 

Staatssecretaris Nooteboom: Wilt u 
daar dan bij vermelden op welk 'bui-
tenland' u doelt en aan welke toepas-
sing u denkt, want daarover heb ik ook 
enige inlichtingen die waarschijnlijk in 
een iets andere richting duiden dan die 
welke u thans suggereert. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik ben het 
helemaal met u eens dat er kritiek is op 
de Duitse maatregelen ten aanzien van 
de omzetbelasting op munten enz. Dat 
betekent in elk geval dat er beweging 
is in het buitenland waarop wij ons 
toen zo blind hebben gestaard. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik weet 
niet of Duitsland hèt buitenland repre-
senteert. U zou bij voorbeeld ook eens 
naar Zwitserland kunnen kijken. U kunt 
dan nagaan dat daar een omzetbelas-
ting van 4% is ingesteld op goud. U 
moet dan maar eens zien hoe het met 
de feitelijke toepassing van die heffing 
van omzetbelasting in dat land op dit 
moment - bijna een maand na 1 janu-
ari 1980 - gesteld is. Dat is bijzonder 
boeiend. 

De heer Joekes (VVD): Let wel, ik be-
pleit niets, maar de Staatssecretaris zal 
het toch met mij eens zijn dat een ver-
hoging van het btw-tarief wel ruimte 
zou scheppen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik kom 
daar nog op in het vervolg van mijn 
betoog. Als mijn antwoord niet aan de 
verwachtingen voldoet, hoop ik dat de 
heer Joekes mij weer tot de orde zal 
roepen. 

Ik wil er namelijk aan toevoegen dat 
voor zover door de speculatie in edele 
metalen en diamant in de bedrijfssfeer 
winst wordt gemaakt, die winst door 
de inkomsten- en vennootschapsbe-
lasting wordt getroffen met niet mis te 
verstane tarieven. Ter vermijding van 
misverstanden wil ik er verder op wij-
zen, dat wi j op dit moment praten over 
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onbewerkt goud. Zodra er namelijk 
sieraden van worden gemaakt, is wel 
het 18%-tarief van toepassing. 

Wanneer een particulier in onbe-
werkt goud speculeert, treedt al snel 
het effect van cumulatie van omzetbe-
lasting op, waardoor de druk hoger 
dan 4% zal zijn. Meer in het algemeen 
wil ik ook nog aanvoeren dat de fiscale 
wetgeving toch moeilijk kan worden 
bijgesteld alleen op grond van inciden-
tele factoren, die naar alle waarschijn-
lijkheid een tijdelijk karakter zullen 
hebben. Eer de wetgeving is veran-
derd, zou de hausse voorbij kunnen 
zijn. 

Hetzelfde geldt voor de invoering 
van een bijzondere verbruiksbelasting. 
Zulke maatregelen zou ik dan ook op 
dit moment niet in overweging wil len 
nemen. Ter zake van de door de heer 
Wöltgens genoemde goudrekeningen 
wordt niet alleen in Nederland geen 
omzetbelasting geheven. Dat vloeit 
voort uit het feit dat aan de rekening-
houder geen goud in eigendom wordt 
overgedragen. Hij heeft een tegoed in 
geld, waarvan de hoogte is gerela-
teerd aan een bepaalde hoeveelheid 
goud. 

De ten aanzien van deze goudreke-
ningen toegepaste vrijstelling past in 
het voor de omzetbelasting geldende 
regime ten aanzien van banquaire en 
financiële verrichtingen, waarbij bij 
voorbeeld ook een vrijstelling is voor-
zien voor waardepapieren en voor ren-
te op spaarrekeningen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik wi l even 
terugkeren naar het onderwerp, het 
goud. De Staatssecretaris zal zich on-
getwijfeld herinneren dat het laatste 
dekkingsplan een omslag vertoonde in 
vergelijking met de voorafgaande dek-
kingsplannen, waarbij gezegd werd: 
wij moeten de indirecte belastingen 
zodanig inzetten, dat zij met name de 
minder noodzakelijke bestedingen 
treffen. In dat licht lijkt het mij zeer wel 
te overwegen, de handel in goud, zil-
ver enz. onder een hoger btw-tarief te 
brengen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Het is de 
vraag, of goud in de vorm van baar 
goud in de meest technische zin van 
het woord mag worden gezien als be-
steding. Men zou het ook kunnen zien 
als een besparing. Wanneer men be-
werkt goud koopt, dan is het tarief van 
18% een uitdrukking van hetcon-
sumptie-technische karaktervan zo'n 
aankoop. Wanneer men echter geld op 
een spaarrekening zet, is men ook 
geen 18% verschuldigd. Ik wil daarbij 
niet suggereren, dat een nominale 

spaarrekening dezelfde risico's met 
zich meebrengt als een goudrekening, 
maar een vergelijking van goudaan-
koop in de particuliere s feer- de heer 
Wöltgens weet dat goud ook nog in-
dustrieel wordt toegepast - met een 
consumptie ligt niet zonder meer voor 
de hand. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dit zou op 
zichzelf tot interessante beschouwin-
gen kunnen leiden. Ik vraag niet eens, 
wat wi j bij het dekkingsplan hebben 
gedaan ten aanzien van de minder 
noodzakelijke bestedingen, zoals ac-
cijnsheffing, bijzondere verbruiksbe-
lasting en andere mooie dingen, ik 
vraag gewoon, dit onder het normale 
tarief te brengen. Ik wil er ook op wi j -
zen, dat bij de behandeling van de Zes-
de Richtlijn met name één motief een 
rol heeft gespeeld toen het ging om de 
diamanthandel: de beperkte nog over-
gebleven werkgelegenheid in die sec-
tor. Zaken als goud, zilver en dergelijke 
hebben toen nauwelijks een rol ge-
speeld. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik blijf 
bij mijn standpunt dat vergelijking van 
goudaankopen met bestedingen sèc 
niet juist is. Het besteden van geld aan 
het rijden met een auto, waarbij men 
benzine moet kopen, waarop accijns 
wordt geheven, is verbruik. Ik geloof 
dat 'verbruik' technisch beter is dan 
'gebruik'. Het aankopen van goud kan 
niet zonder meer daarmee op één lijn 
worden gesteld. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat geldt 
ook voor bewerkt zilver, bewerkt goud 
en bewerkte diamanten. 

De heer Joekes (VVD): Neen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Bij be-
werkte diamanten speelt iets heel an-
ders een rol. Uw vergelijking gaat wat 
mank. Bij bewerkte diamanten maakt 
men onderscheid tussen industriedia-
manten - zoals men weet is dit voor-
treffelijk voor de werkgelegenheid - en 
diamanten die de consument koopt. 
Als mensen diamanten kopen voor de 
sier - gelijk een bruid versierd is voor 
haar man - is er, naast het feit dat het 
een consumptie-artikel is, tegenwoor-
dig sprake van een waardebestendig 
element. De nadruk ligt op de 
Schmuck en niet op de belegging. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als ik naar 
de reclame kijk waar deze Schmuck, 
optuiging van bruiden, feitelijk aan de 
man (aan de vrouw) wordt gebracht, 
betwijfel ik dit. 

Staatssecretaris Nooteboom: Met die 
Schmuck wordt de bruid niet gesierdl 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde mevrouw Epema-Brug-
man heeft gesuggereerd dat de voor-
lichting voor het individu verbeterd 
moet worden ten aanzien van de be-
lastingheffing door per inspectie twee 
of drie voorlichters aan te stellen. Ik 
hoop dat men in de Kamer weet dat 
een goede voorlichting mij zeer ter 
harte gaat. De belastingbetaler heeft 
naar mijn oordeel ook recht op een 
goede voorlichting. 

Hoewel het moeilijk zou zijn te stel-
len dat aan de voorlichting niets meer 
verbeterd zou kunnen worden, meen 
ik wel te mogen zeggen dat op dit punt 
erg veel is gedaan en nog wordt ge-
daan. Zo zijn bij elke inspectie speciale 
ambtenaren aangewezen die belast 
zijn met de voorlichting aan het pu-
bliek. ledere belastingbetaler kan 
steeds bij de inspectie terecht met zijn 
of haar vragen en problemen, zowel 
schriftelijk, mondeling als telefonisch. 
De deuren staan steeds open en er zijn 
geen drempels. 

De komende weken zullen de nieu-
we aangiftebiljetten voor 1979 ter in-
vull ing worden verzonden en zal de se-
dert jaren gebruikelijke extra voorlich-
t ing worden gegeven op verschillende 
plaatsen buiten de inspectiekantoren, 
terwij l op de inspectie, ook buiten de 
gebruikelijke kantooruren, service op 
dat punt wordt verleend. In de week-
en dagbladen zal deze weken op de ex-
tra voorlichting worden gewezen en 
ook een televisiespot zal erop wijzen 
dat men bij de inspectie terecht kan op 
alle momenten die ik zojuist heb aan-
gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Epema-Brugman heeft ook een op-
merking gemaakt over de behandeling 
van de voorrangsposten. Ik ben haar 
erkentelijk dat zij er begrip voor heeft 
dat het stijgende aantal van die posten 
problemen voor de belastingadmini-
stratie oplevert. Het niet t i jdig kunnen 
afdoen van de voorrangsposten is 
voor de belastingdienst niet leuk. Niet-
temin stelt zij alles in het werk om de 
terugbetalingen zo snel mogelijk te 
verrichten. 

Zoals ik reeds eerder deze maand 
heb opgemerkt in antwoord op de 
schriftelijke vragen van de heer Nij-
hoff, blijven wi j ernaar streven een zo 
groot mogelijk aantal teruggaven vóór 
het einde van een kalenderjaar te ef-
fectueren. Met de geachte afgevaar-
digde mevrouw Epema-Brugman ben 
ik van mening dat teveel betaald geld 
zo snel mogelijk moet worden terug-
gegeven. 

Hoewel de geachte afgevaardigde 
mevrouw Epema-Brugman in verband 
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met de positie van de vrouw bij de be-
lastingdienst weliswaar geen directe 
vraag stelde, doet zij toch een beroep 
op de Minister en mij om mee te wer-
ken meer vrouwen, ook op meer ge-
kwalificeerde 'stoelen' te werkte stel-
len. Hoewel ik mij kan voorstellen dat 
de geachte afgevaardigde nog niet te-
vreden is over de bezettingsgraad van 
vrouwelijk personeel, wil ik er - mis-
schien ten overvloede - de aandacht 
op vestigen dat bij de belastingdienst 
alle mogelijkheden zowel voor vrou-
wen als voor mannen open staan. De 
aanmelding en de aanstelling van 
vrouwen bij het douana-instituut geeft 
daarvan duidelijk blijk. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Epema-Brugman wi l graag geïnfor-
meerd worden over de vraag of er 
overleg is geweest met de Vereniging 
van de belastinginspecteurs en, zo ja, 
of dit tot enig resultaat heeft geleid. 
Nog onlangs heeft de dienstleiding 
een uitvoerig gesprek met deze vereni-
ging gehad waarbij een aantal belang-
rijke onderwerpen uit het zogenaam-
de arbeidssatisfactierapport aan de or-
de is gesteld. Besproken zijn onder 
meer de communicatie dienst-dienst-
leiding en de verhouding kwaliteit-
kwantiteit in de aanslagregeling. 

Daarbij is veel informatie gegeven 
over hetgeen via beleidsgroepen op 
de rails is gezet, bij voorbeeld over de 
aanpak van het werk. Ook ik heb een 
gesprek gehad met deze verenigingen. 
De vraagstelling van de^geachte afge-
vaardigde is, naar ik heb begrepen, 
vooral ingegeven door het, ook door 
mij betreurde, verloop onder de jonge 
inspecteurs. Dit is overigens geen 
nieuw fenomeen. Alleen het aantal is 
erg tegengevallen. 

De geachte afgevaardigde vraagt in 
dit verband waarop de mededeling is 
gebaseerd dat dit verloop voorname-
lijk wordt veroorzaakt door het feit dat 
in andere functies een hoger inkomen 
kan worden verworven. Dit zijn ge-
woon de feitelijke gegevens; daarop 
berust die stelling . In een aantal geval-
len wordt de beslissing om buiten de 
belastingdienst een functie te aanvaar-
den mede beïnvloed door minder sa-
tisfactie in de huidige functie. 

De heer Van lersel pleit aan het slot 
van zijn betoog namens zijn fractie er-
voor om de wijziging in de leeftijds-
grens van het kind voor de toepassing 
van de aftrek onvolledig gezin via de 
hardheidsclausule reeds vanaf 1 janu-
ari 1979 te doen gelden. Ik acht het niet 
opportuun aan deze wetswijziging, die 
op 1 januari 1980 in werking isgetre-
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den, op grond van de hardheidsclau 
sule terugwerkende kracht te verlenen. 
Afgezien van het feit dat toepassing 
van die clausule alleen voor het jaar 
1979 bijna niet te verdedigen is, doet 
zich naar mijn oordeel bij de toepas-
sing aftrek onvolledig gezin een onbil-
lijkheid van overwegende aard niet 
voor. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Bakker heeft in overweging gegeven in 
de toelichting bij de aangiftebiljetten 
aan de burger ook het belang van de 
belastingopbrengsten in totaal voor de 
schatkist ui t te leggen. In de toelichting 
bij het aangiftebiljet wordt echter een 
zo eenvoudig mogelijke uiteenzetting 
gegeven over de wijze waarop de vra-
gen van dat biljet moeten worden be-
antwoord. De toelichting op dat aan-
giftebiljet dient als fiscale voorlichting 
voor het invullen van het biljet te wor-
den gezien, en niet te worden geconv 
bineerd met een algemene voorlich-
ting over de wijze waarop belasting-
gelden worden besteed. 

Dit neemt overigens niet weg dat ik 
met de heer Ben Bakker - hij excusere 
mij deze toevoeging - zeer wel als taak 
van de overheid ook zie de burger in 
toenemende mate voor te lichten over 
de belastingen en de manier waarop 
zij in elkaar zitten, wat ermee wordt ge-
daan en wie mee betalen. 

Al een aantal jaren bestaat er een 
publikatie van het departement 'Waar-
om belastingen, en welke?'. Deze pu-
blikatie is, evenals de brochure 'De 
Derde Dinsdag in september' die han-
delt over de totstandkoming van de 
rijksbegroting, vooral bestemd voor 
het gebruik door docenten Maatschap-
pijleer op de scholen. Ook is voor de 
scholen, vormingsinstituten en derge-
lijke een eenvoudige publikatie ver-
vaardigd, waarin in enkele hoofdlijnen 
cijfers en gedachten uit de Miljoenen-
nota zijn opgenomen. Aan die brochu-
re is voor de begroting van 1980 de t i-
tel 'Passen en meten' meegegeven. De 
pas uitgegeven schoolkrant, die is ge-
sierd met de naam 'Per saldo', is een 
nieuwe uitgave om de leerlingen van 
de scholen voor voortgezet onderwijs 
te bereiken. Ik heb overigens met ge-
noegen gemerkt dat dit initiatief de in-
stemming van de Kamer heeft, zij het 
dat er een paar randkritieken zijn ge-
meld. 

Het toesnijden van de toelichting op 
het aangiftebiljet van de inkomstenbe-
lasting op de veel voorkomende pos-
ten op dat biljet heeft reeds plaatsge-
vonden, zij het in een andere vorm dan 
de geachte afgevaardigde de heer B. 
Bakker voor ogen staat. In de toelich-
t ing op het biljet worden namelijk ver-
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schillende onderwerpen in een even-
wichtige verhouding behandeld. Voor 
de onderwerpen, die in het bijzonder 
in de bredere belangstelling van het 
publiek staan, zijn afzonderlijke zoge-
naamde deelfolders ontworpen en uit-
gevoerd. Ik noem bij voorbeeld de fol-
der van de buitengewone lasten, van 
de aftrekbare kosten, van de oude-
dagsreserve en de uitgebreide folder 
over het berekenen van de belasting 
en de premies volksverzekeringen. 
Voor de belastingplichtigen boven de 
65 jaar is er een aparte folder. Ten slot-
te is er een folder voor de buitenlandse 
werknemers die in tien talen is vertaald. 

Wat de suggestie van de afgevaar-
digde de heer B. Bakker betreft om aan 
de hand van frequentie-onderzoeken 
tevens na te gaan of voor sommige af-
trekposten niet tot een normering of 
forfaitering moet worden gekomen, 
acht ik een verdere uitbreiding daar-
van op korte termijn niet mogelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Met excuses 
voor de snelheid, maar mij trachtend 
te houden aan de door u opgegeven 
t i jd, kom ik tot de laatste twee vragen 
van de heer Joekes. Ik heb overigens 
de vragen beantwoord in de volgorde 
waarin zij zijn gesteld, hetgeen 'neu-
traal' mag worden geacht ten aanzien 
van de inhoud van die vragen. 

De heer Joekes heeft mij gevraagd 
of de Muntnota in maart de Kamer zal 
bereiken. Het spijt mij heel erg dat dit 
niet eerder is gebeurd. Ik kan de heer 
Joekes verzekeren dat ik erg veel werk 
aan de Muntnota heb gehad en dat erg 
veel zaken die bij de Muntnota een rol 
spelen, een beslissing vergen. Ik hoop 
vurig dat ik de toezegging dat de nota 
in maart zal verschijnen gestand kan 
doen. 

Ten slotte heeft de geachte afge-
vaardigde de heer Joekes gesproken 
over de relatie tussen de hoogte van 
de belasting en het groeiend aantal be-
zwaarschriften. Hij heeft gevraagd om 
cijfermateriaal. Ik kan de heer Joekes 
mededelen dat het aantal bezwaar-
schriften voor de inkomsten- en ver-
mogensbelasting en dat voor de ven-
nootschapsbelasting -zeker in ver-
houding tot het aantal belastingplichti-
gen dat voor die belastingen in aan-
merking k o m t - niet een sterk stijgen-
de tendens vertoont. Het aantal be-
roepschriften dat jaarlijks wordt inge-
diend geeft wel een groei te zien. 

Mijnheer de Voorzitter! Met uw 
goedvinden laat ik gaarne in de Han-
delingen de overzichten opnemen 
waarin de aantallen ingekomen be-
zwaar- en beroepschriften staan ver-
meld die ik op 15februari 1979 heb ge-
zonden aan de vaste Commissie voor 
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Financiën in het kader van het overleg 
ten aanzien van de fraudebestrijding. 
Naar mijn mening zijn deze cijfers voor 
de heer Joekes echter geen nieuws, in 
die zin dat hij die cijfers niet een keer 
eerder heeft gezien. De cijfers zijn 
slechts een handreiking en niet een 
antwoord op de vraag of ik cijfermate-
riaal wil overleggen. 

De heer Joekes (VVD): Ik neem aan dat 
de Staatssecretaris bedoelt, deze cij-
fers als noot in de Handelingen te laten 
opnemen. Die opmerking competeert 
mij overigens nauwelijks. 

Bij deze cijfers is natuurlijk de verge-
lijking met voorgaande jaren interes-
sant. Ik heb die cijfers wel gezien, maar 
ik weet niet meer of het verloop van 
het aantal beroepschriften over een 
bepaalde periode is gerelateerd aan 
het verloop van de belastingdruk. AI-
leen uit die vergelijking kun je namelijk 
conclusies trekken op basis van mijn 
vermoedens. 

De Voorzitter: Ik begrijp dat de door 
de Staatssecretaris genoemde cijfers 
al in het witte stuk over het fraude-
overleg (15975, nr. 1) zijn gepubli-
ceerd. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben de heer Joe-
kes nog een antwoord schuldig. Ik be-
grijp namelijk dat er inhoudelijk heel 
veel schuil gaat achter zijn vraag. Ik 
ben van mening dat de heer Joekes 
meer van deze statistieken verwacht 
dan hij er uit mag lezen. Ik geef slechts 
een klein voorbeeld van hetgeen in de 
praktijk gebeurt. Er kan een verschil 
bestaan tussen de belastingplichtige 
en de belastingadministratie. Het is 
bekend dat ik daar enige weet van heb, 
alhoewel ik toen niet aan deze zijde 
van de tafel verkeerde. Ik heb die peri-
ode overigens ook nog meegemaakt. 

De heer Joekes (VVD): Toen was u nog 
geen jachtopziener, maar stroper! 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
beide hoedanigheden met elkaar afge-
wisseld. Ik vraag mij af wat de leukste 
tijd is geweest, maar ik kan dat op dit 
moment nog niet zeggen, want deze 
periode is nog niet afgesloten. Sommi-
ge weekbladen weten daar zeer inte-
ressante dingen van te vertellen. Ik 
voeg daar overigens aan toe dat daar-
in niet allemaal waarheden staan! 

Ik kom terug op de werkelijkheid. 
Vooral bij de vennootschapsbelasting 
- want daar hebben wij duidelijk te 
maken met de beroepschriften - ge-
beurt het vaak dat de belastingplichti-
ge met de inspecteur overeenkomt dat 
hij een beroepschrift indient bij het 
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Hof. Dat heet dan: technisch ter 'bewa-
ring van rechten'. Zo moet ik aanne-
men dat bij voorbeeld bij de onlangs 
afgelopen procedure over de vraag of 
met vreemd geld gefinancierde voor-
raden in aanmerking kwamen voor 
een vervangingswaardestelsel of een 
substantieel waarderingsstelsel voor 
de voorraden, een vrij groot aantal be-
roepschriften moet hebben gelegen 
bij de hoven. 

Die beroepschriften worden daar 
dan 'auf's Eis' gelegd. Zij worden afge-
werkt zodra de zaak ten principale is 
afgehandeld. Ik geef dit slechts als 
voorbeeld - dat ik direct uit de praktijk 
kan halen - om te demonstreren dat 
uit deze gegevens heel moeilijk een 
analyse mag worden gehaald over de 
hoogte van de belasting en de mate van 
verzet daartegen. Dit laatste kan best 
veroorzaakt worden door technische 
factoren. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister was voor mij 
het meest overtuigend op de momen-
ten waarop hij trachtte de heer Joekes 
duidelijk te maken dat hij geen last 
heeft van linkse stokpaardjes. Hiermee 
kom ik op het hoofdpunt van mijn re-
pliek, namelijk het monetaire beleid. 

Mijn eerste inbreng was vooral ge-
richt op twee punten. De eerste was de 
positie van de Nederlandsche Bank en 
de verhouding tussen de Minister en 
de Nederlandsche Bank. Overigens is 
dit punt niet alleen in Nederland actu-
eel. Er zijn verschillende opvattingen 
mogelijk over de vraag of een politiek 
regime als Regering en parlement een 
tegenwicht nodig heeft dat onafhanke-
lijk is binnen het monetaire beleid, een 
soort 'checks and balances'. Persoon-
lijk heb ik in de discussie hierover stel-
ling genomen. 

Ook is het belangrijk, aan de hand 
hiervan de bepalen hoe wi j het functio-
neren van zo'n Europees monetair 
fonds in de toekomst zien. Gaat dit zich 
volstrekt buiten de politieke sfeer ont-
wikkelen of kan de democratisch geko-
zen overheid op een of andere manier 
verdere invloed hierop uitoefenen? Ik 
meen dat ik hierover in mijn eerste be-
toog bij deze behandeling geen mis-
verstand heb laten bestaan. 

De heer Van lersel (CDA): Een van de 
redenen waarom de onderhandelin-
gen over het Europese monetaire 
fonds zo moeizaam verlopen, is juist 
de weerstand van de souvereine ban-
ken tegen het verlies van souvereini-
teit. Het gaat natuurlijk ook om de be-
dragen, die groter zullen zijn dan nu. 
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Het zal wel degelijk een politieke zaak 
worden, maar anders dan de heer 
Wöltgens aangeeft. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb zeer 
veel begrip voor de centrale banken 
die hun souvereiniteit aan zo'n centra-
Ie bank voor Europa dreigen te verlie-
zen. Stel dat wi j kiezen voor het maxi-
malistische model, dus één centrale 
bank voor Europa en niet een monetair 
fonds als het EMF. Deze bank zal be-
voegdheden hebben die veel verder 
gaan dan het op korte termijn verstrek-
ken van kredieten. Zij zal ook het totale 
monetaire beleid, inclusief de discon-
topolitiek kunnen reguleren. Naast de 
overgang van een nationaal naar een 
supranationaal gremium is van belang 
in welke mate de nieuw te formeren 
bank onder politieke controle dient te 
staan. Over de vraag of dit een Europe-
se politieke controle is of een samen-
stel van nationale politieke controles, 
kan men in het kader van datgene wat 
men onder Europese integratie ver-
staat, discussiëren. 

De Minister heeft in zijn uiteenzet-
ting over de positie van de bank welis-
waar duidelijk gesteld dat hij zich ver-
antwoordelijk acht, maar over de wijze 
waarop hij deze verantwoordelijkheid 
wenst te effectueren, heeft hij zich 
nauwelijks uitgelaten. Men is het eens. 
Natuurlijk zijn de kranteberichten die 
suggereren dat men het oneens kan 
zijn, vals. Als deze valse kranteberich-
ten ooit een kern van waarheid heb-
ben, is de vraag wat het beleid van de 
Minister zal zijn. Hierover laat hij zich 
niet uit. 

Dit was het eerste punt, de positie 
van De Nederlandsche Bank en de ma-
te waarin een democratisch gekozen 
overheid de marges van haar politiek 
laat bepalen door de opvattingen van 
een centrale bank, die vaak theoretisch 
is, zoals gematigd monetarisme. 
Verder gaat het hierbij om de mate 
waarin de politiek weigert, gebruik te 
maken van de wettelijke bevoegdhe-
den om dit te beïnvloeden. 

Veel belangrijker is punt 2, namelijk 
de wijze waarop het beleid feitelijk ge-
voerd wordt. Of de Minister het er al 
dan niet mee eens is, is vers twee. Hij 
is daarvoor verantwoordelijk. In mijn 
kritiek op dat beleid en in mijn pleidooi 
voor verdere versoepeling heb ik de 
steun gekregen van onverdachte hui-
ze, namelijk van de centrale onderne-
mingsorganisaties: VNO, NCW, Land-
bouwschap et cetera. Zij hebben on-
langs een brief gestuurd aan de presi-
dent van de Nederlandsche Bank met 
het verzoek om in de toekomst - ik ver-
taal het even eenvoudig - w a t meer re-
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kening te houden met de rente-effec-
ten van het beleid, dat hij voert. 

Ik wi l , omdat ik mijzelf niet als auto-
riteit op dit gebied zou wil len aanprij-
zen, nog anderen aanhalen. Nog niet 
zo lang geleden heeft Prof. Rijnvos in 
het Financiële Dagblad een aantal be-
schouwingen gehouden over de scha-
duwzijden van het monetaire beleid, 
zoals het door de Nederlandsche Bank 
wordt gevoerd . Daarin heeft hij duide-
lijk gemaakt, dat in het spanningsveld 
tussen handhaving van de koers van 
de gulden in de EMS - de Minister 
heeft in zijn antwoord duidelijk ge-
maakt, dat dit voor hem hèt gegeven is 
waar hij vanuit blijft gaan - stabilise-
ring, respectievelijk verlaging van li-
quiditeitsquote, en geen verdere mo-
netaire financiering, hetgeen uiteraard 
samenhangt met het niet verder op-
voeren van het financieringstekort, 
een onhoudbare situatie dreigt te ont-
staan. Die onhoudbare situatie vindt 
zijn ventiel in de waanzinnig hoge 
reële rente, waar Nederland op dit mo-
ment mee geconfronteerd wordt. 

Ik zou in dit verband, naast professor 
Rijnvos, ook professor Korteweg kun-
nen noemen, die in een recent artikel 
in NRC/Handelsblad soortgelijke op-
merkingen over het niet volhouden 
van dat beleid heeft gemaakt. 

Het slachtoffer is het bedrijfsleven. 
Zij die over liquiditeiten beschikken, 
kunnen beter in plaats van investeren 
beleggen en daarmee een maandde-
posito-rente van 15% binnenhalen. Zij 
die geen liquide middelen hebben, zijn 
gedwongen zich met huid en haar, 
eventueel tot hun ondergang toe, over 
te geven aan wat de banken nog be-
reid zijn hen te geven, respectievelijk 
hen op te leggen. 

Ik wi l nog een aantal afrondende op-
merkingen maken. Ik vrees dat ik in 
mijn enthousiasme de tijd niet hele-
maal in de gaten heb gehouden. 

De Voorzitter: Nog één afrondende 
opmerking. 

De heer Joekes (VVD): Ik hoor dege-
achte afgevaardigde zo graag. Ik kan 
mij niet herinneren, mijnheer de Voor-
zitter, dat u voor deze tweede termijn 
enige spreektijdbepaling heeft voorge-
steld. 

De Voorzitter: Dat is op 19 september 
gebeurd. Toen is voor de gehele be-
grotingsbehandeling bepaald dat de 
spreektijd in tweede termijn één derde 
is van de spreektijd in eerste termijn. 

De heer Joekes (VVD): Het leek mij 
slechts een vijfde of een zesde. 
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De Voorzitter: Zo goed spreekt de ge-
achte afgevaardigde blijkbaar. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik zou het 
ook op prijs stellen indien u minder op 
uw stopwatch en meer op uw gevoel 
zou afgaan. 

De Voorzitter: Dat is niet aardig tegen-
over sprekers bij de andere begrotings-
hoofdstukken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik zeg eerlijk 
dat ik nog niet een zesde van mijn ver-
haal heb gehouden. Dat komt ook om-
dat de Minister op een aantal elemen-
ten uit mijn verhaal in eerste termijn 
totaal niet is ingegaan. Hij heeft geen 
overzicht gegeven van de reële rente 
in Nederland in verhouding tot de ons 
omringende landen. Hij kwam plotse-
ling met de nieuwe theorie dat de reële 
rente zou afhangen van de te verwach-
ten inflatie. Dat roept een heleboel 
vraagtekens op naar aanleiding van 
hetgeen wi j de afgelopen jaren met die 
hoge rente hebben meegemaakt. 

De Minister is helemaal niet inge-
gaan op mijn argumentatie dat de ver-
schillen in valuta-waardering tussen 
D-mark en gulden ons ertoe dwingen 
voortdurend een disconto te hebben 
dat 3 a 4% hoger ligt dan in West-Duits-
land. Daar is men eenzijdig op het ren-
te-instrumentarium aangewezen. Dit 
leidt ertoe dat de monetaire politiek, die 
onder Duitse discipline staat, van Ne-
derland veel grotere offers vergt dan 
van de Duitse economie. In Duitsland is 
de rente dan ook een stuk lager. 

De Voorzitter: Ik moet u nu toch vra-
gen uw betoog af te ronden. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het is dui-
deli jkdat de Ministèren ikzeerfunda-
menteel van mening verschillen. 

Ook de antwoorden van de Minister 
op vragen over kapitaalimport - hij 
maakte een subtiel verschil tussen par-
ticuliere en overheidskapitaalimport, 
terwijl hij hier nog geen half jaar gele-
den betoogde, dat in de kapitaalmarkt 
niet gecompartimenteerd mag worden 
-vervu l len mij met de gedachte, dat 
de door mij ingediende motie zeer te-
recht is ingediend. Ik hoop, dat die mo-
tie waardering in de Kamer kan vin-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer 
u hierbij een tweede motie te overhan-
digen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Wöltgens 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de handel in goud en 
zilver niet meer dient te vallen onder 
het4%-BTW-tarief; 

nodigt de Regering uit, te bevorderen, 
dat voor die handel het 18%-tarief van 
toepassing wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 17(15 800-IXB). 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de be-
windslieden voor hun antwoorden. 

Ik wil terugkomen op de interne op-
leiding voor inspecteur. De Staats-
secretaris heeft in het schriftelijk ant-
woord gesteld, dat hij niet concreet 
kan zeggen hoeveel mensen vroegtij-
dig vertrekken. Hij heeft wel gezegd, 
dat er slechts weinig aanmeldingen 
voor de selectie zijn. Waarom moet de 
wachttijd dan worden verlengd? 

Een belangrijker punt betreft de 
communicatie tussen de belasting-
dienst en de belastingplichtigen. Ook 
de Staatssecretaris vindt dat een bui-
tengewoon belangrijk punt. Aan de 
voorlichting wordt inderdaad veel 
meer gedaan dan vroeger het geval 
was. 'Per saldo' heeft lof geoogst. De 
door mij naar voren gebrachte kritiek 
wil ik niet zien als randkritiek. 

Het is misschien veel fundamenteler 
als je ontdekt, dat in 'Per saldo' - het 
geldt ook voor uitgaven van Economi-
sche Zaken als 'Energjes' - het toch al-
t i jd de mannen zijn, die het doen. De 
mannen betalen belasting, voeren een 
goed energiebeleid. Het zit toch wel 
iets dieper. De Permanente voorlich-
tingscommissie heeft een werkgroep 
ingesteld. Ik vind dat een goede zaak. 
Ik meen, dat onder de belastingplichti-
gen een onderzoek moet worden ge-
houden naar de vraag, welke proble-
men zij hebben. 

Thans gaat het enkel om mensen 
van de belastingdienst. Die krijgen na-
tuurlijk wel klagende belastingplichti-
gen op de stoep, maar mensen, die 
men op de stoep krijgt, vormen geen 
doorsnee. Ik meen dat het zeer belang-
rijk is, een echt, wetenschappelijk 
goed onderbouwd onderzoek te nou-
den over de klachten van belasting-
plichtigen. Daarmee komt men veel 
verder. 

Wat het aangiftebiljet betreft, merk 
ik op, dat wat de Staatssecretaris een-
voudig vindt - optellen en aftrekken en 
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dan ook nog overbrengen; soms vind 
ik dat zelfs nog moeilijk, maar dat kan 
aan mij liggen - anderen niet eenvou-
dig zullen vinden. Naar de mening van 
de Staatssecretaris heeft men daarbij 
niet zoveel hulp nodig. Voor vrij veel 
mensen geldt dit toch wel. De Staats-
secretaris zal weten, dat de vakbewe-
ging hiervoor allerlei mensen opleidt. 
Het gaat helemaal niet om ingewikkel-
de inkomsten. Wil de Staatssecretaris 
nagaan, of hieraan iets kan worden ge-
daan? Degenen, die zo graag wil len 
weten, hoeveel belasting moet wor-
den betaald of hoeveel wordt terug 
ontvangen, zijn meestal mensen, die 
dit wel aardig kunnen. Degenen, die 
menen belastingconsulenten nodig te 
hebben om minder te betalen, mogen 
voor mij best flink betalen voor die 
diensten. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik blijf 
mij verzetten tegen het negatieve 
beeld, dat de geachte afgevaardigde 
over adviseurs in belastingzaken naar 
voren brengt. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik 
raak zeker een gevoelige snaar. 

Staatssecretaris Nooteboom: lnder-
daad. Een mens is een mengsel van 
gevoelens en verstand. Zolang het 
laatste maar prevaleert, zonder dat het 
eerste ontbreekt, is er niet veel aan de 
hand. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Hebt u mij deze of de vorige keer iets 
negatiefs horen zeggen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik mag 
erop wijzen dat in een democratisch 
land als Amerika het ook in deze Ka-
mer in bepaalde kringen terecht tot op 
zekere hoogte bewonderde systeem 
bestaat dat de burger zelf zijn aangifte-
biljet invult - met optellen en aftrekken 
- , vervolgens de belasting uitrekent en 
daarna zijn belasting afdraagt. Wij 
noemen dit systeem afdracht op aan-
gifte. Naar mijn mening werkt dit 
systeem, wanneer er een heel goede 
begeleidende voorlichting is democra-
tisch buitengewoon goed. De burger 
ervaart dan zelf wat zijn sociale bijdra-
ge aan deze samenleving is. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Toen de heer Portheine het voorstelde, 
had u, dacht ik, bezwaren. Ik zal dat 
nog eens goed nalezen, want de heer 
Portheine heeft dit het vorige jaar aan 
de orde gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal 
dat ik geen kritiek uit op het feit dat er 
belastingadviseurs zijn. Ik ben van me-
ning dat je geen dienstverlening moet 

creëren - dit geldt voor alle dienstver-
lening - die overbodig is. Ik denk dat 
de Staatssecretaris dit met mij eens is. 
Ik heb noch vandaag noch de vorige 
keer een kwaad woord gesproken over 
belastingadviseurs. Hoe ik erover 
denk, is wat anders. 

De heer Joekes (VVD): De vraag is tel-
kens weer wie uitmaakt wat overbodig 
is. Ik denk dat de geachte afgevaardig-
de en wi j daarin fundamenteel van 
mening verschillen. Als de maatschap-
pij blijkt belastingadviseurs nodig te 
hebben, welnu, dan schept de maat-
schappij zich belastingadviseurs. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Maar als de maatschappij, door bij 
voorbeeld een eenvoudiger aangifte-
biljet te maken, dat stukje dienstverle-
ning zou kunnen verminderen, moetje 
dat, vind ik, niet uit de weg gaan. Ik 
vind dat je de aangifte zo eenvoudig 
mogelijk moet houden. Je gaat toch 
niet in principe iets ingewikkeld ma-
ken? Veel mensen doen het; zij maken 
het moeilijk als het ook makkelijk kan. 
Ik zeg helemaal niet dat het zo is voor 
het belastingbiljet. Ik heb dit punt al-
leen naar voren wil len brengen om te 
trachten te komen tot een vereenvou-
diging en om ook de belastingdienst 
erover aan het denken te zetten. Lang-
zamerhand zijn de heer Joekes en ik 
wel aardig in de termen thuis, hij lan-
ger dan ik neem ik aan. Daardoor denk 
je dat iedereen het wel begrijpt. Zo 
gaat het mij tenminste heel vaak, maar 
misschien de heer Joekes helemaal 
niet. 

De heer Joekes (VVD): Ik hoorde een 
minuut geleden een aardige verspre-
king. Mevrouw Epema-Brugman zei 
dat de maatschappij iets met een be-
lastingbiljet deed. De staat doet iets 
met een belastingbiljet. De identifica-
tie van de staat met de maatschappij is 
nu juist een principieel punt waarop 
mevrouw Epema-Brugman en wi j van 
mening verschillen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Maar dan bent u het met mij eens, dat 
de staat in ieder geval niet zo'n moei-
lijk biljet moet maken, dat de maat-
schappij eronder lijdt. 

De heer Joekes (VVD): Daarmee ben ik 
het volstrekt eens, vooral nu u dat on-
derscheid heel goed maakt. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik hier 
naartoe ging, zat ik ook al in een ide-
ologiediscussie. Ik wil die met de heer 
Joekes wel eens voortzetten, maar nu 
niet, anders wordt de heer Dolman 
vervelend met zijn lichtje. 

De Voorzitter: De heer Dolman speelt 
geen rol in deze vergadering. De Voor-
zitter handhaaft de orde. 

De heer Joekes (VVD): De President 
kan per definitie niet vervelend wor-
den. Mevrouw Epema-Brugman en ik 
zijn het inhoudelijk over de biljetten en 
de manier, waarop de dienst het beste 
zou kunnen optreden, in heel sterke 
mate met elkaar eens. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Li-
beralen en socialisten zijn het soms op 
meer punten eens. 

De heer Joekes (VVD): Zeker. Dat ben 
ik trouwens ook wel eens met mensen 
van het CDA. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn derde 
punt betreft het inhouden van loonbe-
lasting op kleine pensioenen. Ik meen 
dat de Wet op de loonbelasting zich er 
niet tegen verzet, loonbelasting in te 
houden rekening houdend met de 
AOW-uitkering en de inhouding daar-
op. Als dat zou kunnen, lijkt mij dat een 
goede zaak. 

Over de dienst investeringsrekenin-
gen en de belastingdienst zal ik het 
niet meer hebben. Ook ik wist dat die 
zaak in het mondeling overleg aan de 
orde is geweest. Ik ben een van de wei-
nigen, die aan dat overleg heeft deel-
genomen. Ik vond het geheel echter 
niet zo bevredigend. Daarom heb ik 
het nog eens naar voren gebracht. Het 
gaat er mij om dat de aanvragen inza-
ke de WIR-subsidies zo snel mogelijk 
worden afgehandeld. Er wordt veel 
over geklaagd, dat er verschillen van 
mening zijn tussen Economische Za-
ken en Financiën. 

Ten slotte merk ik op dat de Staats-
secretaris erop heeft gewezen, dat er 
nu wat vrouwen komen bij de douane. 
Ik heb zoeven eens naar boven geke-
ken. Ik heb geconstateerd dat zij die bij 
de ambtenaren vooraan zitten toch 
mannen zijn. Ik heb niet alleen de 
Staatssecretaris daarop aangespro-
ken, doch ook de Minister. Wellicht 
kunnen zij een voorbeeld nemen aan 
de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst de Minister 
van Financiën danken voor zijn zeer 
uitgebreide, gedetailleerde en syste-
matische beantwoording met betrek-
king tot het in Nederland te voeren 
monetaire beleid en de samenhang 
tussen het binnenland en het buiten-
land. Dit zijn twee zaken die in ons land 
helaas nog wel eens uit elkaar worden 
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getrokken. De Minister heeft echter 
vanavond met kracht van argumenten 
aangetoond, dat dit onmogelijk is, zon-
der dat wi j ons daarbij ernstige schade 
toebrengen. 

De Minister heeft gesteld dat - en dit 
lijkt mij essentieel - er internationale 
consensus bestaat overeen restrictief 
beleid. Mij lijkt dat een juist beleid, ze-
ker gezien de ervaringen tot nu toe. 
Immers, tot voor enkele jaren bestond 
de stabiliteitspolitiek in West-Europa 
uit dweilen met de kraan open. Nu 
doet men tenminste moeite om een 
einde te maken aan het afwentelen 
van de problemen op eikaars markten 
en op het buitenland in het algemeen. 
Wij zijn van mening dat het EMS in dat 
proces een behoorlijke motorfunctie 
kan vervullen. Wij zullen dan ook alles 
in het werk moeten stellen, het EMS te 
laten functioneren. Daarvoor is inter-
nationaal overleg en het zich aanpas-
sen aan de algemeen aanvaarde lijn in 
internationaal verband nuttig en 
belangrijk. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik wil het 
consistente betoog van de heer Van 
lersel even onderbreken. Herinner ik 
mij goed, dat ook hij in eerste termijn 
heeft gesproken over een versoepe-
ling van het monetaire beleid? 

De heer Van lersel (CDA): U herinnert 
zich dat slechts zeer ten dele. 

De heer Wöltgens (PvdA): Een zeer ten 
dele versoepeling. 

De heer Van lersel (CDA): Neen, door 
mij is gewezen op het feit dat de rente-
standen hoog zijn. Vervolgens heb ik 
de Minister vragen gesteld over het 
monetaire beleid. De Minister heeft 
vanavond een zeer uitgebreid ant-
woord gegeven. In dat antwoord kan ik 
mij vinden. 

Wat de rentestand betreft, voert de 
heer Wöltgens zijn niet gebruikelijke 
vrienden van het VNO en de christelij-
ke werkgevers ten tonele, die in hun 
brief van verleden week ervoor zouden 
pleiten dat er instrumenten moeten 
worden gebruikt om de rente naar be-
neden te brengen. Ik heb deze brief 
wat anders gelezen. Naar mijn mening 
spreekt daaruit een gevoel van diepe 
gelatenheid. Wat zegt men immers? Het 
is zeer goed, dat een monetair beleid 
wordt gevoerd, zoals de president van 
de centrale bank dat doet, maar dan 
moeten het loon-, prijs- en financie-
ringsbeleid van de overheid en dat in 
de samenleving zich ongeveer langs 
dezelfde lijn voltrekken. Men stelt dan 
vervolgens dat men door de ervaring 
wijs is geworden en dat men ziet dat 
dit niet kan. 
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Ten slotte wordt dan gezegd, dat de 
president van de centrale bank niet in 
zijn eentje zover moet doorgaan als hij 
op dit ogenblik doet, met als gevolg 
dat die rente zo hoog is. In de eerste 
plaats moet mij van het hart dat wij 
wat geloviger zijn dan het VNO. Wij 
zijn er zeker niet van overtuigd dat wi j 
hier voor een onomkeerbaar proces 
staan. Wij zijn van mening dat de sta-
biliteitspolitiek in de zin van een re-
strictief beleid, zoals dat op het ogen-
blik door de Minister van Financiën in 
overleg met de president van de cen-
trale bank en zijn collega's (en hopelijk 
ook in samenspel met de sociale part-
ners) wordt gevoerd, resultaten zal 
hebben. Dit beleid kan vorm krijgen, 
indien dit ook wordt begeleid door 
maatregelen, die zijn gericht op mati-
ging van lonen en prijzen. 

Wij vinden dat je in ieder geval er-
gens moet beginnen; je moet ergens 
een norm stellen. Welnu, de Bank, 
maar niet de Bank alleen, maar ook de 
monetaire autoriteiten in de overige 
westelijke wereld, hebben gezegd: 'La-
ten wi j die kar gaan trekken'. Wij zijn 
van mening dat die poging recht moet 
worden gedaan en wij hopen dat dit 
gunstige gevolgen zal hebben. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van lersel onder-
streept dus niet de noodzaak van een 
versoepeling van het monetaire be-
leid? 

De heer Van lersel (CDA): Geen ver-
soepeling van het monetaire beleid in-
dien en voor zover dat inflatoire impul-
sen met zich brengt! 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de sti-
mulering van het risicodragend kapi-
taal betreft, dank ik de Minister voor 
zijn schriftelijk antwoord, maar ik vind 
het toch wat afstandelijk. Hij vindt het 
redelijk dat het bankwezen een bijdra-
ge levert, maar vervolgens wordt er 
een pagina met argumenten aange-
dragen waarom wij op dit moment 
niet in staat zijn om het bankwezen 
een dergelijke bijdrage te laten leve-
ren. Graag zien wij dus enige haast 
met het onderzoek ter zake waarop de 
Minister in de schriftelijke beantwoor-
ding heeft geduid. 

Wat de comptabiliteitswet betreft, 
willen ook wij een grote nadruk leggen 
op de interne financiële controle bin-
nen de overheid zelve. Wij moeten or-
de op zaken stellen, hetgeen iedereen 
erkent. Het antwoord van de Minister 
is in die zin niet geheel bevredigend 
dat klaarblijkelijk de uitvoering van de 
bepalingen van artikel 15 nog bij het 
secretariaat van de Ministerraad be-
rust. Graag willen wi j op korte termijn 
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hierover nader mondeling overleg 
hebben, zoals de Minister ook heeft 
toegezegd. 

D 
De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb waardering voor de 
beantwoording en wi l slechts ingaan 
op enkele punten waarop ik niet tevre-
den ben gesteld of met de bewinds-
man van mening verschil. 

Allereerst kom ik op de strenge ver-
trouwelijkheid bij het Rijksinkoopbu-
reau en onze motie. Eén van de argu-
menten is dat de leveranciers het niet 
op prijs stellen. Ik geloof dat de organi-
saties van midden- en kleinbedrijf 
daarover een andere mening hebben. 
Onderhandse aanbesteding is een an-
der argument. De normale procedure 
bij een aanbesteding is dat prijzen 
openbaar worden gemaakt. De vrees 
voor 'opzetjes' kan ook nu bestaan. Ik 
zou het anders willen stellen; iedereen 
is gebaat bij een open en doorzichtige 
markt. De over enkele maanden in te 
voeren openbaarheid van bestuur 
duidt maar op één zaak en dat is: ge-
woon open maken. 

Overigens denk ik dat de strekking 
van datgene wat wij wil len, zou moe-
ten zijn: openbaar, tenzij. In dat 'tenzij' 
ligt dan nog een reserve. 

Vervolgens wil ik ingaan op de zie-
kenhuizen en bejaardenoorden. Er zijn 
door ons twee mogelijkheden ge-
noemd. De ene is een eigen organisa-
tie, misschien gesteund door de over-
heid, juist om die organisatie te schep-
pen. Ik heb begrepen dat de gedachten 
van de Minister niet die kant uitgaan. 
Dan blijft de tweede mogelijk over, na-
melijk dat je je afvraagt of het geen zin-
nige zaak is het steeds maar groter 
wordende RIB te splitsen, met andere 
woorden dat er een speciaal RIB zou 
zijn voor deze belangrijke sector waar-
in de Nederlandse industrie minder 
dan 10% levert, getuige de resultaten 
van de laatste beurs 'Het Instrument'. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit betekent 
dat je je ten aanzien van het 'penne-
voerendschap' zou kunnen afvragen 
waar het hoofdbelang ligt. Wat is het 
eigenlijke karakter van een Rijksin-
koopbureau? 

Ik denk dat wi j dan moeten kijken 
naar wat er gebeurd is in de afgelopen 
ti jd. Ik noem het minderhedenbelang 
in de woonwagensector, waarbij ken-
nelijk doorslaggevend was het hoofd-
karakter van de woonvorm. Vandaar 
de overgang van CRM naar VRO. Ik 
noem ook de overgang van het CRB 
van CRM naar Sociale Zaken. Dat bete-
kent dat je naar mijn gevoel voor die 
tweede Rijksinkooporganisatiezou 
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moeten pleiten voor Economische Za-
ken of Wetenschapsbeleid in het kader 
van de innovatie. Het belang van het 
Ministerie van Financiën de grootste 
aard bestaan. 

Ten aanzien van domeinen worden 
de 40 ha ook door anderen als een 
maximum genoemd. Onder andere 
denk ik aan het Landbouwschap. Het 
lijkt mij zinnig om ons te richten op het 
modern gezinsbedrijf, waarvoor 30 ha 
wordt genoemd. Ik wil bepleiten dat de 
uitgifte van kleinere bedrijven door-
gaat. 

Ten aanzien van de agrarische do-
meinen het volgende. Eigenlijk is het 
Ministerie van Financiën de grootste 
boer die wi j in Nederland kennen. Dat 
is het toch wel met 107.000 ha aan 
landbouwgrond en bijna 4000 ha in ei-
gen beheer. Kunnen wi j dit afdoen met 
algemeen belang om het vervolgens 
bij Financiën te laten? Ik denk dat er 
moet worden gekeken naar het eigen 
karakter, op grond waarvan gepleit 
moet worden voor overdracht aan 
Landbouw. Ik weet dat het een oude 
discussie is, maar aangezien het al va-
ker is besproken, lijkt het mij een goe-
de zaak om verder over door te den-
ken. 

Als ik ten aanzien van de taxatieprijs 
voor domeinwoningen de Staatssecre-
taris zo mag begrijpen dat hij met niet 
ambtelijke deskundigen bedoelt dat er 
bij gewenste hertaxatie automatisch 
een beroep op twee niet ambtelijke 
deskundigen mag worden gedaan, 
dan denk ik dat wi j het snel met elkaar 
eens kunnen worden in het belang van 
de betrokkenen. 

Ik heb de Staatssecretaris niet horen 
spreken over de waardebepaling van 
onroerend goed. 

D 
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister en de 
Staatssecretaris voor hun antwoorden 
en bespiegelingen, ook met betrekking 
tot de diepere betekenis van het begrip 
links. Ik noteer daarbij de etymologi-
sche verwantschap tussen de begrip-
pen rechts, recht en terecht. 

Vervolgens wil ik een opmerking 
maken over de orde. Uit naam van 
mijn gehele fractie wil ik nog eens ons 
misnoegen uitspreken over het steeds 
verder voortwoekerende systeem van 
het geven van schriftelijke antwoorden 
op mondelinge vragen en opmerkin-
gen in eerste termijn. Wij vinden dit 
stelsel dodend voor het parlementaire 
debat, naarmate het voortschrijdt. Het 
lijkt volstrekt willekeurig te werken. 
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De geachte afgevaardigde, de heer 
Van lersel is voor een uitstekende mai-
denspeech beloond met 10 of meer 
schriftelijke antwoorden. Mevrouw 
Epema heeft er ook een hele serie ge-
had. Het geeft een volstrekt ongemoti-
veerde voorsprong aan bewindslie-
den. Ik weet ook dat het in sommige 
gevallen de pers in moeilijkheden 
brengt. Uiteraard zijn onze bezwaren 
niet speciaal tot deze twee bewindslie-
den gericht, maar tot de Kamer die dit ,. 
systeem tolereert. Bij een nadere gele-
genheid zullen wi j hierop terugkomen. 

De Voorzitter: Wij hebben afgespro-
ken dat de Regering de helft van de 
door de Kamer gebruikte tijd gebruikt 
voor het antwoord. Voor zover de Re-
gering zelf meent dat in die helft niet 
voldoende mondeling kan worden ge-
antwoord, lijkt mij een schriftelijke be-
antwoording een nuttige aanvulling. 
Blijft natuurlijk over, dat er soms voor 
de totale beantwoording te weinig ti jd 
beschikbaar is, zoals ook in dit geval is 
gebleken. Ik wi l dan terugkomen op 
hetgeen ik heb gezegd in de laatste 
vergadering vóór het kerstreces. De 
grote fout zit naar mijn mening in het 
feit dat de Kamer veel te veel tijd 
neemt voor de begrotingsbehande-
ling. Daardoor brengt de Kamer zich-
zelf in moeilijkheden. In die zin sluit ik 
mij bij de heer Joekes aan. 

De heer Joekes (VVD): Ik ben dat laat-
ste volstrekt met u eens, mijnheer de 
Voorzitter! 

De heer Van lersel (CDA): Daarmee 
zijn we het allemaal eens! 

De heer Joekes (VVD): Als dat zo is, 
dan moeten we ook zorgen, dat we er 
iets aan doen. Ik wacht dus uw voor-
stellen ter zake voor de volgende be-
grotingsbehandeling met belangstel-
ling af, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Gaarne. 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de Minister over het 
monetaire beleid in het algemeen 
heeft gezegd, is geheel in overeen-
stemming met de benadering die wi j 
sinds jaren al naar voren hebben ge-
bracht. Het is dus niet in overeensterrv 
ming met hetgeen de heer Wöltgens in 
zijn algemeenheid heeft gezegd. 

Dan de leningen voor het zwarte cir-
cuit, het dweilen m e t - hopel i jk - de 
kraan dicht. De Minister heeft de be-
zwaren genoemd van de mensen die 
wel belasting betalen. Ik zie die bi;zwa-
ren niet zo, want zij worden er niet 
slechter van. Het zou eenvoudig een 
kwestie van afgunst zijn en daar voe-
len wi j niet zoveel voor. Ik ben echter 

Financiën 
Nationale Schuld 
Staatsmuntbedrijf 
Europees Monetair Stelsel 

zeer erkentelijk voor de bereidwill ig-
heid van de Minister om dit punt nader 
te bekijken. Dat is een stapje vooruit 
vergeleken met de beantwoording van 
mijn vragen. 

Ten aanzien van het consumptief 
krediet heeft de Minister gezegd dat de 
Regering geen instrumenten om de 
rente te beïnvloeden heeft. Dat is juist. 
Ik zou bijna zeggen: Dat moest er nog 
bij komen! Ik geloof echter dat dit de 
zaak omdraaien is, want de Minister 
heeft wel instrumenten om de totale 
omvang en de groei van het consump-
tieve krediet te beïnvloeden, zij het via 
de door mij zeer gehuldigde en be-
wonderde president van de Neder-
landsche Bank. Wij zien liever een 
prijsrantsoenering dan een kwantita-
tieve rantsoenering. 

Mevrouw Epema heeft gepleit voor 
het zo snel mogelijk teruggeven van te 
veel betaalde belasting. Dat pleidooi 
wordt door ons uiteraard gedeeld. Ik 
geloof ook dat de gehele rentecompo-
nent bij dit alles moet worden herzien. 
Als ik achter ben met mijn belastingbe-
taling, moet ik rente betalen, maar als 
de dienst achter is met het terugbeta-
len aan mij, behoeft de dienst aan mij 
geen rente te betalen. De Staatssecre-
taris schudt 'neen', hij zal dus uitleg-
gen, hoe het zit. Het is in ieder geval 
wel, wat de bevolking denkt, dat er ge-
beurt en wi j zijn allen deel van de be-
volking. 

De Staatssecretaris heeft zijn spijt 
betuigd omdat de Muntnota zo laat is 
gekomen. Hierbij verleen ik hem - ui-
teraard alleen namens mijzelf - abso-
lutie. 

De relatie tussen de hoogte van de 
belasting en het aantal bezwaarschrif-
ten is moeilijk te bewijzen. Dat ben ik 
met de Staatssecretaris eens. Hetzelf-
de geldt voor de relatie tussen fraude 
en belastingdruk. Het gaat erom dat de 
gemiddelde zondige mens - ik mag 
kortheidshalve verwijzen naar de Hei-
delbergse catechismus - in toenemen-
de mate de neiging heeft, belasting te 
ontwijken, te ontgaan, te ontduiken, te 
traineren, in beroep te gaan, bezwaar-
schriften in te dienen naarmate de 
druk stijgt. Wij moeten tegelijkertijd 
twee dingen doen. Tegelijkertijd het 
symptoom cureren en de druk 'druk-
ken'. Zonder het laatste zal het eerste 
namelijk niet worden opgelost. 

Ik kom nu toe aan een aantal 
schriftelijke antwoorden op opmerkin-
gen uit de eerste termijn. Ten aanzien 
van de verhouding tussen de lopende 
rekening en de ontwikkelingshulp 
schrijft de Minister dat de Regering 
met voorrang streeft naar structurele 
verbeteringen in het geheel van de be-
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trekkingen met de ontwikkelingslan-
den, nadat hij mijn uitgangspunt heeft 
onderschreven. Wat betekenen die 
structurele verbeteringen in het geheel 
van betrekkingen met de ontwikke-
lingslanden nu eigenlijk? Dat zou na-
melijk heel wat kunnen betekenen, zo-
als verandering van het percentage. 
Daarvoor sta ik niet te pleiten. 

Voorts de verstrengeling van bank-
en verzekeringswezen. Op dit vraag-
stuk, schrijft de Minister, kan ik thans 
nog niet diep ingaan. Dat verbaast mij 
enigszins, want in de memorie van 
toelichting is een duidelijk standpunt 
ingenomen, namelijk dat die verstren-
geling niet behoort plaatste vinden 
respectievelijk ongedaan gemaakt be-
hoort te worden. 

Bedoelt de Minister dat deze kwestie 
bij nader inzien maar moet worden uit-
gevochten bij de behandeling van de 
Wet toezicht schadeverzekeringsbe-
drijf? De inbreng daarvoor vindt mor-
gen plaats en de verstrengelingsthe-
orie is daarin door mijn politieke 
vriend Max Tripels bestreden op een 
welsprekender wijze dan ik hier zou 
kunnen demonstreren. 

Last but not least heb ik een opmer-
king over de postbank. Ik zou in de eer-
ste plaats willen vragen wat het feit be-
tekent dat op het velletje dat ik hier als 
antwoord voor mij heb l iggen, het ant-
woord aan de geachte afgevaardigde 
de heer Van lersel gewoon is getypt en 
het antwoord aan mij tussen haakjes is 
gezet. • 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Het is misschien niet serieus! 

De heer Joekes (VVD): Dat weet ik 
niet! Ik zou dat van de Minister willen 
weten. 

De Minister schrijft dat hij het niet 
wijs zou achten als de heer Joekes 
voorstelt, etc. Dat behoef ik niette her-
halen want daarvoor heeft hij nu juist 
de faciliteit het op papier te zetten. Wel 
wi l ik citeren dat 'wij vooral niet uit het 
oog moeten verliezen dat de Postgiro 
en Rijkspostspaarbank thans werk bie-
den aan circa 8000 mensen'. Welnu, 
hebben wi j het hier over de werkgele-
genheid of over de oprichting van een 
nieuw staatsbedrijf, een volgens ons 
volstrekt onnodig staatsbedrijf? 

Beoogt de Minister te suggereren 
dat de werkgelegenheid bij de geld-
diensten, de PCGD en de RPS, zal wor-
den aangetast wanneer er geen post-
bank komt? In dat geval moet hij dat 
dan ook zeggen, althans schrijven en 
motiveren. 

Voor het overige steunen wi j in gro-
te trekken gaarne het beleid van deze 
Minister en deze Staatssecretaris. 

Tweede Kamer 
29 januari 1980 

D 
DeheerVanderSpek(PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Over de herverzekering 
van exportkredieten naar Chili heeft de 
Minister gezegd dat het om weinig 
gaat en dat het daalt. Eind 1975 was er 
10 min. en eind 1978 anderhalf min. 
feitelijk verzekerd. Dit is eigenaardig 
als men bedenkt dat de stijging van de 
export uit Nederland naar Chili buiten-
gewoon snel gaat. Ik geef de cijfers: in 
1976 24 min., in 1977 37 min., in 1978 
41 min. en in de eerste tien maanden 
van 1979 59 min. Betekent dit dat er 
steeds meer zonder herverzekering 
wordt geëxporteerd? Ik betwijfel het. Ik 
vind het waarschijnlijker dat de verkla-
ring is dat de cijfers van de Minister al-
leen maareen momentopname weer-
gaven. 

Het gaat namelijk om consumptie-
goederen, die door Chili tegenwoordig 
snel betaald worden. Daarom zegt 
zo'n momentopname niets. Wij zou-
den de gesommeerde bedragen moe-
ten hebben. Een tweede verklaring kan 
wellicht zijn dat eind 1975 ook nog ka-
pitaalgoederen werden geëxporteerd. 
Hoewel de herverzekering daarvan 
een aflopende zaak was, kan dit toch 
omdat kapitaalgoederen een lange be-
talingstermijn hebben. 

Bovendien heeft de Minister zelf op 
24 april 1979 in de Eerste Kamer ge-
zegd dat de verzekering van exporten 
naar Chili toenam na begin 1976. Er 
werden meer exporten in dekking ge-
nomen en door de verzekerden werd 
ruimer gebruik gemaakt van de dek-
kingsmogelijkheden. 

De klap op de vuurpij l is een nota 
van deze zelfde Regering, namelijk 'De 
rechten van de mens in het buiten-
lands beleid', waarin staat: 'Het ach-
terwege laten van exportkrediether-
verzekering zal betekenen dat de be-
trokken Nederlandse ondernemingen 
grote moeite zullen hebben adequate 
financiering aan te trekken. In het me-
rendeel van de gevallen zullen de niet 
herverzekerde transacties dan ook 
geen doorgang vinden'. 

Ik zou de Minister in dit verband nog 
willen vragen welke omvang eigenlijk 
het op Chili bestaande obligo heeft. De 
Minister zegt dat het in hoofdzaak gaat 
om politieke stabiliteit en financieel-
economische draagkracht en dat se-
cundair staat de vraag of het regime 
aanvaardbaar is. Dat weet ik, maar 
naar mijn mening moeten wij nu juist 
dat secundaire primair maken en een 
politieke daad stellen. Geen nieuwe 
kredietlimieten, geen verhoging van 
bestaande limieten op Chili zouden op 
zijn minst ontmoedigend werken op 
de exporteurs. 
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Daarover wi l ik graag een uitspraak 
van de Kamer vragen. 

Het heeft mij verbaasd dat de Minis-
ter niet is ingegaan op de kwestie van 
de schuldenconsolidatie. Hij zal dit in 
tweede termijn doen. Dit punt is van 
groot belang. De Minister heeft zelf in 
antwoord op vragen bij de voorberei-
ding van dit debat gezegd: 'Het niet tot 
stand komen van een consolidatiere-
geling heeft een politieke achtergrond. 
Dus leidt dit tot handhaving van het 
bevriezingsbesluit'. Dit geeft duidelijk 
het verband met de exportkrediether-
verzekering weer. Ook hierover dien 
ik alvast een motie in. 

Mijnheer de Voorzitter! Beide mo-
ties zijn reeds in uw bezit. Zij zijn mede 
ondertekend door collega Wöltgens. 

Moties 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Spek en Wöltgens worden de volgen-
de moties voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat er in Chili nog altijd 
sprake is van een ernstige en stelsel-
matige schending van mensenrech-
ten; 

verontrust, over de aanzienlijk toege-
nomen export vanuit Nederland naar 
Chili; 

overwegende, dat de Regering het 
standpunt inneemt, dat de betrekkin-
gen tussen het Nederlandse bedrijfsle-
ven en Chili niet moeten worden aan-
gemoedigd; 

verzoekt de Regering, in het kader van 
het exportkredietherverzekeringsbe-
leid geen nieuwe kredietlimieten c.q. 
verhoging van bestaande limieten 
voor Chili vast te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag 

en 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gehoord, het aanbod van de Chileense 
autoriteiten om de schulden uit 1975 
aan Nederland te voldoen indien Ne-
derland instemt met een aflossings-
schema voorde vorderingen uit 1973 
en 1974; 

overwegende, dat de Nederlandse Re-
gering tijdens de bijeenkomst van bui-
tenlandse schuldeisers (de zogenaam-
de Club van Parijs) in 1975, het stand-
punt heeft ingenomen niet bereid te 
zijn tot een schuldenregeling met Chili 
zolang in dat land de mensenrechten 
niet gerespecteerd worden en de de-
mocratische vrijheden niet hersteld 
zijn; 
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overwegende, de, mede door Neder-
land ingediende, resolutie van de VN 
tijdens de Algemene Vergadering van 
1979, waarin de Chileense autoriteiten 
opnieuw worden opgeroepen het 
schenden van mensenrechten te sta-
ken en de democratische vrijheden te 
herstellen; 

van mening, dat de situatie in Chili in 
dit opzicht geen wezenlijke verande-
ring heeft ondergaan en dat er derhal-
ve geen reden is een ander standpunt 
ten aanzien van de schuldenregeling 
met Chili in te nemen; 

verzoekt de Regering, niet op boven-
genoemd aanbod in te gaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 18 en 
19(15 800-IXB). 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is gebruikelijk dat ie-
mand die een motie indient aanwezig 
blijft op het spreekgestoelte om even-
tuele vragen te beantwoorden. Als wi j 
geen zaken mogen doen met Chili, een 
land waarvoor ik geen enkele lans zou 
willen breken, waarom zou dan alleen 
dat land worden uitgekozen als doel-
wit voor een dergelijke motie? Doen 
wij ook niet zaken in de vorm van ont-
wikkelingshulp met een groot aantal 
landen waar evenmin van mensen-
rechten sprake is? Waarom die selecti-
viteit? 

De heer Van der Spek (PSP): Als ik 
heel consequent ben, zou ik moeten 
vinden dat Nederland geen zaken mag 
doen met Nederland. Ik erken dus dat 
er een zekere keuze in zit. Wat de lan-
den met ontwikkelingshulp betreft 
vind ik de opmerking van de heer Joe-
kes onbegrijpelijk. Hij zou van mij 
moeten weten dat ik inderdaad vind 
dat het Nederlands ontwikkelingshulp-
beleid neerkomt op onderdrukking van 
de Derde Wereld. Wat andere landen 
betreft erken ik dat men ook in vele an-
dere gevallen zou moeten zeggen dat 
dit soort zaken niet mogen. 

Er zijn echter landen bij ten opzichte 
waarvan wij in een situatie van vijand-
schap en bewapening verkeren, waar-
bij ik vind dat ontspanningsoverwe-
gingen ter wille van onze veiligheid en 
ons leven moeten overwegen boven 
dit soort zaken. Morgen zullen wij 
daarover uitvoerig spreken. Dat moet 
de heer Joekes dan maar afwachten. 
Er zijn ook landen die daar niet onder 
vallen. Ik vind Chili daarbij een er uit-
springend voorbeeld, gezien de ma-
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nier waarop in 1973 in een Latijns-
Amerikaans land aan een regime, dat 
op een redelijke democratische manier 
tot stand was gekomen en probeerde 
te regeren, een eind is gemaakt. Dit is 
als het ware het stellen van een voor-
beeld. 

De heer Joekes (VVD): Dan is deze 
hulp toch ook een vorm van onder-
drukking? Dan moet u daar voor zijn. 

De heer Van der Spek (PSP): Ja, maar 
niet ten aanzien van het regime. Het 
gaat om de onderdrukking van de vol-
keren in de DerdeWereld. De regimes 
profiteren mee. 

D 
Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Wöltgens heeft uit-
voerig gesproken over de verhouding 
tussen de Nederlandsche Bank en de 
Ministervan Financiën, in het bijzon-
der met betrekking tot het toekomstige 
EMF. Hij heeft zich een opmerking ge-
permitteerd met de strekking dat het 
Europese Monetaire Fonds een soort 
van centrale bank zou worden die vol-
strekt buiten de politiek zou blijven. 
Daarmee suggereerde hij dat het mo-
netaire beleid, dat in Nederland wordt 
gevoerd op grond van een nog steeds 
bestaande en vigerende Bankwet, zich 
volstrekt aan die politieke verantwoor-
ding zou onttrekken. Dit is de zaken op 
hun kop zetten. 

De heer Wöltgens was over mijn be-
antwoording niet tevreden. Dat is zijn 
goed recht. Hij heeft echter zelf in zijn 
interventie in eerste termijn blijk gege-
ven van het feit dat het monetaire be-
leid in Nederland wel degelijk in een 
politieke discussie ter verantwoording 
kan worden geroepen. Ik vind zijn sug-
gestie dus volstrekt ten onrechte. 

Er zal nog heel wat institutioneel wa-
ter moeten stromen door de rivieren in 
Europa voordat er ooit een EMF komt 
naar het model dat de heer Wöltgens 
schildert. Een dergelijk EMF zal uiter-
aard wel moeten functioneren in een 
stelsel van checks en balances, dat 
gelijkwaardig kan worden geacht aan 
het stelsel dat bij ons bestaat. 

Ik wijs er echter op dat zo'n stelsel 
natuurlijk ook een Europese vormge-
ving moet krijgen en dat niet in alle 
landen van Europa de situatie bestaat 
die wij op het ogenblik in Nederland 
kennen. Wanneer ik helemaal in de 
toekomstvisie van de heer Wöltgens 
treedt, moet ik zeggen dat het voor mij 
als een paal boven water staat dat er 
een politieke verantwoordelijkheid 
moet zijn - bij voorbeeld via de Raad 
van Ministers - voor een door zo'n 
fonds te voeren beleid. In dat opzicht 
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kan ik de heer Wöltgens geruststellen 
indien ik op een bepaald moment on-
gerustheid bij hem heb gewekt. 

De heer Wöltgens heeft gezegd dat 
er geen conflict is, maar hij vroeg toch 
hoe het zou gaan als er wel sprake was 
van een conflict. De wet regelt de mo-
gelijke geschillen tussen de Bank en de 
politiek verantwoordelijke bewinds-
man. Het is duidelijk dat de wet een 
dergelijk conflict zou beheersen. Een 
dergelijk conflict is er evenwel niet en 
er is dus op dit ogenblik geen reden 
gedachtenspinsels te ontwikkelen over 
de gang van zaken indien zo'n conflict 
er zou zijn. 

De heerVanlersel(CDA): Misschien 
gebeurt dat wanneer de heer Wölt-
gens de post van de Minister over-
neemt. Ook dat is echter well icht een 
gedachtenspinsel. 

Minister Andriessen: Op dat soort 
ideeën loop ik uiteraard volstrekt niet 
vooruit. 

De heer Wöltgens heeft in zeer kriti-
sche zin aandacht geschonken aan het 
beleid. Hij heeft verwezen naar profes-
sor Rijnvos die in de ESB heeft ge-
schreven dat bij de huidige ontwikke-
ling ten aanzien van de liquiditeitsquo-
te en de wisselkoers een onhoudbare 
situatie ontstaat. Naar mijn mening 
begint de situatie waarin de Neder-
landse economie zich op dit ogenblik 
bevindt inderdaad tekenen van on-
houdbaarheid te vertonen. Dat is ech-
ter niet het gevolg van het feit dat wi j 
problemen hebben met de gewenste 
ontwikkeling van de liquiditeitsquote, 
maar een gevolg van het feit dat wij tot 
dusverre in Nederland te weinig orde 
op zaken hebben kunnen stellen. Dat is 
de situatie die onhoudbaar dreigt te 
worden en dat is de situatie waarin wi j 
zullen moeten proberen orde op zaken 
te stellen. 

Ik heb mij te weer gesteld tegen de 
gedachtengang die de heer Wöltgens 
met betrekking tot het monetaire be-
leid hier in de Kamer naar voren heeft 
gebracht. Ik zie heel wel in dat hier niet 
in de eerste plaats een verschil van in-
zicht over monetaire theorieën en der-
gelijke aan de orde is. Hier gaat het in 
wezen om een beleidskeuze die je op 
een gegeven moment in een concrete 
situatie maakt. Welnu, die beleidskeu-
ze heeft het kabinet uit volle overtui-
ging gemaakt en daarom heb ik in mijn 
eerste termijn zo sterk de nadruk ge-
legd op de bestrijding van de inflatie, 
op de rol die het monetaire beleid 
daarbij moet spelen, op de rente-ont-
wikkeling en op de andere zaken die ik 
in eerste instantie heb genoemd. 
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De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister zegt zeer te-
recht dat het monetair beleid eigenlijk 
een flankerend beleid moet zijn van 
datgene wat je je in ieder geval voor-
stelt. Omgekeerd moet je in het kader 
van de geldgroeiregeling zeggen dat je 
allerlei andere bestedingscategorieën 
moet aanpassen. 

De Minister heeft in het loondebat 
duidelijk gezegd dat een van de ele-
menten waarom hij zo'n waarde hecht 
aan het terugbrengen van het financie-
ringstekort - ook al wordt dat in het 
feitelijk beleid nauwelijks gerealiseerd 
- wordt gevormd door de moeilijke f i -
nancierbaarheid van het tekort. Dat is 
een van de centrale punten. Daar ko-
men wij bij voorbeeld wel degelijk de 
Nederlandsche Bank tegen. Daardoor 
past de Minister vervolgens de rest 
van zijn beleid aan. Het gegeven van 
de moeilijke financierbaarheid heeft 
de Minister echter, als politiek verant-
woordelijke voor het monetair beleid, 
zelf in de hand. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat heb ik niet, want de f i-
nancierbaarheid is niet in de eerste 
plaatsafhankelijk van de vraag of wi j 
via monetaire financiering de ruimte 
wat uitbreiden. De financierbaarheid 
wordt bepaald door het feit dat in de 
eerste plaats het beslag van de collec-
tieve sector op de kapitaalmarkt aan-
zienlijk is toegenomen en wel tot de 
waarde die ik in het loondebat heb ge-
noemd, te weten 5,5 tot 6% als wi j 
geen beleid zouden voeren. 

In de tweede plaats vindt ook uit an-
deren hoofde verkrapping van de Ne-
derlandse situatie plaats, bij voorbeeld 
door de nu al drie jaar negatieve ont-
wikkeling van de lopende rekening van 
de betalingsbalans. Wat de heer Wölt-
gens voorstelt, is in wezen opnieuw een 
stuk van het probleem op te lossen 
door het weg te schuiven. Dit is niet 
mogelijk. Wij zullen in Nederland eens 
moeten voelen - ik zeg het hard - dat 
wi j gezamenlijk, overheid en particulie-
re sector, boven onze stand leven. 

De heer Wöltgens (PvdA): De heer 
Wöltgens pleit voor een vergroting 
van de ruimte op de kapitaalmarkt en 
het gebruik van deze grotere ruimte 
voor zodanige bestedingen dat zij per 
saldo voor de betalingsbalans en het 
nationale inkomen inverdieneffecten 
meebrengt, bij voorbeeld op het ge-
bied van energiebesparing. Deze zul-
len importvervanging met zich bren-
gen. Na de tijdelijke invoer van kapi-
taal zullen wi j dan een netto exporteur 
van kapitaal kunnen worden. 
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Minister Andriessen: Ik begrijp goed 
wat de geachte afgevaardigde zegt. Dit 
is ook gezegd in 1973,1974 en 1975. 
Toen hebben wij hetfinancieringste-
kort laten oplopen van 1,5% in 1973 tot 
5,3% in 1975. 

De heer Wöltgens (PvdA): Per saldo is 
het een geslaagd beleid geweest. 

Minister Andriessen: Het is géén ge-
slaagd beleid geweest. Dit constateer-
den wi j in 1978/1979: een omslag op 
de lopende rekening van de betalings-
balans met 5% nationaal inkomen. Dit 
is waarachtig niet niets. Een voortge-
zette ontwikkeling vindt in 1979 en 
1980 plaats. Er is een bijna structureel 
financieringstekort op een niveau dat 
wi j niet meer kunnen financieren. Dit is 
precies het halen van de ruimte uit de 
economie die destijds met als tijdelijk 
aangekondigde, maar structureel ge-
worden impulsen werd beoogd. Daar-
om mogen wi j nu niet vervallen in dat-
gene wat toen is gedaan. Wij zullen 
een ander beleid moeten voeren. Dit is 
mijn oprechte overtuiging. 

De heer Wöltgens heeft gezegd dat 
ik als een konijn uit de hoge hoed de 
verwachte inflatie als een belangrijk 
element in de beoordeling van de 
reële rente naar voren heb gebracht. 
Hij heeft zich op professor Korteweg 
beroepen. Juist deze heeft op dit as-
pect de aandacht gevestigd. Ik begrijp 
niet goed dat de heer Wöltgens zich zo 
goed kan vinden in de opvattingen van 
de heer Korteweg. Overigens weet ik 
niet of hij zich in alle opvattingen van 
de heer Korteweg in het desbetreffen-
de artikel in NRC/Handelsblad kon vin-
den. 

De heer Wöltgens (PvdA): U had het 
kunnen raden. Uit mijn betoog is nau-
welijks gebleken dat ik veel voor de 
monetaristische visie voel. De heer 
Korteweg is de grote propagandist van 
het monetarisme geweest in Neder-
land. 

Minister Andriessen: Ik heb het dan 
niet goed begrepen. Ik beroep mij dan 
op de heer Korteweg inzake de kwestie 
van het konijn. Vanuit diens visie blijkt 
dit geen konijn te zijn. 

De heer Van lersel heeft instemming 
betuigd met de gedachtengang die ik 
vanavond over het monetaire beleid 
heb gegeven. Ik ben het met de door 
hem gegeven analyse eens. 

Hij zei dat hij niet geheel of in het ge-
heel niet is bevredigd door het 
schriftelijke antwoord dat ik heb gege-
ven op zijn vraag over de stimulering 
van risicodragend kapitaal. Verder 
heeft hij aangedrongen op haast met 
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de uitvoering van het onderzoek dat ik 
heb beschreven. Ik zeg hem deze 
graag toe. 

Ik kom nu bij iets dat mij in toene-
mende mate verdriet, zeker nadat wi j 
hierover met elkaar zulke goede af-
spraken meenden te hebben gemaakt 
in de discussie van enige tijd geleden 
in de commissie over de toepassing 
van artikel 15 van de Comptabiliteits-
wet. Het gaat aanmerkelijk beter. Ik 
zou bijna zeggen dat het redelijk be-
vredigend gaat. Het is echter nog niet 
perfect. Ik zet mij in voor het bereiken 
van deze perfectie. 

De heer Bakker heeft gesproken over 
de vertrouwelijkheid bij het Rijksin-
koopbureau. Daarbij heeft hij verwe-
zen naar de Wet Openbaarheid van Be-
stuur. Deze wet is een belangwekkend 
stuk, waarvan ik hoop en verwacht dat 
die op niet al te lange termijn in wer-
king zal zijn. 

De heer Wöltgens (PvdA): Hoopt de 
Minister dat echt? 

Minister Andriessen: Jazeker, is er eni-
ge reden om te twijfelen aan mijn op-
rechte hoop dat dit zal gebeuren? Ik 
zou dat graag toegelicht zien door de 
heer Wöltgens. 

De heer Wöltgens (PvdA): De Minister 
glimlachte er bij. 

Minister Andriessen: Precies, wanneer 
je een blijde hoop koestert, waarom zou 
je dan niet glimlachen? Wat gek dat dat 
in de Partij van de Arbeid tot dit soort 
veronderstellingen aanleiding geeft. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Wij lachen altijd hardop. 

Minister Andriessen: Ik vraag mij toch 
af, of de principes, die in die wettelijke 
regeling zijn opgenomen, op dit speci-
fieke geval van toepassing zijn. Wat 
hebben wij gedaan? Wij hebben ge-
meend zo goed mogelijk aan de aan-
drang die in het debat van maart j l . is 
uitgeoefend op de openbaarheid van 
die gegevens, tegemoet te komen. Ik 
blijf van mening dat, in de gevallen die 
ik heb aangeduid, een zekere vertrou-
welijkheid gewenst is. Het spijt mi j , dat 
ik de heer Bakker op dat punt niet heb 
kunnen overtuigen. Ik denk echter dat 
wij met de organisatie van het RIB ook 
in dit opzicht op de goede weg zijn. 

De heer Bakker heeft gesuggereerd 
dat het RIB misschien gesplitst zou 
moeten worden. Ik wi l daarvoor waar-
schuwen. In de afgelopen periode heb-
ben wij het RIB, in het kader van de 
spreiding der Rijksdiensten, overge-
plaatst. Dat is een verre van eenvoudi-
ge operatie geweest, dat kan ik verze-
keren. Er zijn nogal wat mutaties ge-
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weest in de personeelsbezetting, 
waarover informaties zijn verschaft. 
Het RIB is nu ook geen monsterorgani-
satie, die direct voor splitsing in aan-
merking komt. Men moet zich goed 
realiseren wat dat aan structuur, aan or-
ganisatie en aan kosten zou betekenen. 
Ik ben dus voor een dergelijke gedach-
tengang, op dit ogenblik, zeker niet toe-
gankelijk. 

De heer Bakker (CDA): De huidige om-
vang van twee miljard betekent toch 
niet dat wi j deze dienst maar verder 
kunnen laten groeien. Als de Minister, 
ook op grond van budgettaire belan-
gen, wat meer wil ontwikkelen, dan 
lijkt het mij zinnig dat te doen in een 
tweede rijksorganisatie daarnaast. Het 
zou minder kosten en de betrokken le-
veranciers zouden het f i jn vinden wan-
neer niet alles in één monopolistisch 
mandje zou zitten. Ook dat aspect 
moet de Minister bekijken. 

Minister Andriessen: Ik begrijp dat de 
geachte afgevaardigde bij dit idee per-
sisteert. Ik blijf grote twijfels houden. 
Ik aarzel niet alleen op grond van aan 
het bedrijf zelf ontleende overwegin-
gen, maar ook omdat deze dienst nu 
net een geweldige operatie achter de 
rug heeft. Ik acht het in het belang van 
het RIB en van de door het RIB gedien-
de belangen dat het de kans krijgt voor 
een rustig opladen van de structuur, 
opdat het optimaal kan gaan functi-
oneren. Daarom wil ik dit nieuwe ele-
ment liever niet meenemen. 

De heer Joekes (VVD): Ik heb mij al 
eerder met het Rijksinkoopbureau be-
moeid. Ik zou het prettig vinden bin-
nen de KVP enig begrip te kunnen 
kweken. De Minister zegt: Splitsen? 
Maar wi j zitten net in Zwolle met alle 
structurele problemen van dien. De 
heer Bakker bepleit echter geen split-
sing van het bestaande RIB. Hij sprak 
daarnet nog van een organisatie daar-
naast. Ik heb dat begrepen als een 
voorstel voor de geleidelijke oprich-
ting, naast het bestaande Rijksinkoop-
bureau, van een speciaal bureau voor 
de genoemde instellingen. Ik ben daar 
persoonlijk niet erg voor, maar ik zou 
het jammer vinden als door een ver-
baal misverstand deze zaak niet duide-
lijk uit de verf kwam. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wie zal 
voordeel hebben van zo'n tweede bu-
reau? 

De heer Joekes (VVD): Het antwoord 
daarop laat ik graag aan de heer Bak-
ker over. 
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De heer Bakker (CDA): De betrokken 
instellingen vormen een zeer aparte 
categorie. Zij bestellen specifieke ap-
paratuur en instrumenten. Men kan 
zich voorts afvragen of het bedrag van 
f 3 mld. - daar gaat het de komende ja-
ren naar toe - geen tweede organisatie 
rechtvaardigt. 

Minister Andriessen: De heer Bakker 
heeft nog over de competentie gespro-
ken. Hij heeft gesuggereerd, dat het 
RIB beter bij Economische Zaken kan 
worden ondergebracht. In het kader 
van de innovatie noemde hij zelfs de 
Minister voor het Wetenschapsbeleid. 
Ik werk eraan, de betrokken collegae in 
het kader van de innovatie bij het be-
leid te betrekken. Hiervoor bestaan 
structuren. De Kamer is hiervan op de 
hoogte. Ik wijs erop, dat het er bij het 
RIB primair om gaat dat overheidsgel-
den zo efficiënt en zo zuinig mogelijk 
worden uitgegeven. Het is een zeer 
specifieke verantwoordelijkheid van 
de Minister van Financiën. Ik verzet mij 
tegen de gedachtengang van de heer 
Bakker. 

De heer Bakker (CDA): De Minister 
noemt het budgettaire belang. Voor 
het Ministerie van Financiën geldt dit in 
het algemeen, gezien haar budgettaire 
taak ten opzichte van andere departe-
menten. Op grond hiervan kan niet wor-
den gezegd, dat het per se het Ministe-
rie van Financiën moet zijn. Dat ministe-
rie moet natuurlijk wel partner blijven in 
dat soort zaken. Voor mij geldt de 
vraag: Wat is het hoofdkarakter van de-
ze activiteit? Ik kom dan tot een andere 
gedachtengang. 

Minister Andriessen: Ik verschil dan 
met de heer Bakker van mening over 
het hoofdkaraktervan het RIB. Op 
grond hiervan hebben wi j een ver-
schillend inzicht in de vraag, tot welke 
ministeriële competentie het RIB moet 
behoren. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Joe-
kes heeft gezegd, dat hij het consump-
tief krediet via de prijs wi l rantsoene-
ren. Ik heb niet gezegd, dat de prijs 
geen uitnemend middel tot rantsoene-
ring zou kunnen zijn. Als om conjunc-
turele redenen - en dat heb ik betoogd 
- d e ontwikkeling van het consumptief 
krediet moet worden ingedamd, dan 
werkt het prijsmiddel naar mijn me-
ning onvoldoende. Kennelijk is om die 
reden in de wet de mogelijkheid van 
een ander instrument dan het rente-in-
strument geïntroduceerd. Wij zijn het 
niet met elkaar oneens. Wij spreken 
over verschillende instrumenten, te 
gebruiken in verschillende situaties. 
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Verder heeft de heer Joekes ge-
vraagd, wat ik heb bedoeld met mijn 
opmerking over een structurele verbe-
tering van de relaties tot de ontwikke-
lingslanden. Ik had geen verhoging 
van de percentages op het oog. 

Mijn bedoeling was kapitaalbewe-
gingen te bevorderen, meer hulp voor 
de meest arme landen. Via internatio-
nale organisaties en samenwerking 
tussen banken en particuliere organi-
saties zouden meer hulp en gerichte 
steun aan die landen kunnen worden 
gegeven. Hetzelfde geldt voor de han-
delspoltiek, de grondstoffenovereen-
komsten en dergelijke. 

De heer Joekes heeft voorts gespro-
ken over de verstrengeling van belan-
gen van banken en verzekeringsmaat-
schappijen. Ik heb begrepen, dat wi j bij 
de verdere behandeling van het toe-
zicht schadeverzekeringen daarover 
met de fractie van de VVD zullen dis-
cussiëren. 

De heer Joekes (VVD): Dat is wel ge-
bruikelijk in dit Huis. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): En 
niet alleen met die fractie. 

Minister Andriessen: Ik zeg dit omdat 
de VVD-fractie zich in het voorlopig 
verslag zeer kritisch opstelde met be-
trekking tot de problematiek van de 
verstrengeling, een kritische opstelling 
die ik van de fractie van de PvdA niet 
direct verwacht, maar je weet maar 
nooit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verheug 
mij op die discussie. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik 
ook als u ons concept leest. 

Minister Andriessen: Misschien wilt u 
wel meer. Ik weet wel dat wij in de Wet 
toezicht kredietwezen op dit punt be-
paalde regelingen hebben getroffen. 
Die regelingen moeten worden uitge-
voerd. Daarover ben ik in gesprek met 
de betrokken groeperingen die ermee 
te maken hebben. Als ik heb geschre-
ven dat ik er nog niet alles over kan 
zeggen, is dat een gevolg van het feit 
dat wi j bezig zijn met het op een rij zet-
ten van het hele systeem van de on-
derlinge relaties tussen banken en ver-
zekeringsmaatschappijen. Op de resul-
taten van het overleg, dat wij voeren, 
kan ik niet vooruitlopen. 

De heer Joekes (VVD): Ik begrijp dat 
heel goed. Mijn opmerking was ook al-
leen ingegeven door de nogal laconie-
ke toon van het schriftelijke antwoord 
ter zake en de naar mijn mening heel 
duidelijke afwijzing van de verstrenge-
ling in de memorie van toelichting. 
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Daaruit kwam mijn veronderstelling 
voort dat de Minister nadat hij zijn me-
morie van toelichting had geschreven 
nog eens was gaan nadenken. Dat is 
een proces, dat ik in dit geval zeker bij-
zonder zou willen bevorderen. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat wi j die discussie 
te zijner ti jd zullen voeren. Ik ben daar-
toe uiteraard graag bereid. 

Ik kom dan tot de Postbank. De eer-
ste vraag was waarom een tekst tus-
sen haakjes stond. In elk geval heeft de 
heer Joekes begrepen dat de Postbank 
nog niettussen haakjes staat, anders 
zou hij niet de beschouwingen aan die 
bank hebben gewijd die hij eraan heeft 
gewijd. 

De heer Joekes (VVD): Nog niettussen 
haakjes staat. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De haakjes duiden erop, 
dat de tekst wellicht niet zou zijn uitge-
sproken indien er sprake zou zijn van 
tijdgebrek. Nu de tekst schriftelijk aan 
de Kamer is overgelegd, had ik er geen 
enkel bezwaar tegen dat van deze 
eventueel achterliggende gedachte 
door de Kamer kennis zou worden ge-
nomen. 

De heer Joekes (VVD): Het is onaardig 
om te zeggen wat ik nu ga zeggen, na-
melijk dat het logisch doordenken hier 
en daar enigszins bevorderd zou kun-
nen worden. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik was nog niet helemaal 
klaar. 

De heer Joekes (VVD): Dit ging alleen 
nog maar over de haakjes. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Joekes heeft ge-
vraagd: is bij de Postbank de werkge-
legenheid van 8.000 mensen in het ge-
ding? Het is mijn vaste overtuiging - ik 
loop hiermee niet vooruit op beslissin-
gen die naar ik hoop op korte termijn 
worden genomen - dat voor de in-
standhouding van de gelddiensten, 
wat ik een uitermate belangrijke zaak 
in Nederland zou vinden vanwege de 
sociale functie die de gelddiensten 
vervullen, een verdere ontwikkeling, 
ook in het dienstenpakket, een nood-
zaak is. Tegen die achtergrond - ik 
praat niet over de vorm waarin zo'n 
herstructurering gestalte zou moeten 
krijgen want dat is een zaak die nog in 
discussie is - is een verdere ontwikke-
ling ook van betekenis voor de werk-
gelegenheid die daarbij aan de orde is. 
Gezien het stadium van de discussie 
daarover wil ik het hierbij laten. 
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De heer Van der Spek heeft in zeer 
snel tempo in tweede termijn een aan-
tal elementen op tafel gebracht die ik 
zo een, twee, drie niet heb kunnen 
plaatsen. Hij heeft ook twee moties in-
gediend. Ik kan hem zeggen dat ik niet 
heb gesproken over de consolidatiere-
geling. In de schriftelijke voorberei-
ding voor dit debat is hierover - ik 
neem aan door de geachte afgevaar-
digde - ook een vraag gesteld. 

Wij studeren daar nog op. Daarbij is 
inderdaad ook de mensenrechtenpro-
blematiek aan de orde. Ik wijs er ove-
rigens wel op dat Nederland het enige 
land is dat nog geen bilaterale schul-
denregeling met Chili heeft. 

De motie met betrekking tot de 
schuldenconsolidatie acht ik vanuit het 
gezichtspunt van het kabinet prema-
tuur omdat wij daarop nog studeren. 
De andere motie brengt toch een dui-
delijke politieke dimensie in het be-
leid zoals dat tot dusverre door 
opeenvolgende kabinetten is gevoerd. 
Dat aspect heeft in het exportkrediet-
verzekeringsbeleid als zodanig niet ge-
zeten. Om die reden zou ik de motie ze-
ker niet kunnen aanbevelen. 

Wat ik mij overigens afvraag, is of 
deze motie niet evengoed aan de orde 
kan komen wanneer de mensenrech-
tennota aan de orde is. Ik laat dit uiter-
aard gaarne aan de Kamer over. Mocht 
de Kamer er in het kader van deze be-
grotingsbehandeling een beslissing 
over willen nemen, dan heb ik mijn 
oordeel daarover nu reeds gegeven. 
Mocht de heer Van der Spek nog be-
hoefte hebben aan nadere specifieke 
informatie ter zake, dan wil ik hem en 
de Kamer deze graag op zo'n kort mo-
gelijke termijn schriftelijk geven. 

De heer Van der Spek (PSP): Gaat u 
daarbij ook in op wat ik te snel heb uit-
gesproken? 

Minister Andriessen: Dat zeg ik graag 
toe. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Wöltgens 
dringt aan op het belasten van goud 
naar het algemene tarief. Hij heeft 
daarover een motie ingediend. Hij 
brengt in het geding dat het bij goud-
aankopen niet gaat om noodzakelijke 
bestedingen. Ik wi l niet in herhaling 
van de discussie in eerste termijn ver-
vallen. Wel wil ik er nog eens op wijzen 
dat een gelijk tariefsniveau op het punt 
van de b.t.w. tussen noodzakelijke le-
vensbehoeften en een aankoop zoals 
die van onbewerkt goud niet alleen op 
technische gronden door mij zal wor-
den verdedigd. 
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Afgezien nog van het beleggingsas-
pect ben ik van mening dat het cumu-
latie-effect dat tot stand komt wanneer 
het goud wordt teruggeleverd door 
een particulier, een zodanige omzetbe-
lastingdruk bij herhaalde verkoop tot 
gevolg heeft, dat die cumulatie ertoe 
zou moeten leiden niet een heffing van 
18% na te streven. Ik ontraad dan ook 
de aanvaarding van deze motie. 

Mevrouw Epema heeft een aantal 
opmerkingen gemaakt, waarvan een 
enkele meer op commentaar dan op 
een vraag neerkwam. De eerste op-
merking betrof de wachttijd bij de in-
terne opleiding tot inspecteur. Zelfs 
een klein aantal van 16 kandidaten ver-
eist voorzichtigheid om te voorkomen 
dat een wat oneigenlijk gebruik wordt 
opgeroepen. Mijn persoonlijke indruk 
is dat de interne doorstroming bij de 
belastingdienst goed georganiseerd 
is, als men bedenkt dat het om zo'n 
grote dienst gaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Epema heeft ook gesproken over de 
voorlichting aan belastingplichtigen 
en heeft daarbij een onderscheid ge-
maakt tussen de mensen die wel en 
niet op de stoep staan. Ik vermoed dat 
zij doelt op de grote hoeveelheid men-
sen die betrekkelijk eenvoudige inko-
mensbestanddelen hebben en die de-
ze moeten opgeven in het inkomsten-
belastingbiljet. Zij vraagt of er op dat 
punt geen problemen zijn die aanlei-
ding kunnen zijn om er een onderzoek 
naar in te stellen om te bezien of het 
aangiftebiljet wat eenvoudiger kan 
worden geformuleerd. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Het gaat om twee zaken; in de eerste 
plaats het eenvoudiger maken van het 
aangiftebiljet, hoe eenvoudiger, hoe 
beter en in de tweede plaats mijn voor-
stel om de werkgroep van de perma-
nente voorlichtingscommissie eens 
een onderzoek te laten instellen onder 
de belastingplichtigen in het algemeen 
om te bezien hoe zij tegen de dienst-
verlening van de belastingdienst aan-
kijken. Men heeft dan een beter beeld 
dan wanneer men alleen maar uitgaat 
van de belastingdienst die in feite 
maar een klein deel van de klagers op 
de stoep krijgt. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik kan toch niet om 
deze opmerking heen. Ik vind het on-
juist als mevrouw Epema in haar 
woorden suggereert dat de belasting-
dienst een wat steriel opererend en 
van feiten gekneusd organisme is dat 
met wat goede wil een beetje voorlich-
ting pleegt. Zo is het natuurlijk niet. 
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De heer Van lersel (CDA): Wat bete-
kent 'een van feiten gekneusd organis-
me'? 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Het gaat inderdaad om de feiten en die 
zou ik nu graag uit dat onderzoek wi l -
len hebben. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik vind 
dat daar geen onderzoek voor nodig is. 
Ik zou erop wil len wijzen dat de afde-
ling Voorlichting van het Ministerie 
van Financiën in den brede vertegen-
woordigd is in de voorlichtingscom-
missie, die daarnaast gelukkig zeer 
veel contacten met gewone mensen 
heeft. Het taalgebruik in de voorlich-
tingsbrochures en de voorlichting bij 
het aangiftebiljet is duidelijk op de 
praktijk afgestemd. Wanneer me-
vrouw Epema dan zegt dat er een on-
derzoek moet worden ingesteld dan 
wijs ik haar erop dat er vele manieren 
zijn, het Ministerie van Financiën erop 
te wijzen waar een fout wordt ge-
maakt. 

Ik wil hierop nog even doorgaan. 
Aan de hand van de verzoekschriften 
aan de kamercommissie, de verzoek-
schriften die bij het Ministerie binnen-
komen, de discussies die plaatsvinden 
tussen belastingplichtigen en belang-
hebbenden, de discussies die verschil-
lende malen per jaar plaatsvinden met 
de adviesorganisaties" die niet alleen 
bestaan uit belastingadviseurs uit het 
vrije beroep, maar ook met zeer grote 
organisaties op het gebied van belas-
tingadviezen, bij voorbeeld met be-
trekking tot de landbouw - wordt elk 
jaar de vraag besproken of het publiek 
behoorlijk wordt geïnformeerd. Dan is 
het toch wat vreemd als ook maar een 
beetje gesuggereerd zou worden dat 
de belastingdienst bij het voorlich-
tingsbeleid niet voldoende inspeelt op 
de belangen van het publiek. 

Indien in brede kringen van het pu-
bliek de belangstelling zou bestaan en 
de opvatting zou heersen dat het taai-
gebruik onjuist is, dan geloof ik dat het 
publiek de weg weet te vinden naar Fi-
nanciën om dat daar te zeggen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Het gaat natuurlijk niet alleen om de 
voorlichting, maar ook om de verhou-
ding tussen belastingdiensten belas-
tingplichtige. Het gaat over klachten 
van mensen over optreden enz. Het 
lijkt mij heel verstandig om eens zo'n 
onderzoek te houden onder de belas-
tingplichtigen, om nu eens precies te 
kijken hoe groot het aantal klachten en 
dergelijke is en hoe het algemeen ge-
voelen is. U doet mij nu wat denken 
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aan de producent die altijd zo goed 
weet wat goed is voor de consument, 
omdat zijn produkt verkocht wordt. Zo 
is het in feite niet, want indertijd zijn 
toch niet voor niets consumentenorga-
nisaties opgericht. Ik pleit er helemaal 
niet voor om de consumentenorgani-
saties erbij te betrekken, maar voor 
een goed onderzoek onder de belas-
t ingplichtigen. Daarmee beschuldig ik 
helemaal de dienst niet. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ben 
dankbaar - ik zal dit ook doorgeven -
dat de bewoordingen van mevrouw 
Epema niet de bedoeling hebben ge-
had om de belastingdienst op dit punt 
peremptoir te stellen. Een van de be-
langrijkste taken van de afdeling voor-
lichting-publiek is juist gelegen op het 
punt waarop zij een onderzoek wi l la-
ten instellen. Wanneer zou blijken dat 
er in de komende maanden zeer veel 
vragen op dit punt aan het ministerie 
worden gericht, lijkt mij de vraag van 
mevrouw Epema juist. 

Voorshands durf ik de stelling te be-
trekken dat in de verhouding van een 
zo grote dienst - het betreft ten slotte 
nog altijd zo'n 30.000 mensen tot het 
publiek, en natuurlijk is de hemel op 
aarde op het gebied van de communi-
catie niet neergedaald - op een heel 
groot aantal terreinen redelijk goed 
functioneert. Indien het publiek wen-
sen tot verbetering heeft, heeft me-
vrouw Epema daarmee gelijk, maar ik 
ben er voorshands niet vóór om een 
onderzoek in te stellen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Bent u daar dan bang voor? U mag 
toch wel onderzoeken wat er onder het 
publiek leeft? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ben er 
in het geheel niet bang voor, maar ik 
zie het nut er niet van in. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Dat is buitengewoon jammer. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ga kort in op de 
vragen over het aangiftebiljet. In deze 
Kamer hebben wi j verschillende keren 
over dit biljet gesproken. Er is zeer veel 
aan gedokterd en aan de tweede blad-
zijde van het biljet is te zien dat wi j het 
nog steeds eenvoudiger trachten te 
doen. Indien men een bepaalde kleine 
kern van inkomensbronnen heeft, mag 
men volstaan met een aangiftebiljet 
met twee kanten. Men moet maar eens 
een vergelijking maken van de inhoud 
van de aangiftebiljetten van Neder-
land, een aantal ons omringende lan-
den en Amerika. Een van de mensen 
van de Amerikaanse belastingdienst 
zei mij eens dat wi j op dit punt vri j mo-
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dern zijn. Een verbetering is akkoord, 
maar het is niet zo dat een ingewikkel-
de belastingwet zomaar eventjes op 
een kattebelletje van twee kwartjes 
kan worden vertaald. Zo is het nog 
niet. 

De heer Joekes (VVD): Dat wij vrij mo-
dern waren, zei Heine ook al, maar zijn 
deze moeilijkheden niet meer een 
voortvloeisel van de fundamentele in-
gewikkeldheid van ons belastingstel-
sel, dan van het taalgebruik, de pre-
sentatie, de typografie enz.? Moeilijke 
dingen zijn nu eenmaal niet in gemak-
kelijke termen aan de mensen over te 
brengen. Het moet natuurlijk wel be-
grijpelijk zijn, maar ik heb er niet zulke 
bezwaren tegen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ben 
dankbaar voor deze opmerking. Met u 
ben ik van mening dat het binnen een, 
ook op belastinggebied, zo ingewikkel-
de maatschappij als de onze een uitda-
ging is om te werken aan en voort te 
gaan met het zo eenvoudig mogelijk 
maken van het aangiftebiljet. Ik vind 
het te suggestief om te zeggen, dat het 
allemaal nog simpeleren eenvoudiger 
kan worden gemaakt. Het is ad l ibitum 
naar voren gebracht, maar het is niet 
onderbouwd. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): De 
Staatssecretaris heeft er een handje 
van, mij allerlei dingen in de mond te 
leggen als een soort beschuldiging. Ik 
heb alleen gevraagd, of de mogelijk-
heid bestaat, het belastingbiljet nóg 
eenvoudiger te maken. Dat ons beias-
tingbiljet eenvoudiger is dan in som-
mige andere landen, is prima, maar ik 
vind het ontzettend jammer, dat er nog 
steeds tamelijk veel mensen hulp no-
dig hebben bij het invullen van het hui-
dige belastingbiljet. Daarom vroeg ik 
mij af, waarom wij het biljet niet nog 
eenvoudiger zouden maken, als dat 
mogelijk is. Dat is misschien heel sim-
pel geredeneerd door een trouwe be-
last ingbetaler-vrouwen betalen in dit 
land immers ook belasting - maar de 
Staatssecretaris weet evengoed als ik, 
dat nog zeer veel mensen hulp nodig 
hebben, omdat het kennelijk toch niet 
zo simpel is, een belastingbiljet in te 
vullen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Voor 
een emeritus-vrije beroeper komt het 
denkpatroon van mevrouw Epema op 
mij toch als buitengewoon merkwaar-
dig over. Zij doet het voorkomen, alsof 
de eenvoudige hulp, die de vakvereni-
gingen aan de werknemers geven, die 
de belastingdienst geeft, iets ergs is, 
alsof dit niet fundamenteel tot het ge-
beuren in de maatschappij behoort. 
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Het gebeurt ook bij het invullen van 
een biljet om voor een woonvergun-
ning in aanmerking te komen enz. Ik 
begrijp niet, waarom dat fout zou zijn, 
want dan begrijp ik ook niet, waarom 
een advocaat geen nuttige functie ver-
vult in het zeer ingewikkelde juridische 
bestel van deze maatschappij. Een ui-
terst nuttig beroep, net als dat van de 
belastingadviseur. Dit wekt in genen 
dele de suggestie, dat het aangiftebil-
jet nog eenvoudiger zou moeten zijn. 
Ik ben het met mevrouw Epema eens, 
dat ernaar moet worden gestreefd, het 
biljet zo eenvoudig mogelijk te maken. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Dat is alles, wat ik heb gezegd. 

Staatssecretaris Nooteboom: Neen, 
dan versimpelt mevrouw Epema haar 
vraagstelling en de suggestie, die er-
van uitging. Daar verzet ik mij tegen. 

De heer Joekes (VVD): Denkt de 
Staatssecretaris niet dat dit uiteindelijk 
een consequentie is van het steeds 
verder doordringen van de staat in het 
maatschappelijk leven? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik zou 
wensen dat de zaken zo eenvoudig wa-
ren, maar zo is het niet. In landen als 
Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Amerika treft men een complexe 
maatschappij aan, ook op belastingge-
bied, omdat door de hoogte van de 
heffing een verfi jning wordt gevraagd, 
waarmee de druk kan worden wegge-
nomen, waar hij niet behoort te zijn en 
daar druk aan te brengen, waar hij wel 
behoort. Op zichzelf geef ik de heer 
Joekes toe, dat de hoogte van de be-
lastingdruk invloed heeft op de com-
plexe heffing, maar of dit een zodanig 
niveau heeft bereikt, dat het niet meer 
behoort bij het patroon van de Wester-
se samenleving, die per definitie tame-
lijk ingewikkeld is, betwijfel ik. 

De heer Joekes (VVD): Ik heb helemaal 
niet over de Westerse samenleving ge-
sproken. De Staatssecretaris geeft in 
iets meer woorden dan ik heb gebruikt 
volledig mijn stelling weer. 

Staatssecretaris Nooteboom: Daar 
ben ik blij mee, want dan behoef ik een 
vraag niet meer te beantwoorden. 

De heer Bakker heeft een vraag 
gesteld over de domeinen. In het eer-
ste antwoord heb ik al gezegd, dat wij 
bezig zijn met te spreken over kleinere 
uitgiften. Ik heb toen heel voorzichtig 
(en daar blijf ik bij) gezegd: voor wei-
debedrijven omstreeks 40 ha. Hij heeft 
betoogd, dat het zo wenselijk zou zijn, 
zonder een nuance aan te brengen tus-
sen weide- en niet-weidebedrijven, om 
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naar een z.g. gezinsbedrijf van 30 ha 
toe te gaan. Ik denk dat dit in de dis-
cussie kan worden ingebracht. Ik zeg 
hierover echter niets toe wat mijn be-
leid betreft. Ik zou hierover graag de 
meningen vernemen, ik zou graag on-
derbouwd willen zien op welke gron-
den men dit wi l en welke kostencalcu-
laties hieraan ten grondslag l iggen; 
ook sociale overwegingen verneem ik 
graag. Ik sta daar open voor, zonder 
mij nu te binden. 

De heer Bakker (CDA): Ik ben er dank-
baar voor, dat de Staatssecretaris er 
open voor staat. Toch wi l ik twee ach-
tergronden noemen. Het Landbouw-
schap heeft zelf gezegd: maximaal 40 
ha voor weidebedrijven en maximaal 
60 ha voor akkerbouwbedrijven. Ook 
binnen het Landbouwschap echter 
gingen er stemmen op om deze gren-
zen te verlagen. Als men 40 ha als een 
gemiddelde neemt, zit men duidelijk 
boven het maximum. Een modern ge-
zinsbedrijf zou 30 ha omvatten. Het ge-
middeld boerenbedrijf in Nederland is 
ca. 20 ha. Voor het weidebedrijf heeft 
men dan met 30 ha een behoorlijk be-
drijf. De Staatssecretaris vraagt zich af, 
waarom men die mensen extra zou 
moeten bevoordelen. Dit is natuurlijk 
een punt. Het is echter een feit, dat 
men meer mensen kan helpen als men 
wat kleinere stukken uitgeeft. Ik ben 
echter - ik zeg het nogmaals - blij dat 
de Staatssecretaris hiervoor open 
staat. 

Staatssecretaris Nooteboom: De heer 
B. Bakker heeft verder een opmerking 
gemaakt over het beheer van de do-
meinen als zodanig. Hij heeft gezegd, 
dat Financiën de grootste boer is. Ik 
zou die naam graag met ere willen dra-
gen. Wat dit betreft, zijn wij het dan 
eens. Wat het beleid betreft, meen ik 
echter dat het geen verwondering zal 
wekken, als ik zeg niet zo overtuigd te 
zijn van de noodzaak dat de domeinen 
naar Landbouw en Visserij zouden 
moeten. Wij moeten wèl oppassen. 
Het lijkt er dan op dat het beleid van Fi-
nanciën op dit stuk zou worden ge-
voerd zonder overleg. 

Het beleid op dit stuk vindt plaats in 
zeer nauw overleg met Landbouw en 
Visserij in de agrarische commissie. Ik 
meen dat dit tot een heel behoorlijke 
samenspraak leidt. Ik ben van mening 
dat ik vooralsnog niet heb kunnen ont-
dekken wat de voordelen ervan zou-
den zijn als Domeinen onder Land-
bouw en Visserij, mede in aanmerking 
genomen dat Domeinen niet alléén 
landbouwgronden beheert, maar ook 
andere bezittingen heeft, o.a. vele 
gronden voor defensiedoeleinden. 

Financiën 
Nationale Schuld 
Staatsmuntbedrijf 
Europees Monetair Stelsel 

Men heeft op dit punt een grote ken-
nis. 

Ik zou daarom toch willen bepleiten 
dat wij alleen over deze zaken gaan 
spreken indien wi j ervan overtuigd zijn 
dat het beter zou zijn. Als die overtui-
ging in de loop der jaren zou postvat-
ten - wat ik nog niet kan zien, maar 
wat ik mogelijk acht - lijkt het mij in ie-
der geval niet een gesloten boek. Ik 
heb echter niet zo erg de neiging het 
boekte openen. 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik daar even op in-
gaan? 

De Voorzitter: Dat is niet de bedoe-
ling. U kunt interrumperen, maar het is 
niet de bedoeling een derde termijn te 
gaan houden. 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
hier zaken naar voren gebracht, waar-
van ik denk dat hij zich een aantal ele-
menten misschien niet voldoende 
heeft gerealiseerd, waardoor vragen 
worden opengelaten. 

De Voorzitter: Nogmaals, dit wordt 
blijkbaar een nieuw betoog in derde 
termijn. Daartegen heb ik bezwaar. Ik 
heb het bij anderen ook niet toege-
staan. U kunt een enkele vraag stellen 
ter opheldering, maar niet een nieuw 
betoog gaan houden. 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat er geen derde 
termijn inzit. Ik wil de Staatssecretaris 
ter aanvulling vragen hoe de boeren 
zelf het zouden vinden om bij Land-
bouw en Visserij te worden onderge-
bracht in plaats van bij Financiën te 
blijven. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dit is 
niet de enige doorslaggevende factor 
om Domeinen bij Financiën te houden. 
Het lijkt mij een boeiende, doch niet de 
enige. 

De heer Bakker heeft ook gevraagd, 
in het kader van de landbouw aan-
dacht te besteden aan het maken van 
uniforme regels voor de waardebepa-
ling van onroerend goed. Hij zei: 'voor 
de vennootschapsbelasting'. 

De heer Bakker (CDA): En de WIR. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
mij afgevraagd wat hij daarmee kon 
bedoelen. Ik heb toen wat geparafra-
seerd en heb het volgende bedacht. 
Als het niet juist is, zal de interruptie, 
als de Voorzitter deze toestaat en als ik 
erop mag antwoorden, misschien hel-
derheid brengen. In het algemeen 
speelt de winstbepaling in de land-
bouw zich af buiten de sfeer van de 
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vennootschapsbelasting. Ik heb die 
vraag dus al wat ingeperkt. 

Wat de WIR betreft is de premie 
daarvoor gekoppeld aan hetzij het be-
drag van de aangegane verplichting -
dat staat juridisch veelal vast - hetzij 
aan de aanschaffingskosten van het 
bedrijfsmiddel. Daarover kan wel eens 
verschil van mening bestaan. In het al-
gemeen zijn er echter geen waarde-
ringsverschillen bij onroerend goed. 
Wat de vennootschapsbelasting be-
treft zie ik dan ook niet in waar de uni-
forme regel voor de waardering voor 
onroerend goed vandaan moet ko-
men. Ik heb echter geprobeerd een 
antwoord te vinden, dat raakvlakken 
heeft met uw vraag. 

De heer Bakker (CDA): Ik heb doorge-
kregen dat bij verschillende inspecties 
verschillende waardebepalingen wor-
den gehanteerd. Voor een aantal zaken 
zijn er wel uniforme waardebepalin-
gen, bij voorbeeld voor koeien en 
schapen. Op een aantal andere terrei-
nen leidt dit echter tot afwijkingen tus-
sen de verschillende inspecties. Als 
mijn informatie juist is, vraag ik daar-
voor de aandacht van de Staatssecre-
taris. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
het vermoeden dat de vraag van de 
heer Bakker meer betrekking heeft op 
de waardering van de landbouwgron-
den voor de vermogensbelasting dan 
voor de vennootschapsbelasting. Ik zal 
er echter aandacht aan besteden. 

De heer Bakker (CDA): Het probleem is 
inderdaad wel algemeen, maar de ver-
mogensbelasting speelt daarbij een 
grote rol. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ben 
ten slotte de heer Joekes uitleg ver-
schuldigd over de rente bij belasting-
betaling. De vraag over de relatie tus-
sen de beroepschriften en de hoogte 
van de belasting en fraude mag ik 
waarschijnlijk, gezien de discussie van 
zo juist, als beantwoord beschouwen. 
Dan blijft over de kwestie van de rente-
betaling. 

Ik wil dan beginnen met een opmer-
king die misschien niet goed wordt 
ontvangen maar die wel goed is be-
doeld. Wanneer de miljoenen aangif-
tebiljetten bij de belastingdienst bin-
nenkomen, bij ongeveer 100 inspec-
ties, worden zij administratief ver-
werkt. Gecontroleerd wordt of zij door 
de juiste personen ondertekend zijn en 
wat dies meer zij. Vervolgens gaan zij 
naar ambtenaren die de aanslagen re-
gelen, vaststellen. Daarbij wordt ge-
controleerd of de wet op de juiste wi j-
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ze is toegepast enzovoort. Wanneer de 
aanslag is vastgesteld - ik laat nu de 
computerverwerking buiten beschou-
wing - gaat hij naar de ontvanger om 
te worden geïnd of teruggegeven. 

Het zou nu niet zo vreemd zijn om de 
aanslagen te regelen, onafhankelijk 
van de vraag of er belasting moet wor-
den betaald of moet worden terugge-
geven. Zo gebeurde het ook vele jaren. 
Toch is, om heel begrijpelijke redenen, 
langzamerhand de gedachte ontwik-
keld en als normaal bevonden dat de 
belastingdienst eerst alle aanslagen 
moet regelen voor terugbetaling en 
pas daarna moet binnenhalen. Naar 
mijn mening is dit niet helemaal juist. 
Ik ben echter van mening dat het een 
goede zaak is - ik spreek nu als verant-
woordelijke voor de belastingdienst-
zeker in de verhouding tussen de bur-
ger en de overheid wanneer de burger 
geld moet terugkrijgen, dat er een ze-
kere preferentie is. Deze wordt ook uit-
gevoerd. 

De heer Bakker (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar mijn mening is het 
een goede zaak, want degene die geld 
terugkrijgt heeft in wezen te veel en te 
vroeg betaald. De Staatssecretaris 
weet dat dit in West-Duitsland goed 
wordt gemaakt via een renteverreke-
ning. Degene die geld terugkrijgt, 
krijgt het met rente terug vanaf een da-
tum van gemiddelde 'belastingver-
schuldigdheid'. Degene die moet na-
betalen, moet dan ook ten opzichte 
van die datum een bepaalde rente bij-
betalen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Dat is mij bekend. 
Ik acht mij ontslagen van het uitleggen 
van systemen die op dit punt in de we-
reld bestaan. Als wi j bij voorbeeld naar 
onze zuiderburen kijken, zien wij dat zij 
daarvoor een heel eenvoudig middel 
hebben. Dat middel zal de heer Bakker 
echter niet zo erg aanspreken, want in 
België kent men alleen verhogingen 
wanneer men niet op ti jd betaalt. Je 
moet daar immers binnen bepaalde 
termijnen betalen. 

Ik vervolg mijn betoog. Het is naar 
mijn mening een goede zaak dat de 
belastingdienst duidelijk probeert, de 
verhouding met de belastingplichtige 
die geld terugkrijgt, op een aanvaard-
baar peil te houden. Ik behoor ook wel 
eens tot de mensen die geld terugkrij-
gen, en ik ben voldoende van vlees en 
bloed om mij dan ook te ergeren wan-
neer ik mijn geld niet snel genoeg krijg 
naar mijn zin. Ik zal hierop niet verder 
ingaan, hoewel het een boeiend be-
toog zou zijn. 
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Wanneer een aanslag binnenkomt 
die moet worden betaald, kan die aan-
slag vele jaren - of één j aa r - later bin-
nenkomen dan wanneer je op basis 
van pay-as-you-gozou hebben be-
taald. Ook voor die aanslagen wordt 
geen rente gevraagd. De enige rente 
die gevraagd wordt, is wanneer men -
bij voorbeeld vele jaren nadat men al 
had moeten betalen - voor de betaling 
uitstel vraagt. Vervolgens zegt de ont-
vanger dat men echt rente moet gaan 
betalen. De heer Joekes zegt dat het 
redelijk is dat hij op tijd zijn geld krijgt, 
omdat hij ook rente moet betalen wan-
neer hij te laat betaalt. Wij moeten dat 
echter wel genuanceerd zien, want de 
aanslag voor bijbetaling kan vele 
maanden - soms enige jaren - komen 
nadat het jaar is verstreken waarop de 
aanslag betrekking had. Ook dan 
wordt geen rente gevraagd. 

De heer Joekes (VVD): Het betoog van 
de Staatssecretaris was even interes-
sant als een sprookje; het is aantrekke-
lijk omdat men het kent! De Staats-
secretaris heeft mij dus niets nieuws 
verteld. Ik refereer graag aan de inter-
ruptie van de heer Bakker die een be-
paalde relatie legde tussen een peilda-
tum en de rente. Ik wist niet dat dit in 
West-Duitsland het geval was. Ik be-
klaag mij echter niet over de late terug-
betaling van te veel betaalde belas-
t ing, want ik ben van mening dat de 
belastingdienst er over het algemeen 
in slaagt de aanslagen snel te verwer-
ken - ik krijg ook wel eens iets terug; 
ongeveer f 20 - maar men ervaart het 
als een onbilli jkheid dat er een rente-
verplichting bestaat voor een betaler 
en geen renteverplichting voor de be-
lastingdienst. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik wi l dit 
onderwerp best nog eens meenemen 
om het te bestuderen. Ik moet echter 
wel op het volgende wijzen. Als de ten-
dens zich doorzet dat de terugbetalin-
gen gemiddeld aanzienlijk eerder wor-
den gedaan dan de bijbetalingen, dan 
betekent dit impliciet - als je de rente 
ook tot de belasting rekent, hoewel die 
aftrekbaar is - dat dit grosso modo kan 
leiden tot een verzwaring van de be-
lastingheffing. 

De heer Joekes (VVD): Dat is juist. Dat 
fluistert ook de heer Bakker mij in. Ik 
ben echter tegen de 'globalisering', al 
besef ik dat deze specificatie extra kos-
ten en extra werk met zich kan bren-
gen. Het zegt natuurlijk niets voor de 
individuele contribuabele dat, gemid-
deld gesproken, de terugbetalingen 
sneller geschieden dan de aanbetalin-
gen. Ik ben overigens dankbaar dat de 
Staatssecretaris bereid is, hierover 
nog eens na te denken. 
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De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik merk dat de Staatssecre-
taris zijn betoog afsluit. Ik heb hierin 
iets gemist. De Staatssecretaris is be-
zig, via renseigneringsplicht de spaar-
biljetten aan toonder alsnog aan de fis-
caliteit te onderwerpen. Hoe denkt hij 
over de door de Minister met zoveel 
welwil lendheid in overweging geno-
men suggestie van de heer Joekes, het 
zwarte circuit te witten via staatslenin-
gen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Deze 
vraag heeft in de discussie met de heer 
Joekes aanleiding gegeven tot een 
enigszins ondeugende interruptie van 
mij. Deze was overigens uitsluitend 
bedoeld om te zeggen dat de vraag 
aan de Minister is gesteld en dat deze 
haar beantwoordde. 

De heer Wöltgens mag nauwelijks 
van mij verwachten dat ik iets anders 
doe dan mij conformeren aan datgene 
wat de Minister op dit punt heeft ge-
zegd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik had niets 
anders verwacht. 

Staatssecretaris Nooteboom: U kunt 
niets anders verwachten. Ik wil u hierin 
niet teleurstellen. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
gesloten. 

De wetsontwerpen 15 800-IXB, nrs. 13 
en 4,15 800-IXA, nrs. 1 en 4, alsmede 
15 800-G, nr. 1 worden, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken 
over het Europese Monetaire Stelsel 
(15 553) voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor over de in-
gediende moties te stemmen in de 
vergadering van a.s. dinsdag. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.38 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. negen Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende ontwer-
pen van (Rijks-)wet: 

Regels voor de oprichting van pri-
vaatrechtelijke rechtspersonen op het 
gebied van de kunst (Fondsenwet 
scheppende kunsten) (15 997): 
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Naturalisatie van Andrade Horta, 
Luiz en 24 anderen (15 998); 

Naturalisatie van Apel, Willi Heinrich 
en 24 anderen (15 999); 

Naturalisatie van Alleson, Robin 
Garth en 24 anderen (16 000); 

Naturalisatie van Agustin, Lydia en 
22 anderen (16 001); 

Goedkeuring van het op 8 septem-
ber 1967 te Luxemburg tot stand geko-
men Verdrag inzake de erkenning van 
beslissingen betreffende de huwelijks-
band(Trb. 1979,130); 

Goedkeuring van het op 1 juni 1970 
te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake de erkenning van echt-
scheidingen en scheidingen van tafel 
enbed(Trb . 1979, 131) (16 003, R 
1134); 

Regeling van het conflictenrecht in-
zake ontbinding van het huwelijk en 
scheiding van tafel en bed en de erken-
ning daarvan, in verband met de be-
krachtiging van de Verdragen van 
Luxemburg en 's-Gravenhage inzake 
erkenning van beslissingen betreffen-
de de huwelijksband, onderscheiden-
lijk de erkenning van echtscheidingen 
en scheidingen van tafel en bed 
(16 004); 

Wijziging van hoofdstuk XIV (Depar-
tement van Landbouw en Visserij) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (verzamelontwerp; 
eerste wijzigingsvoorstel) (16 007); 

Goedkeuring van het op 10 april 
1972 te Londen, Moskou en Washing-
ton tot stand gekomen Verdrag tot ver-
bod van de ontwikkeling, de produktie 
en de aanleg van voorraden van bacte-
riologische (biologische) en toxinewa-
pens en inzake de vernietiging van de-
ze wapens (Trb. 1972,142) (16 009, R 
1135). 

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

2°. negen brieven van de directeur 
van het Kabinet der Koningin, met de 
mededeling, dat Hare Majesteit de 
door de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 15 089,15 537,15 632, 
15 718,15 856, 15 859, 15 861, 15 862, 
15 866, 15 896, 15 912t/m 15 914, 
15 917 t/m 15 919, 15 922,15 925 t/m 
15 927, 15 931, 15 938, 15 939, 15 944 
t/m 15 946,15 952,15 954 t/m 15 956, 
15 959 en 15 961, heeft goedgekeurd. 

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

3°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Sociale Za-

ken, met een rapport van een onder-
zoek naar de samenstelling van het 
werklozenbestand in de bouw; 

Financiën 
Nationale Schuld 
Staatsmuntbedrijf 
Europees Monetair Stelsel 
Ingekomen stukken 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, met het 
advies van de Voorlopige Centrale 
Raad voor de Milieuhygiëne over de 
Fosfatennota. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te doen drukken en ze voor kennis-
geving aan te nemen; de bijgevoegde 
stukken liggen op de griffie ter inzage; 

4°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken en de Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, over het Nederlands beleid in 
reactie op de Sovjet-inval in Afghanis-
tan en schending mensenrechten in en 
door de USSR (16 017); 

een, van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, met hettoet-
singsverslag naar aanleiding van de 
14de vergadering van de Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking Neder-
land-Suriname (13 893, nr. 32); 

een, van de Minister van Justitie, ten 
geleide van het rapport Illegale arbeid 
door vreemdelingen (16 012); 

een, van de Ministervan Binnen-
landse Zaken, met een aanvullend ant-
woord op een vraag in het verslag van 
de vaste Commissie voor Ambtena-
renzaken en Pensioenen over het niet 
laten doorwerken in de trend van de 
ambtenarensalarissen van bepaalde 
toeslagen en loonsverhogingen 
(15 800-VII, nr. 31); 

een, van de Staatssecretaris van On-
derwijs en Wetenschappen, over de 
reallocatie van het IOWO (15 800-VIII, 
nr. 97); 

een, van de Minister en de Staatse-
cretaris van Defensie, inzake de perso-
neelsvoorziening voor de krijgsmacht 
(15 800-X, nr. 25); 

drie, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, t.w.: 

een, inzake het ontgrondingenbeleid 
(15436, nr. 3); 

een, over het tracé van rijksweg 50, 
gedeelte Arnhem-Woeste Hoeve 
(15800-XII, nr. 57); 

een, naar aanleiding van de artikels-
gewijze behandeling van het wets-
ontwerp begroting van uitgaven 
(15800-XII, nr. 57); 

een, van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, over de stand 
van zaken bij de onderzoeken N.S.-
goederenvervoer (15800-XII, nr. 39); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, inzake de stookolieprijs in 
1980(15 899, nr. 14); 

een, van de bouwbegeleidingscom-
missie, over de huisvesting van de Ka-
mer(11 107, nr. 29). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 
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5°. de volgende adressen: 
een, van A. Kromhout te Hoofddorp, 

met betrekking tot een bouwvergun-
ning; 

een, van F. Alewijnse te Vrouwenpol-
der, met betrekking tot zijn belasting; 

een, van A. Kromhout te Hoofddorp, 
met betrekking tot een bestemmings-
plan.i.v.m. tracéwijziging van de rijks-
w e g S 2 1 . 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

6°. de volgende brieven e.a.: 
een, van A. B. Hüsken, voor een vi-

sum voorde heer J. Herring; 
een, van de Algemene schippersver-

eniging, inzake het binnenlands zand-
en grindvervoer; 

een, van M. Marijs, om het gebouw 
Plein 2, voorheen departement van 
Justitie, aan dakloos ontslagen gevan-
genen te geven; 

een, van het bestuur van het FNV, 
over de wijzigingen algemene dag-
loonregelen ZW, WAO en WW; 

een, van de Actiegroep Oosterschel-
de Open, over de kosten bij vergroting 
van de doorlaatopening in de pijler-
dam; 

een, van het bestuur van de Dorps-
raad Brouwhuis, met een studie over 
de noodzaak van een grootschalig be-
drijventerrein in Zuid-Oost-Brabant; 

een, van P. D. de Vries, over men-
senrechten; 

een, van M. W. van Vianen, over de 
draagplicht van de autogordel; 

een, van de Raad van de Centrale 
Ondernemingsorganisaties, over ar-
beidsmarkt/volumebeleid; 

een, van het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond, met een notitie 
'Particuliere Investeringen in het derde 
VN-Ontwikkelingsdecennium'; 

een, van het Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren, met een aantal 
vergaderstukken; 

een, van W. F. L. Stek, over de Win-
kelsluitingswet; 

een, van het dagelijks bestuur van 
het Gasbedrijf 'A.G.D.', over de verho-
ging van de aardgastarieven; 

een, van het bestuur van het FNV, 
over de cursussen ter voorbereiding 
op de pensionering; 

een, van A. J. M. Willemsen, voor 
sluiting van de kerncentrales te Bors-
seleen Dodewaard; 

een, van het Nederlands Comité 
voor de rechten van de mens, over de 
rechten van de psychiatrische patiënt; 

een, van de leden van de BLG-Hoog-
ovens van de Industriebond FNV, over 
de loonpauze; 

een, van E. Visser, over de aanleg 
van de Hemspoorbaan; 

een, van het dagelijks bestuur van 
de Vereniging 'Contact Waddenzeege-
meenten', over een Waddenzeewet; 

een, van A. J . Valk, over bezuinigin-
gen en belastingheffing; 

een, van P. Ros, over een eventuele 
boycot van de Olympische Spelen te 
Moskou; 

een aantal, over proefnemingen op 
nog levende abortus-kinderen. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

7°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van P. Postma, gericht tot o.a. 
de Regering, over werkloosheidsbe-
strijding in Twente; 

een, van het bestuur van het In-
spraakorgaan Welzijn Molukkers, ge-
richt tot de Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, over 
de toerusting van het adviesorgaan; 

een, van M. L. Lageweg, gericht tot 
de Minister van Sociale Zaken, over 
(jeugd)werkloosheid; 

een, van J. Beers, gericht tot de Mi-
nister van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening, over de uitvoering 
van het nieuwe concentrischplan in de 
Purmer. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

8°. het academisch proefschrift van P. 
J. Idenburg: 'Kennis van Zaken'. 

Dit proefschrift is opgenomen in de bi-
bliotheek der Kamer. 
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Nootlzie blz 2505) 

Bijvoegsel 

Schriftelijk antwoorden van de Minister en de Staats-
secretaris van Financiën op vragen, gesteld bij de open-
bare behandeling in eerste termijn van de hoofdstuk-
ken IX A en IX B van de rijksbegroting voor 1980 

Antwoorden van de Minister van Fi-
nanciën 

Vraag van de heer Van lersel (CDA) 
over de consequenties van de interna-
tionale monetaire ontwikkeling voor 
het wereldgeldstelsel. 

De heer Van lersel zet vraagtekens 
bij de mogelijkheden van het internati-
onale bankwezen om de enorme over-
schotten van de OPEC-landen terug te 
sluizen naar de tekortlanden en stelt 
dat de onrust op de financiële markten 
zich ook weerspiegelt in de goudprijs. 
Van echte onrust op de financiële 
markten is de laatste tijd niet gebleken. 
De recente internationale politieke 
spanningen deden zich vooral gevoe-
len op de goederenmarkten, waar on-
der de goudmarkt. Met betrekking tot 
de mogelijkheden van het internati-
onale bankwezen ben ik niet zonder 
meer pessimistisch, alhoewel ik be-
paald niet wil ontkennen dat bij aan-
houdend grote overschotten van de 
OPEC-landen problemen kunnen gaan 
ontstaan. Ik wijs hierbij op het volgen-
de. 

In de eerste plaats is het nu zo dat, in 
vergelijking met bijvoorbeeld de jaren 
'74 en '75, een geringer deel van het 
totale overschot van de OPEC-landen 
bij de banken terecht komt. 1979: 33% 
(1974/75: ±45%) . 

Met andere woorden: het bankver-
keer draagt niet de totale recyclinglast. 
De rest vindt zijn weg naar het buiten-
land via effecten, overheidspapier, di-
recte investeringen, bilaterale lenin-
gen en ontwikkelingshulp. Het is niet 
ondenkbaar dat het aandeel van deze 
laatste posten zal toenemen als een 
eventuele situatie van toenemende li-
quiditeit op de eurokredietmarkt de 
rentetarieven omlaag brengt en het 
voor de OPEC-landen dus minder aan-
trekkelijk maakt om daar geld uit te zet-
ten. 

In de tweede plaats zijn er op dit mo-
ment geen aanwijzingen, dat er een si-
tuatie van overliquiditeit bij het bank-
wezen zal ontstaan. Naar verwach-
ting zal ook in de komende jaren een 
groot aantal tekortlanden een beroep 
doen op financieringsmiddelen van de 
eurokredietmarkt. Wel is het waar-
schijnlijk dat de banken bij hun le-
ningsactiviteiten in verband met ver-
hoogde risico's hun condities zullen 
verscherpen. Van belang is ook dat bij 
de banken sterker dan voorheen wordt 
onderkend, dat afstemming van hun 
kredietverlening op de activiteiten en 
condities van het IMF noodzakelijk is. 

Ik ben van mening, dat de conse-
quentie van huidige ontwikkelingen 
voor het wereldgeldstelsel moeilijk zijn 
in te schatten. In elk geval is nader inter-
nationaal overleg en studie over de rol 
van de SDR, de dollar en ook andere va-
luta's (DM) van belang en dit wordt ook 
door de Regering nagestreefd, o.a. in 
het kader van het IMF. 

Binnen het IMF wordt gewerkt aan 
de instelling van een substitutiereke-
ning, die het mogelijk zal maken dol-
lars om te wisselen voor in SDR's lui-
dende vorderingen, waardoor een po-
tentiële bron van onrust op de finan-
ciële markten gedeeltelijk kan worden 
weggenomen. Het opzetten van een 
dergelijke rekening is echter een ge-
compliceerde zaak die de nodige t i jd 
zal vergen. Zoals bekend is tijdens de 
vergadering van het Interim Comité in 
oktober j l . besloten prioriteit toe te 
kennen aan de oplossing van de reste-
rende problemen, die met name be-
trekking hebben op de liquiditeit en 
rente van de SDR-vorderingen en de 
waardehandhaving van de rekening. 
Sindsdien hebben intensieve bespre-
kingen in het College van Bewindvoer-
ders van het IMF plaatsgevonden over 
deze technische vraagstukken. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat dit er toe zal 
leiden dat belangrijke vooruitgang kan 
worden geboekt tijdens de komende 

vergadering van het Interim Comité 
eind april in Hamburg. (Hopelijk zal 
daar een uitgewerkte opzet voor een 
substitutierekening kunnen worden 
vastgesteld, zodat begonnen kan wor-
den met de nationale besluitvormings-
procedures ten aanzien van deelname 
aan de rekening). 

Op wat kortere termijn lijken mij de 
initiatieven tot een zekere controle van 
de eurokredietmarkt bepaald van bete-
kenis voor het internationale financiële 
systeem. Overigens ben ik van mening 
dat tegelijkertijd zorgvuldig in het 
oog moet worden gehouden dat er 
voldoende mogelijkheden blijven via 
de verschillende faciliteiten van het 
IMF om landen in moeilijkheden kre-
dieten te verlenen. 

Vraag van de heer Van lersel (CDA) 
over de Eurovalutamarkt. 

Naast de zeer positieve waardering 
die men kan hebben voor de Eurovalu-
tamarkt, als zeer belangrijke schakel in 
de recycling van de OPEC-overschot-
ten naar de tekortlanden, is er ook be-
zorgheid over de gevaren die zijn ver-
bonden aan een niet beteugelde ex-
pansie van de Eurokredietverlening 
zoals die in de laatste jaren heeft 
plaatsgevonden. 

Een dergelijke situatie maakt het ui-
terst noodzakelijk dat er zo goed mo-
gelijk gecoördineerd bedrijfsecono-
misch toezicht wordt uitgeoefend op 
de eurobanken. In dit verband wordt 
ook van Nederlandse zijde de consoli-
datie-gedachte bij de solvabiliteits- en 
liquiditeitstoetsing toegepast en be-
pleit. Consolidatie houdt in dit verband 
in dat de banken die zich (onder meer) 
bezig houden met internationale kre-
dietverlening door de monetaire auto-
riteiten op hun solvabiliteits- en liqui-
diteitspositie worden getoetst inclusief 
hun vestigingen in het buitenland. 

Internationaal bestaat er een grote 
mate van overeenstemming over de 
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noodzaak van een beter toezicht op de 
eurobanken, daar het in het belang is 
van een goede recycling van OPEC-
fondsen via de banken en van de ban-
ken zelf, dat verstoringen (zoals bij 
voorbeeld de Herstatt-affaire) worden 
voorkomen. 

Naast de hierboven genoemde be-
drijfseconomische gevaren wordt in 
internationaal verband (Groep van 
Tien, Bank voor Internationale Betalin-
gen) thans een studie gemaakt van de 
mogelijke macro-economische geva-
ren van de snel expanderende Eurova-
lutamarkt waarbij kan worden gedacht 
aan de mogelijk inflatoire werking er-
van, mogelijke aantasting van effecti-
viteit van de binnenlandse monetaire 
politiek van de individuele landen, de 
mogelijke versterkende werking van 
Eurovalutatransacties op wisselkoers-
bewegingen bij valutaonrust, onder-
graving van het betalingsbalansaan-
passingsproces bij een te gemakkelijke 
beschikbaarheid van eurokredieten, 
enz. 

De hier bedoelde studies en bespre-
kingen daarover in internationaal ver-
band bevinden zich in een te vroeg sta-
dium om thans reeds te kunnen con-
cluderen of en zo ja welke maatregelen 
wenselijk en mogelijk zouden zijn ter 
beheersing van de groei van de Euro-
valutamarkt. 

Bij de beleidsvorming ter zake wordt 
zeker ook van Nederlandse zijde, in 
acht genomen dat een zo goed moge-
lijk functionerende en gezonde euro-
valutamarkt zeker onder de huidige 
betalingsbalansomstandigheden in de 
wereld van het grootste belang is. 

Dit laatste geldt zeer zeker ook bij de 
Nederlandse standpuntbepaling ter 
zake van een eventuele Nederlandse 
deelname van een eventuele boycot-
actie zoals bedoeld door de geachte 
afgevaardigde. Hiermee kom ik echter 
op een onderwerp, dat primair op het 
terrein van mijn collega van Buiten-
landse Zaken ligt. 

Vraag van de heer Van lersel (CDA) 
over de toegang van de EIB tot de Ne-
derlandse (onderhandse) kapitaal-
markt. 

De Nederlandsche Bank heeft, ten 
einde een goede afstemming te ver-
krijgen tussen hetgeen is bepaald ten 
aanzien van het beroep van niet-inge-
zetenen op de Nederlandse kapitaal-
markt en de lange kredietverlening in 
guldens door deviezenbanken aan 
niet-ingezetenen (voor zover niet 
rechtstreeks verband houdende met 
goederen en dienstentransacties tus-
sen ingezetenen en niet-ingezetenen), 
de deviezenbanken verzocht in het ka-

der van laatstbedoelde activiteiten in 
beginsel niet meer dan 100 min. per 
eenzelfde niet-ingezetene per 6 maan-
den te verstrekken. 

Dit verzoek moet gezien worden in 
samenhang met het streven de kapi-
taaluitvoer op zo ordelijk mogelijke 
wijze te laten plaatsvinden, en is als 
zodanig niet in strijd met het beginsel 
van vrijheid van kapitaalverkeer. 

De positie van de EIB in dit verband 
is dezelfde als die van de Wereldbank. 

Vragen van de heer Van lersel (CDA) 
over 1 %-grens en nauwkeuriger ra-
ming 'Brusselse tegenvallers'. 

De heer Van lersel heeft gememo-
reerd dat ik mij onlangs terughoudend 
heb uitgelaten over een verhoging van 
de 1 % grens b.t.w. voor de eigen mid-
delen van de Gemeenschap. Hij stelde 
daarbij dat ook al zouden door beleids-
wijzigingen de landbouwuitgaven ver-
minderen, de eigen middelen binnen-
korttoch uitgeput zullen raken en dat 
er dan een situatie ontstaat van buigen 
of barsten: ofwel extra eigen middelen 
ofwel een afbraak van gemeenschaps-
activiteiten over een bredere linie. 

In antwoord hierop wil ik in eerste 
instantie opmerken dat de Commissie 
nog steeds geen voorstel aan de Raad 
heeft voorgelegd met betrekking tot 
een uitbreiding van de eigen midde-
len. Zolang het voorstel van de Com-
missie niet bekend is, is het voor de 
Regering niet wel mogelijk om haar 
standpunt vast te stellen. In afwach-
ting daarvan wil ik als Minister van Fi-
nanciën wel het volgende opmerken: 
een uitbreiding van de begrotings-
ruimte van de Gemeenschap gaat in 
de regel gepaard met een overeen-
komstige verkleining van de nationale 
begrotingsruimte. Het zal u inmiddels 
duidelijk zijn dat de financiering van de 
nationale begroting zijn problemen 
kent. Tegelijkertijd kunnen we consta-
teren dat de aanwending van de Ge-
meenschapsmiddelen onvoldoende 
efficiënt plaatsvindt. Een belangrijk deel 
van de landbouwuitgaven wordt ge-
bruikt voor de financiering van over-
schotproduktie en er is sprake van een 
aanzienlijke onderrealisatie bij diverse 
communautaire Fondsen. 

Wanneer ik nu als Ministervan Fi-
nanciën dit beeld bezie, dan kan ik niet 
tot een andere conclusie komen dan 
dat de communautaire uitgaven nog 
eens terdege op hun merites moeten 
worden bezien, voordat tot een verho-
ging van de Gemeenschapsmiddelen 
kan worden besloten. In dit verband 
volg ik met belangstelling de bespre-
kingen over de z.g. Gundelach-voor-

stellen, waarmee beleidsombuigingen 
in de landbouwsector worden nage-
streefd mede met het oog op over-
schotsituaties in enkele sectoren en op 
een rationeler marktbeheer. 

De heer Van lersel heeft daarnaast in 
verband met de 'tegenvallers uit Brus-
sel' gevraagd of het niet mogelijk is 
hiervan vooraf een nauwkeuriger ra-
ming te maken. 

Mijn antwoord hierop is dat dit zeer 
wenselijk, maar ook zeer moeilijk is. 
De tegenvallers vinden met name 
hun oorzaak in het karakter van de 
landbouwuitgaven, die in aanzienlijke 
mate beïnvloed kunnen worden door 
moeilijk in te schatten ontwikkelingen 
niet alleen van de wereldmarktprijzen, 
maar ook van de ontwikkeling van de 
eigen produktie. 

Vraag van de heer Joekes (VVD) over 
het tekort op lopende rekening en de 
ontwikkelingshulp. 

De heer Joekes vroeg of de Regering 
nog steeds de stelregel hanteert dat er 
een voldoende overschot op lopende 
rekening moet zijn om onze ontwikke-
lingshulp te financieren. Het antwoord 
daarop is ja. Inderdaad heeft de Rege-
ring vanouds de stelregel gehuldigd 
dat gestreefd moet worden naar een 
structureel zodanig groot lopende re-
kening overschot dat hieruit - bij in-
tern evenwicht - de via de kapitaalre-
kening verstrekte ontwikkelingshulp 
gefinancierd kan worden en wi j huldi-
gen dit standpunt ook thans nog. 

Zoals de heer Joekes zelf al heeft ge-
noemd dienen we, volgens de bijge-
stelde kerngegevens van het Centraal 
Planbureau, dit jaar — indien althans 
geen nadere maatregelen worden ge-
troffen - rekening te houden met een 
tekort van f 2,5 miljard. Uitgaande van 
de gedachte dat lopende rekening en 
kapitaalrekening elkaar zoveel moge-
lijk moeten compenseren zodat de to-
tale betalingsbalans (niet monetaire 
sectoren) structureel in evenwicht is, 
zou men zich kunnen afvragen of Ne-
derland onder de huidige omstandig-
heden nog wel zoveel ontwikkelings-
hulp dient te verstrekken als toen we 
nog een overschot op lopende reke-
ning hadden. Mijn antwoord daarop is 
dat de Regering met voorrang streeft 
naar structurele verbeteringen in het 
geheel van de betrekkingen met de 
ontwikkelingslanden. 

Wat betreft het kapitaalverkeer met 
de ontwikkelingslanden betekent dit 
onder meer dat gestreefd moet wor-
den naar een optimale beschikbaar-
heid van externe financieringsmidde-
len voorde ontwikkelingslanden. In 
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deze visie is het terugdraaien van onze 
hulpinspanning niet wenselijk temeer 
daar vele ontwikkelingslanden thans 
in grote financieel economische pro-
blemen verkeren. Dit uitgangspunt be-
tekent overigens wel dat herstel van 
onze lopende rekeningpositie des te 
dringender is. Maar daarover kunnen 
we in een ander verband verder van 
gedachten wisselen. 

Vragen van de heer Van lersel (CDA) 
over exportkredietverzekering en 
koersrisicoverzekering. 

Van oudsher is de mogelijkheid tot 
herverzekering door de Staat van risi-
co's die aan het handels- en diensten-
verkeer met het buitenland zijn ver-
bonden, geregeld bij ministeriële 
beschikking van de Ministervan Finan-
ciën. De uit de herverzekering voort-
vloeiende inkomsten en uitgaven wor-
den jaarlijks bij (begrotings)wet verant-
woord. Tot op heden - 48 jaar na het 
ontstaan van de eerste beschikking op 
dit terrein - hebben deze regelingen be-
vredigend gefunctioneerd. De wense-
lijkheid van een wettelijke regeling 
heeft dan ook in het verleden ontbro-
ken. Voor de herverzekering van inves-
teringen bestond van af het oegin deze 
wenselijkheid wel ; niet vanwege de 
omvang van de aan te gane verplichtin-
gen - die immers ook in begrotingswet-
ten worden verantwoord - maar van 
wege de afbakening van de bevoegdhe-
den van de betrokken ministers. De be-
doeling van de Wet Herverzekering ln-
vesteringen is immers de stimulering 
van de economische ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden en de versterking 
van de economische betrekkingen met 
deze landen - beleidsterreinen, die pri-
mair niet onder mijn verantwoordelijk-
heid vallen. 

Wat het acceptatiebeleid van de ex-
portkredietverzekering betreft kan ik u 
mededelen, dat evenals dat het geval 
is bij het acceptatiebeleid van de Wet 
Herverzekering Investeringen, de Mi-
nister van Financiën op de aanvragen 
beslist. Dit verhindert echter geenszins 
een afweging van meerdere facetten 
die aan een bepaalde transactie ver-
bonden zijn. Zo wordt er bij de beoor-
deling van exportkredietverzekerings-
aanvragen, die betrekking hebben op 
transacties, die zijn aangemeld voor 
steun uit het f 100 miljoen programma 
voor ontwikkelingsrelevante export-
transacties terdege rekening gehou-
den met de ontwikkelingsrelevantie 
van de desbetreffende transacties. 
Hoewel de criteria voor de exportkre-
dietverzekering en die voor de vast-
stelling van de ontwikkelingsrelevan-

tie vaak niet met elkaar sporen zijn er 
geen orders, waarvan de ontwikke-
lingsrelevantie vaststond, verloren ge-
gaan, omdat de herverzekering van 
het commerciële deel van het beta-
lingsrisico werd geweigerd. 

De Regering onderhandelt momen-
teel over het afsluiten van nieuwe in-
vesteringsbeschermingsverdragen 
met diverse landen. Het afsluiten van 
investeringsbeschermingsverdragen 
is echter niet primair gericht op het 
voorkomen van concurrentieverval-
sing op de markt van de ontwikke-
lingslanden. Het gelijktrekken van de 
exportkredietvoorwaarden is daarop 
wel gericht. Ik ben met u van mening, 
dat het te betreuren is, dat er geen ver-
dere vooruitgang is geboekt met be-
trekking tot de harmonisatie van de ex-
portkredietvoorwaarden. Niet verge-
ten mag echter worden, dat het tot 
stand komen van de consensus en de 
recente wijziging van de schepen-con-
sensus belangrijke bijdragen vormen 
aan het voorkomen van concurrentie-
vervalsing. 

Voor de koersrisicodekking van 
Westeuropese valuta gelden geen bij-
zondere beperkingen in die zin, dat 
geen of slechts beperkte dekking mo-
gelijk is van de desbetreffende valuta. 
Wel worden afhankelijk van de sterkte 
van de betrokken munteenheid ver-
schillende premietarieven over de 
eerst twee gedekte jaren gehanteerd. 
Voor de daarop volgende jaren zijn de 
tarieven voor alle valuta's gelijk. 

Overigens heeft de koersrisico-ver-
zekering een zeer beperkte betekenis 
voor het hele valuta-gebeuren: er lo-
pen slechts een vijftiental polissen. 

Vraag van de heer Bakker (CDA) inzake 
het aankoopbeleid van bejaardenoor-
den en ziekenhuizen en kostendoorbe-
rekening RIB. 

De problematiek van meerdere in-
kooporganisaties en innovatie is in het 
Kamerdebat van maart 1979 uitvoerig 
aan de orde geweest. De heer B. Bak-
ker pleit ervoor dat bejaardenoorden 
en ziekenhuizen hun krachten bunde-
len voor gezamenlijke inkoop. Ik her-
haal hetgeen ik in maart j l . heb gezegd 
met betrekking tot een soortgelijk 
voorstel betreffende de aankopen ten 
behoeve van gemeenten: het is de ei-
gen verantwoordelijkheid van de zie-
kenhuizen en/of bejaardenhuizen als 
ze willen komen tot de oprichting van 
een eigen zelfstandige inkooporgani-
satie. 

Mij ontgaat de stellingname van de 
geachte afgevaardigde dat het feit dat 
90% van de medische instrumenten 

uit het buitenland komt een argument 
zou zijn voor een aparte inkooporgani-
satie. Ik voeg hieraan toe: een aparte 
inkooporganisatie onder de eigen ver-
antwoordelijkheid van de medische 
sector, bij voorbeeld het ziekenhuis-
wezen. Het is immers wel zeer de 
vraag of de gewenste, ik citeer de ge-
achte afgevaardigde, 'innoverende uit-
breiding van onze eigen industrie' 
sneller en effectiever tot stand komt 
via een nog op te richten eigen inkoop-
organisatie, dan via een aan de minis-
teriële verantwoordelijkheid gebon-
den organisatie zoals het RIB. 

Op grond van mijn in maart gedane 
toezegging is er in het laatste half jaar 
op het terrein van de innovatie mede 
in het kader van de interdepartementa-
le coördinatiecommissie overheids-
aanschaffingenbeleid een nog nau-
were samenwerking met het Departe-
ment van Economische Zaken gereali-
seerd. Het is echter ook weer niet zo 
dat ik, zoals de geachte afgevaardigde 
dit heeft gedaan, hieraan de vraag ver-
bind of eventueel niet een ander mi-
nisterie 'penvoerend' zou moeten wor-
den. Voor mij blijft het budgettaire be-
lang, dat is: een zo doelmatig mogelij-
ke besteding van de schaarse midde-
len - en in deze tijd zelfs sterker dan 
ooit - de centrale doelstelling van 
waaruit de functie van het RIB is afge-
leid en dit verklaart tevens welke mi-
nister hiervoor verantwoordelijk is en 
wil blijven. 

Ik herhaal mijn toezegging dat ik de 
problematiek van de doorberekening 
van de kosten van de diensten van het 
RIB aan de vri jwil l ige afnemers gron-
dig laat bekijken en met de Kamer de 
resultaten van deze studie zal bespre-
ken. Het onderzoek wordt zo snel als 
mogelijk gedaan. 

In dit verband wil ik echter opmer-
ken dat het ontwikkelen van een goed 
systeem om de magazijnkosten door 
te berekenen en de feitelijke invoering 
van dat systeem thans grote aandacht 
vraagt. Hierna hoop ik te komen met de 
resultaten van de toegezegde studie 
over de toelatingsdrempel voor ge-
subsidieerde instellingen bij aanschaf-
fing via het RIB. Het zal u duidelijk zijn 
dat al deze studies en werkzaamheden 
in belangrijke mate moeten geschie-
den vanuit de kennis en informatie die 
er in het RIB beschikbaar zijn. In dit 
verband kan niet onvermeld blijven 
dat in 1978 en 1979 in verband met de 
spreiding de helft van het 450 koppige 
personeel het RIB heeft verlaten en 
grotendeels is vervangen door nieuwe 
medewerkers. Hierbij merk ik op dat 
70% van deze nieuwe medewerkers 
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afkomstig is uit de regio Zwolle: uit 
een oogpunt van spreidingsbeleid een 
belangwekkend resultaat. 

Het is u wellicht bekend dat sinds 
kort ook een nieuwe leiding (directeur 
en plv. directeur) functioneert en dat 
een aantal vacatures in leidinggeven-
de posities nog niet is vervuld. De re-
organisatie van de inkoopafdelingen 
vordert weliswaar zeer goed, de imple-
mentatie ervan zal echter dit jaar een 
tijdrovende en aandachtvragende aan-
gelegenheid blijven. Ik schets deze om-
standigheden wat uitvoerig om aan te 
geven dat alles niet tegelijk kan wor-
aen gereanseera. van de volle inzet 
van het Rijksinkoopbureau op velerlei 
terrein kunt u echter verzekerd zijn. 

Vragen van de heren Van lersel (CDA) 
en Joekes (VVD) inzake de verstrenge-
ling tussen het bank- en verzekerings-
wezen. 

De heren Van lersel en Joekes stel-
len beiden het vraagstuk aan de orde 
van de verstrengeling tussen het bank-
en verzekeringswezen. De heer Van 
lersel noemt deelnemingspercentages 
van verzekeringsmaatschappijen in 
banken tot 20% en vraagt vervolgens 
hoe ik daarover zou denken. Hij onder-
kent de belangentegenstelling tussen 
de gewenste rentabiliteit van de beleg-
gingen van institutionele beleggers 
enerzijds en de vrees voor belangen-
verwevenheid anderzijds. 

De heer Joekes vraagt zich af wat 
men zich bij de vrees voor 'verstrenge-
ling van bank- en verzekeringswezen' 
zou moeten voorstellen. 

Op dit vraagstuk kan ik thans nog 
niet diep ingaan. Het gaat hier om een 
nadere uitwerking van het structuur-
beleid van artikel 25 van de WtK, die 
zijn tegenpool heeft in artikel 80 van 
ontwerp Wet toezicht Schadeverzeke-
ringsbedrijf. Over deze uitwerking is 
overleg gaande met de betrokken re-
presentatieve organisaties. Zolang dat 
overleg nog niet is afgerond en er der-
halve nog geen definitieve beleidsbe-
paling heeft plaatsgevonden, meen ik 
geen nadere mededelingen te kunnen 
doen. 

Wel lijkt het mij duidelijk dat bij een 
verstrengeling van het bank- en verze-
keringswezen concentraties van finan-
ciële macht kunnen ontstaan die een 
ongewenste invloed zouden kunnen 
hebben in de Nederlandse economie. 
De vraag is thans of en in hoeverre 
dergelijke ongewenste machtsconcen-
traties kunnen worden voorkomen. 
Ten einde bedrijfsbelangen zo min 
mogelijk te schaden wordt het ge-
noemde overleg met de organisaties 
gevoerd. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) inzake branchevervaging ban-
ken; reisbemiddeling. 

De geachte afgevaardigde vraagt of 
ik de ontwikkeling van de activiteiten 
van de banken in de reiswereld nauw-
lettend volg. Ik kan hier bevestigend 
op antwoorden. Er is ten opzichte van 
verleden jaar geen ontwikkeling ge-
weest die mij aanleiding heeft gege-
ven tot ingrijpen. Nog steeds treden de 
banken uitsluitend op als bemiddelaar 
en vinden er geen overnemingen van 
reisbureaus of reisorganisaties plaats. 
Zolang dat het geval is, zie ik als Minis-
ter van Financiën geen aanleiding in te 
grijpen, en heb overigens ook niet de 
mogelijkheden dat te doen. 

Vraag van de heer Van lersel (CDA) 
over de spaarbiljetten aan toonder. 

De heer Van lersel stelt dat als ge-
volg van de ingewikkeldheid van de 
fiscale problematiek het meer en meer 
voorkomt dat er een ruime periode 
ontstaat tussen de bekendmaking van 
een beleidsopzet en de concrete ten 
uitvoerlegging daarvan. 

Hij wijst op de kwestie van de rente-
aftrek en die van de papieren aan toon-
der. Hij dringt erop aan deze periode 
van onzekerheid zoveel mogelijk te be-
korten. Wat de spaarbiljetten aan toon-
der betreft verbindt hij daaraan de 
vraag of de Staatssecretaris wil mede-
delen wat hem voor ogen staat: voor-
heffing of renseignering. 

In het algemeen ben ik met de heer 
Van lersel van mening dat over maat-
regelen die beogen een wijziging in 
het fiscale inkomensbegrip of in het ta-
rief aan te brengen zo weinig mogelijk 
onzekerheid mag ontstaan. Voor wat 
de spaarbiljetten aan toonder betreft is 
van zo'n onzekerheid geen sprake. De 
rente op deze spaarbiljetten is belast 
en zal dat ook blijven. Hooguit zou er 
onzekerheid zijn voor de belasting-
plichtigen die hun handel en wandel 
met betrekking tot de spaarbiljetten 
buiten-de-fiscus-om effectueren. 

Over de problematiek van de spaar-
biljetten aan toonder heeft een oriën-
terend gesprek plaatsgehad met het 
College van Overleg van de gezamen-
lijke banken en de Vereniging voor de 
Effectenhandel. Daarbij zijn als moge-
lijke maatregelen zowel een systeem 
van identificatie en renseignering als 
dat van een bronheffing aan de orde 
geweest; daarbij is ook aandacht be-
steed aan de mogelijkheid van kapi-
taalvlucht. 

Het proces van oordeelsvorming is 
nog niet afgerond. Wij hebben de zaak 
nog in studie. 

Vraag van de heer Van lersel (CDA) 
overdeCOBA. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van lersel stelt de nieuwe koers van de 
COBA aan de orde wanneer hij de 
wens uit naar een meer verscherpte 
controle van de uitgaven. 

Het is, ook in de nieuwe koers niet 
zo, dat de COBA een instrument is in 
de handen van de Minister van Finan-
ciën bij de beoordeling van de over-
heidsuitgaven. De COBA, een interde-
partementale commissie, beoogt me-
thoden en technieken te ontwikkelen 
om een betere beoordeling van de ef-
fectiviteit van het overheidshandelen 
mogelijk te maken. Dat blijft ook zo in 
de door de COBA uitgezette nieuwe 
koers. 

Essentieel bij die koerswijziging is 
echter dat meer dan in het verleden de 
nadruk zal worden gelegd op prakti-
sche toepassing van die methoden en 
technieken in concrete projecten bij de 
departementen. De nadruk zal daarbij 
liggen op analyses die rechtstreeks 
voor de besluitvorming van belang 
zijn. 

Vragen van de heer Van lersel (CDA) 
inzake de Comptabiliteitswet 1976 

Artikel 15 CW'76 
Op 19 april 1979 heb ik de Tweede 

Kamer in antwoord op vragen ter zake 
meegedeeld, dat voor de toepassing 
van artikel 15CW-1976een procedure-
afspraak is gemaakt tussen de Minis-
ter-President en mijzelf. Deze afspraak 
hield in dat het secretariaat van de Mi-
nisterraad zal toezien op de aanwezig-
heid van het afgesproken standaard-
formulier voor financiële consequen-
ties. De heer Van lersel vraagt naar de 
werking van deze regeling. Geconsta-
teerd moet worden dat deze nog niet 
geheel bevredigend werkt. Het zijn on-
getwijfeld aanloopproblemen die een 
volledige toepassing thans nog belem-
meren. Hopelijk zullen deze proble-
men binnen afzienbare tijd zijn over-
wonnen. 

Ervaring met de Comptabiliteitswet 
1976 

In het mondeling overleg dat ik met 
de vaste commissie voor de rijksuitga-
ven op 30 mei 1979 mocht hebben is 
door mij toegezegd in de loop van 
1980 overleg met de commissie te zul-
len voeren over de ervaringen met de 
uitvoering van de CW-1976. Dit over-
leg zou kunnen plaatsvinden aan de 
hand van een door mij op te stellen no-
ta. Ik stel mij voor deze vóór de Miljoe-
nennota 1981 aan de commissie te 
doen toekomen. 
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Vraag van de heer Van lersel (CDA) in-
zake uitbreiding controle Rekenkamer. 

Ten aanzien van het gewenste toe-
zicht door de Algemene Rekenkamer 
op instellingen die met overheidsgel-
den werken of een deel van de over-
heidstaak uitvoeren is een wets-
ontwerp controle publiekrechtelijke 
rechtspersonen in voorbereiding. Dit 
ontwerp is geëntameerd naar aanlei-
ding van de motie-Van Amelsvoort. 

Over het ontwerp wordt nog interde-
partementaal overleg gevoerd met be-
trekking tot de reikwijdte van de con-
trole. Met de voorbereiding van en be-
sluitvorming over het ontwerp zal 
noodgedwongen nog enige tijd ge-
moeid zijn. Gezien de vrij complexe ju-
ridische aspecten is een indieningsda-
tum bij het Parlement thans nog niette 
geven. Nadrukkelijk zou ik in dit ver-
band overigens nog wil len opmerken 
dat ik met de geachte afgevaardigde 
de heer Van lersel veel belang hecht 
aan een goede controle door de Alge-
mene Rekenkamer. 

Vraag van de heer Van lersel (CDA) 
over rendementsherstel. 

De heer Van lersel heeft enkele 
woorden gewijd aan het belang van 
een behoorlijk functionerende indus-
triële sector met het oog op de beteke-
nis van die sector voor werkgelegen-
heid, innovatie en export. In dat ver-
band informeerde hij hoe ik vanuit 
mijn specifieke verantwoordelijkheid 
aan het rendementsherstel denk bij te 
dragen. 

Het Kabinet tracht via tal van wegen 
een bijdrage te leveren aan de zo 
noodzakelijke verbetering van de ren-
dementspositie van het bedrijfsleven. 
Weliswaar ressorteren verschillende 
onderdelen van dat beleid, zoals loon-
matiging, energiebesparing en inves-
teringsstimulering, primair onder de 
verantwoordelijkheid van mijn colle-
ga's. Voor die beleidsonderdelen ben 
ik evenwel mede-verantwoordelijk, 
niet alleen omdat ik deel uitmaak van 
het kabinet maar ook vanwege mijn 
specifieke functie als Minister van Fi-
nanciën. 

Het is immers met name de Minister 
van Financiën, die geconfronteerd 
wordt met de uitdaging, het politiek 
wenselijke te verenigen met het finan-
cieel haalbare. Het feit dat de financië-
le ruimte beperkt is, dwingt tot een af-
weging van verschillende doeleinden, 
en ik kan u verzekeren dat ik daarbij 
herstel van de rendementspositie van 
het bedrijfsleven hoog in het vaandel 
heb staan. Met het oog daarop is mijn 

streven onder meer gericht op het zo 
veel mogelijk stabiliseren van de col-
lectieve lastendruk, ten einde langs die 
weg een bijdrage te leveren aan de 
noodzakelijke beperking van de loon-
kostenstijging. Daarnaast is het mijn 
specifieke verantwoordeli jkheid, de 
omvang van het financieringstekort 
binnen de grenzen van het aanvaard-
bare te houden om te vermijden dat de 
toegang van het bedrijfsleven tot de 
geld- en kapitaalmarkt verder wordt 
bemoeilijkt, en te voorkomen dat de 
toch al hoge rentestand en daarmee 
de rentelasten voor het bedrijfsleven 
verder zouden toenemen. 

Meer in het algemeen reken ik het 
vanuit mijn specifieke verantwoorde-
lijkheid tot mijn taak, via het budgettai-
re en het fiscale beleid er het mijne toe 
bij te dragen dat binnenlandse kosten-
opdrijvende impulsen zo veel moge-
lijk worden vermeden. Verder acht ik 
handhaving van de relatieve positie 
van de gulden, in goed overleg met de 
President van de Nederlandsche Bank, 
mede tot mijn verantwoordelijkheid te 
behoren, ten einde onnodige invoer-
kostenverhogende effecten tegen te 
gaan. 

Vragen van de heren Van lersel (CDA) 
en Wöltgens (PvdA) over risicodra-
gend vermogen. 

De geachte afgevaardigden Van lersel 
en Wöltgens hebben gewezen op het 
belang van een voldoende beschik-
baarheid van risicodragend vermogen 
voor ondernemingen. Uit de inhoud 
van de in het najaar uitgebrachte Sec-
tornota en Innovatienota blijkt dat de 
Regering dit onderkent. In de lnnova-
tienota werd dan ook aangekondigd, 
dat in interdepartementaal overleg on-
derzocht zou worden welke knelpun-
ten op het gebied van risicodragende 
financiering bestaan, en dat daarbij de 
mogelijkheid en wenselijkheid bezien 
zou worden van overheidsmaatrege-
len om een bijdrage te geven aan de 
oplossing van eventuele knelpunten. 
Uiteraard zullen in dat verband de me-
rites bezien worden van de instellin-
gen en regelingen die in het buiten-
land zijn opgezet. Ook ligt het in de be-
doeling bij dit onderzoek de bijdrage 
van de institutionele beleggers, waar-
op de heer Wöltgens wees, te betrek-
ken. Tot deze beleggers reken ik uiter-
aard ook het ABP. 

Met name is door de geachte afge-
vaardigden gesproken over de Neder-
landse Participatiemaatschappij, Risi-
cokapitaal Nederland en het lndustri-
eel Garantiefonds. Daar zouden nog bij 
genoemd moeten worden de regiona-

le ontwikkelingsmaatschappijen. Het 
is de vraag of, ondanks de inspannin-
gen van deze instellingen, de vraag 
naar en het aanbod van risicodragend 
vermogen elkaar in voldoende mate 
ontmoeten. Het is echter bijzonder 
moeilijk vast te stellen hoeveel inves-
teringen als gevolg van een eventueel 
gebrek aan risicodragend kapitaal ach-
terwege blijven. Dit neemt niet weg, 
dat wi j ons over deze zaak intensief be-
raden. Daarbij sluit ik een mogelijk sa-
menwerkingsverband tussen onder 
meer het bankwezen en de overheid 
niet uit. In dat geval is het zoals de ge-
achte afgevaardigde Van lersel heeft 
aangeduid, redelijk van het bankwezen 
een bijdrage te verlangen. 

De heren Wöltgens en Van lersel 
gingen nog in op de in de Wettoezicht 
kredietwezen genoemde 5%-grens 
voor deelnemingen van banken in an-
dere ondernemingen. Deze grens zou 
een belemmering vormen voor het 
bankwezen om in de bij het bedrijfsle-
ven bestaande behoefte aan risicodra-
gend vermogen te voorzien. 

Ik wil erop wijzen dat de Wet toezicht 
kredietwezen risicodragende deelne-
mingen van banken in andere onder-
nemingen en instellingen voor zover 
zulks meer dan 5% bedraagt niet on-
mogelijk maakt, doch voor dergelijke 
deelnemingen een verklaring van 
geen bezwaar voorschrijft. Het beleid 
van de Nederlandsche Bank en mij 
gaat er van uit, dat voorzichtigheid ge-
boden is bij verdergaande participatie 
van het bankwezen in risicodragend 
kapitaal, omdat de banken door parti-
cipatie in ondernemingen extra risi-
co's zouden gaan aanvaarden in hun 
actief-bedrijf, terwijl zij in de huidige 
situatie reeds niet dan met moeite aan 
de door de Bank gehanteerde solvabi-
liteitseisen kunnen voldoen. Voorts is 
het vanaf dat percentage mogelijk, dat 
de participant een overheersende in-
vloed kan uitoefenen op het beleid van 
de onderneming waarin is deelgeno-
men. 

Overigens is het de vraag of een glo-
bale verhoging van het toegestane 
deelnemingspercentage tot 10% wel 
een bijdrage zou leveren aan een gro-
tere beschikbaarheid van risicodra-
gend vermogen voor het bedrijfsleven 
op die plaatsen waar er de meeste be-
hoefte aan bestaat. De heer Van lersel 
wees er reeds op, dat verschuiving van 
de deelnemingsgrens kan neerkomen 
op een versterking van de bankbelan-
gen in juist nu reeds goed renderende 
activiteiten. 

Er zij nog op gewezen dat in het ver-
leden ook toestemming is verleend 
voor het ontstaan van participatie-
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maatschappijen als samenwerkings-
vorm tussen verschillende financiële 
instellingen, waaronder banken. Het is 
zeer wel denkbaar dat nieuwe initiatie-
ven in deze richting in het structuurbe-
leid van de Wtk kunnen passen. 

Wat ik hier gezegd heb, neemt niet 
weg, dat het gewenst is de rol van het 
bankwezen bij het verschaffen van risi-
codragend vermogen nader te bezien. 

Vraag van de heer Bakker (CDA) inzake 
bevordering van het sparen. 

De heer B. Bakker heeft gevraagd of 
ik een onderzoek wil laten doen naar 
het effect op de spaartoename als het 
Westduitse systeem van Sparvertrage 
ook in Nederland zou worden toege-
past. Ik zeg dit onderzoek gaarne toe. 

Vraag van de heer Joekes (VVD) inzake 
rentelast nationale schuld. 

De heer Joekes wijst nog op de ren-
telast die thans op de begroting drukt. 
Terecht stelt hij dat de rentebetalin-
gen een loden last voor de schatkist 
gaan worden. De meerjarenramingen 
tonen dit reeds duidelijk aan. Zelfs bij 
dalende tekorten zullen de rentelasten 
omvangrijk zijn. 

Oplopende rentepercentages kun-
nen dit beeld dan nog verslechteren. 
Een en ander onderstreept eens te meer 
de noodzaak het financieringstekort van 
de overheid zo snel mogelijk terug te 
brengen naar het structureel aanvaard-
bare niveau, ten einde een steeds ver-
dere cumulatie van rentelasten in de 
toekomst te voorkomen. 

Vraag van de heren Van lersel (CDA) 
en Joekes (VVD) inzake de Postbank. 

De heren Van lersel en Joekes heb-
ben ook nog gevraagd naar de besluit-
vorming rond de Postbank. Inderdaad 
is het gewenst, zoals de heer Van ler-
sel stelt, dat over de Postbank spoedig 
een beslissing wordt genomen. Ik heb 
goede hoop dat dit ook zal gebeuren. 
Ik kan helaas nog geen datum noe-
men, waarop de besluitvorming in het 
Kabinet zal zijn afgerond, maar er zit 
beweging in de zaak. 

(Ik zou het niet wijs achten, zoals de 
heer Joekes voorstelt, de Postbank die 
toch niet als iets geheel nieuws moet 
worden beschouwd maar als een ver-
dergaande uitbouw van de bestaande 
Postgiro en Rijkspostspaarbank, in de 
ijskast te zetten en te laten doodvrie-
zen. We moeten vooral niet uit het oog 
verliezen dat de Postgiro- en Rijkspost-
spaarbank thans werk bieden aan ca. 
8000 mensen en dat de continuïteit 
van deze werkgelegenheid ons allen 
ter harte gaat). 

Antwoorden van de Staatssecretaris 
van Financiën 

Vragen van mevrouw Epema-Brug-
man (PvdA) inzake communicatie tus-
sen belastingdiensten belastingplich-
t igen. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Epema-Brugman heeft in het kader 
van de verbetering van de communi-
catie tussen de belastingdienst en de 
belastingplichtigen gevraagd of men 
wel goed weet welke klachten de be-
lastingplichtigen hebben en of er bij 
het onderzoek ook vertegenwoordi-
gers van de belastingbetalers zijn be-
trokken. 

Op voorstel van de Permanente 
Voorlichtingscommissie is door een 
werkgroep een onderzoek ingesteld 
naar de problemen bij de communica-
tie tussen de belastingdienst en de be-
lastingplichtigen, in het bijzonder op 
het terrein van de aanslagregeling. De 
leden van die werkgroep komen voort 
uit alle geledingen van de aanslagre-
geling; zij staan dagelijks in direct con-
tact met de belastingplichtigen. Mij is 
gebleken dat de werkgroep de com-
municatieproblemen zeer wel onder-
kent. 

In een later stadium zal nog worden 
bezien of het zinvol is de belastingbe-
taler in één of andere vorm bij deze 
zaak te betrekken. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) over vereenvoudiging van het 
aangiftebiljet. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Epema-Brugman heeft gevraagd of 
het aangiftebiljet sterk kan worden 
vereenvoudigd door het optellen, af-
trekken en overbrengen van bedragen 
in het aangiftebiljet door de belasting-
dienst te laten doen. Zij stelt dat het 
'toch-te-gek-is' dat zoveel mensen 
hulp nodig hebben bij het invullen van 
hun aangiftebiljet: het'consulenten-
wezen' tiert welig. 

Ik wil niet ontkennen dat het aangif-
tebiljet niet eenvoudig is en dat veel 
mensen de hulp inroepen van een ad-
viseur. Door de eenvoudige werk-
zaamheden als die van het optellen, 
het aftrekken en het overbrengen van 
bedragen aan de belastingdienst over 
te laten, zal de invulling van het biljet 
echt niet eenvoudiger worden. Voor 
die werkzaamheden is toch veelal niet 
een beroep op deskundige hulp nodig. 

Bovendien meen ik dat het overlaten 
van optellen, aftrekken etc. de belas-
tingplichtige ook niet zal aanspreken. 
Die belastingplichtige wil immers toch 
ook zelf zo gauw mogelijk weten wat 

het belaste inkomen is geweest en 
hoeveel belasting zal moeten worden 
betaald of teruggekregen. 

Ik wil er nog op wijzen dat naar mijn 
mening de Nederlandse aangiftebiljet-
ten in vergelijking tot vele buitenland-
se aangiftebiljetten gunstig afsteken. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) inzake inhouding loonbelasting 
op kleine pensioenen 

De vraag of op kleine pensioenen 
loonbelasting kan worden ingehou-
den, rekening houdend met de AOW-
uitkering en de inhouding daarop, kan 
niet bevestigend worden beantwoord. 
Om de heffing van loonbelasting een-
voudig te laten verlopen wordt uitge-
gaan van een systeem waarbij - in het 
algemeen - iedere inhoudingsplich-
tige de loonbelasting berekent zonder 
rekening te houden met hetgeen de 
werknemer uit andere inkomensbron-
nen nog verwerft. 

Vraag van Mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) over inzage aanslagbiljet (ex-
man) ingeval van alimentatie. 

Van de wettelijke geheimhoudings-
verplichting kan o.g.v. artikel 67 2e lid 
van de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen ontheffing worden verleend. 

Voordat daartoe wordt overgegaan 
vindt een zorgvuldige afweging plaats 
van de algemene belangen welke door 
een goede uitvoering van de overheids 
taak worden gediend en persoonlijke 
belangen. In overwegend civielrechte-
lijke aangelegenheden, zoals echt-
scheidingskwesties, is naar mijn oor-
deel bij afweging van de hiervóór be-
doelde belangen geen aanleiding aan-
wezig ontheffing van de geheimhou-
dingsverplichting te verlenen. Daartoe 
bestaat te minder aanleiding indien de 
gewenste informatie ook langs andere 
weg kan worden verkregen. In dat ver-
band wijs ik er nog op dat partijen te 
allen tijde de rechter kunnen verzoe-
ken het aanslagbiljet door de weder-
partij te doen overleggen. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) over wachtti jd voor interne op-
leiding tot inspecteur. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Epema-Brugman acht de verlenging 
van de wachtti jd van 2 tot 5 jaar om te 
kunnen deelnemen aan het in de 
dienst gehouden onderzoek naar de 
geschiktheid voor inspecteur, vrij lang. 
Zij vraagt zich af of door deze verlen-
ging - in het leven geroepen om onei-
genlijk gebruik tegen te gaan - niet 
een aantal goede kandidaten verloren 
gaat, omdat zij naar elders vertrekken. 
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Op die vraag kan ik helaas geen con-
creet antwoord geven; wèl merk ik op 
dat het aantal mannelijke en vrouweli j-
ke ambtenaren dat aan de formele ver-
eisten voldoet - v.w.o.-opleiding - re-
latief betrekkelijk gering is (ongeveer 
50 in aantal), hetgeen ook blijkt uit de 
beperkte deelneming aan de selectie 
(in 1979: 16). 

Vraag van de heer Joekes (VVD) over 
de Staatsloterij. 

De heer Joekes heeft zijn voorkeur 
uitgesproken voor een indexering van 
de hoofdprijs van de Staatsloterij. Die 
bedraagt sinds 1968 f 500.000. 

Naar zijn mening zou verhoging van 
de hoofdprijs de steeds moeilijker con-
currentiepositie van de Staatsloterij 
ten opzichte van de andere Nederland-
se en buitenlandse kansspelen ten 
goede komen. Deze hoofdprijs is wet-
telijk vastgesteld en deze geldt ook 
voor alle andere algemene kansspe-
len. Van de zijde van het spelend pu-
bliek wordt van tijd tot ti jd wèl aange-
drongen op een splitsing van de 
hoofdprijs van f 500.000 in een aantal 
kleinere prijzen, maar zelden wordt 
van die zijde aangedrongen op verho-
ging van het niveau van de hoofdprijs. 

Wat de opmerking van de geachte 
afgevaardigde betreft inzake de rechts-
positie van de lotenverkopers kan ik 
mededelen dat in het afgelopen jaar 
door mij persoonlijk is deelgenomen 
aan onderhandelingen met de belan-
genvertegenwoordigers. Binnen enke-
le weken zal ik de Kamer over het ver-
loop van de besprekingen verwitt igen. 

Vragen van de heer Bakker (CDA) over 
domeinen. 

De geachte afgevaardigde de heer B. 
Bakker heeft enkele opmerkingen over 
Domeinen gemaakt. 

Hij heeft erop aangedrongen in Zui-
delijk Flevoland meer grond voor agra-
rische doeleinden uit te geven om zo-
doende een grotere bijdrage te leveren 
aan de oplossing van knelpunten op 
het 'oude land'. 

De inrichtingsproblematiek van Zui-
delijk Flevoland regardeert in de eerste 
plaats de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat. Het verkavelingsplan voor 
Zuidelijk Flevoland wordt thans geac-
tualiseerd. Als ik goed ben ingelicht is 
de kans groot, dat de procedure voor 
de vaststelling van dit plan in de loop 
van dit jaar zal zijn vol tooid; op het re-
sultaat hiervan kan ik niet vooruitlo-
pen. 

De heer Bakker heeft voorts gespro-
ken over verkleining van de bedrijfs-

grootte van de in Zuidelijk Flevoland 
ui t te geven landbouwbedrijven vooral 
die van de veehouderijbedrijven. In de 
praktijk zijn wij hier al mee bezig; er 
wordt nl. naar gestreefd om te komen 
tot uitgifte van weidebedrijven van 
omstreeks 40 ha. 

De heer B. Bakker heeft ook ge-
vraagd om de op stapel staande nieu-
we pachtnormen gematigd toe te pas-
sen. De Minister van Landbouw is de 
eerst verantwoordelijke bewindsman 
voor de vaststelling van de hoogte van 
de pachtnormen. Hij is er mee bezig 
om het pachtnormenbesluit 1977 nog 
in 1980 aan te passen. Mij hebben tot 
nog toe geen mededelingen bereikt 
over een concreet gewijzigde opzet, 
zodat u zult begrijpen, dat over de wi j -
ze van toepassing voor wat betreft de 
domeingronden ik nog niks kan zeg-
gen. 

In het verleden is reeds vele malen 
gesproken over een eventuele over-
gang van het beheer van de agrarische 
domeinen naar het departement van 
Landbouw en Visserij. Zo'n overgang 
is niet gerealiseerd omdat gemeend 
werd, dat het algemeen belang het 
best wordt gediend, indien het beheer 
van deze domeinen bij Financiën blijft. 

In het begin van de zestiger jaren 
heeft tussen de toenmalige Ministers 
van Financiën, van Landbouw en Vis-
serij en van Verkeer en Waterstaat 
overleg plaats gevonden over de wijze 
waarop een goede coördinatie van het 
beleid inzake de agrarische domeinen 
zou kunnen worden geëffectueerd. 
Daarop is de Coördinatie Commissie 
Agrarische Domeinen ingesteld. Die 
commissie bestaat uit twee vertegen-
woordigers van elk van de hier bedoel-
de ministeries. De commissie heeft tot 
taak de drie bewindslieden te advise-
ren over het beleid met betrekking tot 
de agrarische domeinen. 

Ook over de jaarlijkse uitgifte van de 
bedrijven in Zuidelijk Flevoland brengt 
deze commissie elk jaar een advies uit 
aan de drie betrokken bewindslieden; 
de bewindsman van Financiën stelt als 
eerst verantwoordelijke voor het do-
meinbeheer het jaarlijkse uitgifteplan 
vast, nadat de Ministers van Land-
bouw en Visserij en van Verkeer en 
Waterstaat hiermee akkoord zijn ge-
gaan en het Landbouwschap is ge-
hoord. 

Ik meen hiermede duidelijk te heb-
ben gemaakt, dat ten aanzien van de 
uitgifte van de agrarische bedrijven re-
kening wordt gehouden met de belan-
gen van de meest betrokkenen, d.w.z. 
ook die van de meest betrokken depar-
tementen. 

De geachte afgevaardigde heeft ten 
slotte nog gevraagd of zal worden 
overgegaan tot het instellen van plaat-
selijke objectieve commissies, die zich 
zouden moeten gaan bezighouden 
met de beoordeling van taxaties in de 
gevallen waarin huurders van domein-
woningen die woningen willen kopen. 

Het verdient naar mijn mening de 
voorkeur, dat in dergelijke gevallen 
onafhankelijke niet-ambtelijke deskun-
digen worden ingeschakeld om tot een 
zo objectief mogelijke bepaling van de 
verkoopwaarde te komen. In de prak-
tijk werkt dit bij mijn weten uiterst be-
vredigend. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) over minimum-leefti jd voor 
controleurs c.q. adjuct-inspecteurs. 

De door de geachte afgevaardigde 
mevrouw Epema-Brugman uit het in-
terview met mevrouw Stelten getrok-
ken conclusie dat aan de toelating tot 
de selectie voor controleur een mini-
mum-leeftijd is verbonden, is juist. 
Aan de kandidaat uit de dienst wordt -
ongeacht de vooropleiding - het vereis-
te gesteld dat hij of zij adjunct-commies 
is en ten minste de leeftijd van 20 jaar 
heeft bereikt. Gelet op de leeftijd van de 
indiensttreding van de schoolverlater 
en de duur van de opleiding tot ad-
junct-commies vormt deze leeftijdsgrens 
geen wezenlijke belemmering voor een 
reële doorstroming. 

De op dit ogenblik in gang zijnde 
werving buiten de dienst richt zich op 
schoolverlaters metten minste 
HAVO-diploma, terwijl om praktische 
redenen geen minimum-leefti jd is 
gesteld. Aan deze werving kunnen ui-
teraard ook de arbeidscontractanten en 
ambtenaren uit de belastingdienst deel-
nemen die ten minste in het bezit van 
een HAVO-diploma zijn. De aanstelling 
van een voor het ambt van adjunct-in-
specteur geselecteerde fiscaal-jurist of 
•econoom is niet aan een minimum-
leeftijd gebonden; hij of zij wordt aan-
stonds - zij het in tijdelijke dienst - tot 
adjunct-inspecteur benoemd. 

Vraag van mevrouw Epema-Brugman 
(PvdA) over deurwaarders. 

Wat de vraag van de geachte afge-
vaardigde mevrouw Epema-Brugman 
betreft, of het in 1973 vastgestelde 
rangniveau van deurwaarders op-
nieuw zal worden bezien meen ik er op 
te moeten wijzen dat deze waardering 
tot de bevoegdheid van de Minister 
van Binnenlandse Zaken behoort. Ik 
heb, mede gezien de ook in 1973 daar-
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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'? 
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