31ste vergadering

Voorzitter: Thurlings
Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten:
Thurlings, Van Kuik, Vermeer, Kolthoff, Meuleman, Kaland, Horbach,
Mol, Zoutendijk, Lamberts, Eijsink,
Franssen, Zoon, Broeksz, Van Dalen,
Van Waterschoot, Steigenga-Kouwe,
De Cloe, Versloot, De Rijk, Heijne Makkreel, Uijen, Van Veldhuizen, Trip, Netjes, Terwindt, d'Ancona, Von Meijenfeldt, Van der Jagt, Vrouwenvelder,
Gooden, Umkers, Christiaanse, Van
Tets, De Vries, W. F. de Gaay Fortman,
Kremer, Tjeerdsma, Simons, Kreutzkamp-Schotel, Van der Werf-Terpstra,
Steenkamp, B. de Gaay Fortman,
Schlingemann, Tummers, De Jong,
Van Boven, Van Kleef, Veen, Vonk-van
Kalker, Van de Rakt, Fischer, Wiebenga, Diepenhorst, Vonhoff-Luijendijk,
Baas, Voute, Van Hulst, Oskamp, Van
Hemerttot Dingshof, Maris, Maaskant
en Van Someren-Downer,
en de heren Wiegel, Vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken, Van Aardenne, Minister van Economische Zaken, Albeda, Minister van
Sociale Zaken, Van Amelsvoort,
Staatssecretaris van Financiën, Hazekamp, Staatssecretaris van Economische Zaken, Beyen, Staatssecretaris
van Economische Zaken en De Graaf,
Staatssecretaris van Sociale Zaken.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Allereerst van
het lid Teijssen, wegens feestelijke familie-omstandigehden. Hij viert vandaag zijn 40-jarig huwelijksfeest. De
Kamer wenst hem en zijn vrouw en
kinderen daarmee geluk.

Oskamp en Letschert, wegens ambtsbezigheden;
Van derWerff;
Tunders, wegens ziekte.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat de door het College van Senioren te nemen besluiten, alsmede de
lijst van ingekomen stukken met de
door mij gedane voorstellen voor de
leden ter inzage zullen worden gelegd.
De op het vorenstaande betrekking
hebbende stukken zullen in de Handelingen worden opgenomen.
Ingevolge artikel 41 van het Reglement
van Orde liggen ook de notulen van de
vorige vergadering voor de leden ter
inzage. Tenzij enig lid hiertegen vóór
het einde der vergadering bezwaar
maakt, zal worden aangenomen, dat
de Kamer akkoord gaat met de voorstellen en dat zij de notulen goedkeurt.
Bericht van verhindering tot bijwoning
van de vergadering heb ik ontvangen
van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Financiën en van Verkeer en
Waterstaat, alsmede van de Staatssecretaris van Justitie. Zij zullen bij de
behandeling van de wetsontwerpen
hun departement betreffende, zo nodig, vervangen worden door de Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken, dan wel door de
Staatssecretaris van Financiën, de
heer van Amelsvoort.

Verder verzoek ik de Griffier de namen
van de verhinderde leden voor te lezen.
De Griffier:

Aan de orde is de stemming over de
motie van de heer Christiaanse c.s. betreffende de reparatiewetgeving op
belastingterrein (gedrukt stuk Eerste
Kamerzitting 1979-1980, nr. 42g).

Van Krimpen en Nagel, tot en met 1 juli a.s., wegens verblijf buitenslands;

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen.

Van der Meer en Post, tot en met 1 juli,
wegens vakantie;

D
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Ingekomen stukken
Reparatiewetgeving

De heer Simons (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zullen niet voor deze
motie stemmen. Ik kreeg van de heer

Christiaanse en de zijnen de indruk dat
zij eigenlijk nogal wat bezwaar hebben
tegen het wetsontwerp dat wij de vorige keer hebben aangenomen. Gemakkelijk maakt hij het ons met de motie
niet, want deze reparatiewetgeving is
bepaald geen aanmoediging om zo
door te gaan. Dat vind ik jammer, want
ik meen dat het beleid zoals het sinds
een jaar is gevoerd, een juist beleid is.
Toen de motie werd ingediend, werden daarbij allerlei adjectieven gebruikt, zoals: alleen in duidelijk sprekende gevallen; niette gedetailleerd;
alleen tot ernstige leemten beperken
(alsof minder ernstige leemten geen
reden zouden zijn o m met reparatiewetgeving te komen). Het gaat ons allemaal veel te ver. Natuurlijk vinden
ook wij dat de lange terugwerkende
kracht niet de schoonheidsprijs verdient, maar er zijn gevallen waarin
men ertegen de achtergrond van de
fiscale problematiek die wij de vorige
keer hier hebben behandeld, niet aan
kan ontkomen, want het gaat om miljarden. In het geval van oneigenlijk gebruik zijn wij geen tegenstanders van
terugwerkende kracht. Integendeel,
deze is dan vaak juist geboden ter wille
van een rechtvaardige verdeling van
de lasten.
Op grond van deze argumenten zullen wij niet voor de motie kunnen
stemmen.

D
De heer Veen (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ondanks het feit dat ik namens mijn fractie de motie heb medeondertekend, heb ik er behoefte aan
even duidelijk te onderstrepen wat de
bedoeling is, zodat daarover naderhand geen misverstand kan bestaan.
De motie nodigt de Regering uit te
streven naar structurele verbeteringen
en een grotere doorzichtigheid van het
belastingstelsel, in het bijzonder ten
aanzien van het inkomensbegrip en
ten aanzien van de inkomstenbelasting.
Ik heb er behoefte aan, duidelijk te
maken dat mijn fractie de motie alleen
kan ondersteunen wanneer de verbetering en verduidelijking van het inko-
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Veen
mensbegrip wordt gekoppeld aan de
verbetering en verduidelijking van het
tarief van de inkomstenbelasting. Dat
kan naar mijn oordeel niet los van elkaar worden gezien. De heer Christiaanse heeft al een toelichting in die zin
gegeven, maar het is goed als het nog
eens wordt gezegd.
De Voorzitter: Ik weet niet of uw verklaring past binnen de omschrijving
van het begrip 'stemverklaring'. Bovendien lijkt zij mij taalkundig overbodig, want het woord 'en' staat niet geheel willekeurig in de motie.
De motie wordt zonder stemming
aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de P.v.d.A. wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen deze motie te
hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van de
wetsontwerpen:
Naturalisatie van Blank, llse-Marie
en 23 anderen (16 172);
Naturalisatie van Bottse, Gloria Renate en 25 anderen (16 173);
Naturalisatie van Arntz, Hendrik AIbert en 24 anderen (16 174);
Naturalisatie van Abdoel Gafoer
Mohamed Deen en 24 anderen
(16 175);
Naturalisatie van Asem, Mohamed
en 21 anderen (16 176);
Naturalisatie van Barten, Kreszentia
en 28 anderen (16 177);
Naturalisatie van Belmonte Marks,
Encarnacion en 20 anderen (16 178);
Naturalisatie van D'Adamo, Michele
en 21 anderen (16 179);
Naturalisatie van Abraham, Willem
Johannis en 18 anderen (16 243);
Aanvulling van de Wet van 19 maart
1980, Stb. 119, tot uitbreiding van de
gemeente Purmerend met gedeelten
van de gemeenten Edam-Volendam
en llpendam (16 248);
Wijziging van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van
de begroting van uitgaven van het Rijk
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp;
tweede wijzigingsvoorstel) (15 901);
Wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat)
van de begroting van uitgaven van het
Rijk voor het jaar 1979 (wijziging naar
aanleiding van de Voorjaarsnota, alsmede enige nadere aanpassingen;
eerste wijzigingsvoorstel) (15 988).
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Deze wetsontwerpen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal
andere uitkeringen en pensioenen per
1 juli 1980 en 1 januari 1981 (16 212).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Versloot (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Bij de voorbereiding van de
behandeling van dit wetsontwerp heb
ik met toenemende ergernis geprobeerd, mij te ontdoen van alle rookgordijnen die in de discussie aan de overzijde van het Binnenhof rond een vrij
eenvoudige zaak zijn opgetrokken. In
het Nederlandse loonstelsel, bijzonder
vereenvoudigd weergegeven, heeft
een werknemer in de regel tweemaal
per jaar aanspraak op een compensatie voor de ontwikkeling van de kosten
van levensonderhoud over pakweg
drie tot negen maanden voor die dat u m . Bovendien komt dikwijls, niet altijd, per 1 januari een initiële loonsverhoging aan de orde.
De m i n i m u m l o o n t r e k k e r - d a t i s e e n
man die profiteert van een bepaalde
garantie, die wij hebben vastgelegd in
de Wet op het minimumloon en de minimumvakantie-uitkering, volgt op
wat grotere afstand. Als op 1 januari
de loontrekkers een prijscompensatie
wordt gegeven over de zomer daaraan
voorafgaand, april tot en met oktober,
werkt dat voor de minimumloontrekker pas een half jaar later door. Hetzelfde geldt voor de initiële verhoging per
1 januari. Die werkt voor de m i n i m u m loongarantie ook pas een half jaar later
door. Dat noemen w i j de naijling. Op
zich zelf is dat een vervelende zaak.
Technisch kan het nauwelijks anders
en voor een garantiebepaling is het
ook niet zo erg.
Het betekent in feite dat de garantiebepaling een soort duiventil is. Niemand wordt op het m i n i m u m l o o n
aangenomen. Iemand wordt op een
loon aangenomen. Dat loon volgt zijn
eigen ontwikkeling krachtens de c a . o .
en andere regelingen. Bij tijd en wijle
kan het voorkomen dat iemand boven
het m i n i m u m loon is en dat daarna de
garantiebepaling hem op grond van
de naijling een half jaar later inhaalt.

Reparatiewetgeving
Naturalisaties
Gemeentegrenzen
Economische Zaken
Verkeer en Waterstaat
Sociale Verzekeringen

Dat betekent dan dat hij van die garantie profiteert. Het is zeer wel mogelijk
o m tijdelijk boven het m i n i m u m l o o n te
zitten, om dan te zien dat je wordt ingehaald, om er vervolgens weer eens
bovenuit te komen en weer ingehaald
te worden. Het lijkt allemaal erg ingewikkeld, maar is op zichzelf eigenlijk
verschrikkelijk eenvoudig. De lonen
volgen de prijsontwikkeling met ongeveer een halfjaar vertraging en de garantie volgt de prijsontwikkeling met
een jaar vertraging, via de schakel van
de ontwikkeling van de lonen.
Wat zou er gebeurd zijn als wij een
Regering hadden gehad met een zodanig krachtige, maar vooral ook gelukkige hand dat er in de winter van
1979-1980 - in de periode van oktober
tot april geen prijsstijgingen waren geweest? Natuurlijk zou de oppositie
hebben gezegd dat dit niet aan de Regering lag en de Regering zou gezegd
hebben dat het wel aan haar lag, maar
die kwestie kunnen wij thans in het
midden laten. Gesteld dat zich dit had
voorgedaan, dan had de Regering
geen behoefte gehad aan kunstmatige
ingrepen per 1 juli, dan was er geen
beperking van de prijscompensatie geweest en dan was er geen verlaging
van de loonbelasting geweest om het
reële loonpeil in stand te houden. Niettemin had dan echter het m i n i m u m loon met f 55 verhoogd moeten worden, op basis van de ontwikkelingen
van vorige zomer, van het initieel van
1 januari en van de loonontwikkeling,
waarin dit alles is verdisconteerd. Wij
zouden gedurende een halfjaar hebben geleefd met een m i n i m u m loon
dat was achtergebleven bij de loonontwikkeling, maar dat een halfjaar later
de sprong meemaakt. De stijging van
de garantie per 1 juli 1980 ligt nog
steeds in de toekomst. Het is ongeveer
f 55 en dit zou niets anders zijn geweest dan een honorering van hetgeen in de wet is vastgelegd en wat is
gebeurd gedurende de periode van
een half tot een heel jaar geleden.
Wat gebeurt er nu echter? Omdat de
loontrekkenden per 1 juli niet dankzij
een gelukkig of succesvol beleid nul
gulden, maar slechts f 26 omhoog
gaan, mag de minimumloon-garantie
niet met f 55 omhoog gaan, omdat dit
het hele gebouw scheef zou trekken. Er
is echter een heel andere redenering
mogelijk. Nu wij de prijscompensatie
per 1 juli beperkt zien tot een vast bedrag van f 26 voor iedereen, zou er alle
aanleiding zijn geweest o m per 1 juli
het minimum loon, behalve met de
f 55 naijling, alsnog te verhogen met
een voorindicatie van f 26 waarmee

1046

Versloot
eindelijk eens het m i n i m u m l o o n in de
juiste verhouding zou hebben gestaan,
zoals vastgelegd in de wet, tot het normale loongebouw. Dan zouden wij
eindelijk hebben gezien wat het minim u m l o o n betekent. Ik kan mij voorstellen dat ervoor een voorindicatie
o m allerlei redenen geen aanleiding is,
maar o m nu de f 55, gebaseerd op de
prijsontwikkelingen van verleden jaar
zomer - de periode van april tot oktober 1979 - thans tegen te houden, o m dat dan de minimumloon-trekkers per
1 juli opeens een veel grotere ontwikkeling zouden zien dan de overige
werknemers, is dunkt mij, een drogreden. Die zaak is duidelijk in strijd met
ons hele loonstelsel. Het berust op een
denkfout. De trekkers van m i n i m u m loon gaan niet op 1 juli met f 55 vooruit als w i j deze wet verwerpen, maar
zij halen een achterstand van een halfjaar in. Welke reden er ter wereld kan
zijn om de economische problemen
waarin wij zitten te verhalen op de
trekkers van minimumlonen - door de
garantie niet te verhogen met het toegezegde bedrag, waarop zij op basis
van de hele voorgaande ontwikkeling
recht hebben, maar met m i n d e r - is
mij zo duidelijk als koffiedik.
Ik kan niet anders dan zeggen dat
deze wijze van toepassing van de wet
m i n i m u m l o o n , of liever gezegd van
wijziging daarvan ad hoc, onjuist is,
dat die geen rechtsgrond heeft en dat
die volstrekt niet past in het Nederlandse 'loongebouw'. Ik kan mij twee
bezwaren voorstellen tegen deze redenering. In de eerste plaats de gedachte
dat het minimumloon te hoog is ten
opzichte van het loonstelsel. Dat is een
onderwerp voor discussie. Wie dat
wenst te beweren, moet dat dan ook
doen en moet daar ook de politieke
consequenties van aanvaarden. Wij
kunnen niet zeggen, dat wij de naijling
van het minimumloon, waardoor de
gegevens van vorig jaar eindelijk in
dat minimumloon gaan doorwerken,
moeten uitstellen omdat daardoor het
'loongebouw' zou worden scheefgetrokken. Dat kan natuurlijk niet. Dan
verbergt men een afkeer van de hoogte van het minimumloon of een veroordeling daarvan achter een volkomen onjuiste motivering.
Er is een tweede redenering mogelijk. Men kan zeggen - dat is ook gezegd - dat de wet op het m i n i m u m loon een voorindexering kent o m de
nadelige effecten van die naijling op
vlotte en gemakkelijke wijze te kunnen
oplossen. Men kan, bij wijze van spreken,een half jaar voorschot geven op
wat er na dat half jaar naijling zou
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moeten gaan gebeuren. Er is natuurlijk
ook de noodzaak denkbaar van een
correctie in omgekeerde zin, maar die
moet dan met de zware procedure van
wetswijziging die op dit ogenblik voor
ons ligt. Dan moet ik echter zeggen,
dat wij deze procedure van wetswijziging toepassen in een situatie die niets
met de bezwaren van naijling te maken heeft. Ik heb zoeven het voorbeeld
genoemd, dat lonen gestabiliseerd
zouden zijn gebleven omdat er gelukkigerwijze eens een keer een stabiel
indexcijfer voor het levensonderhoud
zou zijn geweest. Wij zouden dat natuurlijk toegejuicht hebben. Dan was
er op 1 juli niets gebeurd; geen beperking van een looncompensatie, want
er was geen looncompensatie geweest; geen verlaging van de loonbelasting; de minimumlonen waren met
55 gulden omhoog gegaan, omdat dat
eindelijk het oude effect was.
In theorie is er echter een andere
ontwikkeling denkbaar, maar die is
niet waarschijnlijk, namelijk dat de lonen omstreeks deze tijd nominaal achteruit zouden zijn gegaan. Er zou zich
als het ware een tegengestelde beweging hebben ingesteld en er zou een
loondaling plaatsvinden. Misschien
was dat per 1 juli niet moeilijk denkbaar, maar wie weet wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren. In
dat geval zou de naijling betekenen,
dat de minimumlonen niet meer in het
loonbestel van dat ogenblik passen,
maar daar dan tijdelijk bovenuit groeien. Voor zo'n situatie kan ik mij voorstellen dat een wetswijziging, waarbij
bij wijze van spreken een negatieve
naijling wordt gecompenseerd, ingediend zou worden. Dat is hier echter
niet het geval. De lonen stijgen nog
steeds op 1 juli. Nog steeds betekent
het dat, ook als wij nu de volle 55 gulden geven, de minimumlonen alsnog
die 26 gulden achterstand van 1 juli
behouden. Die achterstand wordt dan
pas op 1 januari 1981 ingehaald. Met
andere woorden, de naijling, de achterstand is er. De achterstand zou wat
minder geworden zijn, maar hij is er
nog steeds. Ik kan - en ik herhaal d a t bij geen enkele redenering de rechtsgrond zien, waarop wij de naijling van
55 gulden, de nabetaling van datgene
dat wij volgens het systeem nu eindelijk verschuldigd zijn op basis van
vroegere feiten, zouden mogen inhouden en daarmee de minimumloontrekkers zouden moeten laten betalen voor
ons algemene leed, ons gemeenschappelijke leed. Ik blijf dus - en ik
moet zeggen persoonlijk met verontwaardiging - tegen dit voorstel. Mijn
fractie zal daar tegen stemmen.

Sociale verzekeringen

D
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Over het aan de orde zijnde
wetsontwerp 16 212 menen w i j , als
fractie van het CDA, zeker na de brede
behandeling aan de overzijde, kortte
kunnen zijn. Toch zal ook ik het in een
wat bredere context plaatsen, omdat
er onrust is ontstaan over ongenuanceerde en onvolledige uitspraken over
de gevoelige en complexe materie der
inkomensverhoudingen, in het bijzonder voor de minst draagkrachtigen.
Daarenboven wensen wij een en
andermaal uit te spreken en waar te
maken dat de zorg voor de minst
draagkrachtigen in geest van de hier
bij het beleidsdebat over Sociale Zaken aanvaarde motie, ook de onze is
en blijft. De minst draagkrachtige gezinnen dienen zo lang mogelijk gesauveerd te worden. Wanneer daar onverhoopt aan getornd zou moeten worden, dienen alle overige meer draagkrachtige inkomenstrekkers reeds hun
bijdrage aan het sociaal-economisch
herstel geleverd te hebben.
Mijn fractie stelt het op hoge prijs,
wanneer ook de Minister deze visie
hier nog eens wil bevestigen.
De Minister heeft in zijn eerste repliek in de Tweede Kamer het waarom
van dit wetsontwerp nog eens kort samengevat door terecht te wijzen op
wat ik zou willen noemen: het evenwicht in verhoudingen der netto-inkomens aan de voet van ons inkomensgebouw. Ik ben het dan ook niet eens
met de op zich theoretisch juiste benadering van de heer Versloot. Bij herhaling hebben wij vanaf deze plaats gewezen op de vertekening welke bij inkomensvergelijking ontstaat, wanneer
de discussie zich eenzijdig richt op de
bruto-inkomensverhoudingen. Bruto
hebben veruit de meeste inkomenstrekkers in ons land, ook de laatste jaren, waarin de noodzaak tot matiging
algemeen werd erkend, nog altijd
winst geboekt. Wat dat betreft mag er
dan ook niet van matiging worden gesproken zolang de lonen en loonkosten sterker stijgen dan de produktiviteit.
Vakorganisaties welke stellen dat er
gematigd is, kunnen het mijns inziens
dan ook alleen hebben over de nettolonen omdat macro gezien de plussen
inderdaad geheel naar de belastingen
en collectieve premies zijn geschoven.
Men wentelt dan echter deze lasten, ten
gunste van de collectiviteit gemaakt,
wel af.
Uit een en ander blijkt ook dat de inkomenstrekker en zijn organisatie zijn
inkomen beoordeelt naar wat hij netto
- dat is verteerbaar - voor zich en de
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Franssen
zijnen overhoudt. Ik wil daar wel aan
toevoegen dat men dan de collectieve
voorziening en of die nou worden opgebouwd met belastinggeld of met sociale verzekeringspremies, zwaar onderwaardeert. Die waardering komt
kennelijk pas wanneer men er zelf een
beroep op moet doen of wanneer men
ze moet missen. Opmerkelijk is ook dat
men voor uit het eigen besteedbaar inkomen te betalen zekerheden meer
waardering blijkt te hebben.
Wijst dit er niet op dat wij voorzichtiger moeten zijn met collectieve lasten
opleggen ten kosten van particuliere
mogelijkheden? Gaarne zouden w i j
een reactie van de zijde der regeringstafel over onze visie horen.
Terugkerend naar het wetsontwerp:
w i j zijn het met de Minister eens dat de
netto verbetering voor de hierbij bedoelde minimum-inkomenstrekkers
gunstiger zal zijn dan wanneer de bruto aanpassing gewoon was doorgegaan, zonder extra belastingverlichting. Dat geldt zowel voor de minim u m l o n e n als voor de sociale-uitkeringstrekkers op dat niveau. Of dit in
de naaste toekomst zo zal blijven,
hangt wel af van de prijsontwikkeling
welke in mei gelukkig aanzienlijk m i n der ongunstig was dan in april.
De minima worden nu meer ontzien
ten opzichte van andere inkomenstrekkers, dan bij de maatregelen van het
kabinet-Den Uyl in 1976. Niet alleen
maatregelen zoals toen genomen zijn,
maar ook de nu geldende loonmaatregel en als consequentie daarvan het
nu voorliggende wetsontwerp worden
noodzakelijk, wanneer het overleg tussen werkgevers en werknemers en
tussen bedrijfsleven en Regering faalt.
Gezien de nu wettelijke netto-nettokoppeling van deze Regering is ingrijpen, hoe onsympathiek en ongewenst
dat ook moge lijken, dan klemmender
geworden.
Daarmede verspeelt het bedrijfsleven de kansen o m binnen de zeer
smalle marges, welke er in de komende jaren zullen zijn, zelf de meest gewenste verdeling aan te brengen. Toch
zal men het opnieuw moeten proberen, omdat anders, naar wij vrezen,
een geleide inkomenspolitiek het enige alternatief zal zijn. Het uitschuiven
van het ene procent, wat dit wetsontwerp beoogt zal goed passen bij de
ontwikkelingen welke zich per 1 januari aanstaande aftekenen.
Deze ontwikkelingen bevestigen geheel wat wij hier enkele maanden geleden voorspelden'. Prijscompensaties
en periodieken worden hersteld in de
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gebruikelijke v o r m , zij het dat er clausuleringen zijn welke aanpassing van
de prijscompensatie volgens centrale
aanbevelingen mogelijk maken. Er
wordt dus 'ingehaald' zoals het julirestant van de m i n i m u m l o n e n het
dan ook zal doen.
Wil de Minister bij deze gelegenheid
iets zeggen over deze ontwikkeling?
Hoe schat hij de invloed op onze werkgelegenheid van de hem nu al bekende ca.o.'s in?
De kern van de huidige problemen
en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke maatregelen is, dat wij samen
en door interne en door externe oorzaken al jarenlang meer koek opeten dan
er wordt gebakken. Dan raken ook de
voorraden op, in dit geval de financiële reserves, in het bijzonder bij het bedrijfsleven. Dat gaat ten koste van de
werkgelegenheid, vooral ook de zorgwekkende jeugdwerkloosheid is daar
een gevolg van.
Wij vragen ons dan ook af of er,
wanneer er maatregelen ten gunste
van de werkgelegenheid moeten worden genomen, er niet meer aandacht
aan de koppeling van de jeugdlonen
aan het m i n i m u m l o o n moet worden
geschonken. Vooral in zwakke bedrijfssectoren, maar ook in sterkere waar
voorheen de jeugdige een goede vakopleiding met daarachter een vrijwel
zekere arbeidsplaats kreeg, kan dat in
de huidige verhoudingen van internationaal gezien hoge jeugdlonen en lage winstmarges, niet meer. Het is toch
veel belangrijker voor onze jeugd zinvol werk te hebben en een vak te leren
tegen een wat lager loon, dan werkloostezijn?
Handhaving van de minimumkoopkracht naar reëele behoefte - dat is bij
gezinnen het geval - is een goede
zaak, maar is het dat ook voor de aan
dat inkomen gekoppelde jeugdlonen?
Wij betwijfelen dat! Wij zouden het op
prijs stellen het oordeel van de Minister over deze problematiek te mogen
vernemen.
Mede door de jarenlange structurele
verbetering der minimum-lonen en de
vloeren in prijscompensaties, vakantie-uitkeringen en loonsverhogingen,
alsmede door afremming van de salarisontwikkeling aan de bovenkant, zijn
de salarisgebouwen in elkaar gedrukt.
Dat is zeker voor een deel verantw o o r d , ook al wordt de beperking van
de stijging voor echt hoge inkomens,
in het 10e inkomensdeciel, voor 70%
bij de fiscus in rekening gebracht. Versterking van de koopkracht der gezinnen met één minimum-inkomen iszeker een goede zaak, maar beter ware
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het ons inziens geweest die versterking meer buiten de l o o n o p b o u w t e
zoeken, bij voorbeeld in het fiscale regime, c.q. kinderbijslag-regelingen.
Nu ontstaat opwaartse druk en grote
spanningen tussen ongeschoolden,
geoefenden en geschoolden. De noodzaak van deze uitschuifoperatie bewijst dat weer eens.
Ter illustratie overhandig ik hierbij
de voorzitter een pas gepubliceerde inkomensdecielentabel van DSM-Limburg BV. Ik heb deze de Minister reeds
doen toekomen. Ik verzoek u deze
staat als noot bij de Handelingen op te
nemen.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen
het opnemen van deze noot in de Handelingen geen bezwaar bestaat.
[Opgenomen aan het eind van deze
weekeditie.] 1
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Uit die staat blijkt onder
meer dat de bruto- en netto-verhoudingen tussen het gemiddelde van het
eerste en negende deciel der vakvolwassenen respectievelijk is 1 : 2,23 en
1 : 1,81. Dit moge de Minister aansporen o m bij noodzakelijke maatregelen
de vloeren niet zo dicht bij het plafond
te brengen dat men er alleen gebukt
en kreunend tussen kan verblijven. Dit
bewijst ook hoe irreëel het matigingsplan van de Partij van de Arbeid in
Weerwerk, met betrekking tot de inkomensverhoudingen is. Dat blijkt bovendien uit reacties van FNV en andere vakorganisaties. Het is ons inziens onmogelijk beperking alleen te
zoeken boven modaal, ook al moge dit
voor de kiezersgunst bijzonder interessant zijn.
Het zal duidelijk zijn dat wij, gezien
het voorgaande, instemmen met dit
wetsontwerp, in het vertrouwen dat de
Regering in haar beleid terdege rekening zal houden met de behoeften en
daarvoor benodigde koopkracht van
de écht minst draagkrachtigen.

D
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! Zo kort na de behandeling in de
Tweede Kamer is het duidelijk dat een
fundamentele beschouwing in deze
Kamer niet voor de hand ligt. Toch zijn
de belangrijkste punten weer de revue
gepasseerd.
Waarom was de maatregel noodzakelijk? Ik vestig er duidelijk de nadruk
op dat het belangrijkste punt is het zoveel mogelijk beperken van de werkloosheidsontwikkeling en hierbij de
inkomenspositie van de zwaksten,
waaronder de uitkeringstrekkers, zo-
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veel mogelijk te sparen. Hiervoor was
naast een pijnlijke ombuigingsoperatie een algemene loon- en inkomensmatiging noodzakelijk. In dit licht moet
men het loonpauzebesluit en de loonmaatregel bezien. Het bleek noodzakelijk dat de loonontwikkeling in 1980
1,5% bleef onder de ramingen van het
Centraal Planbureau.
De heer Franssen heeft terecht erop
gewezen dat, wanneer wij niets hadden gedaan, dit een groeiend ecart betekende tussen de verhoging van het
m i n i m u m l o o n en die van de overige lonen. Een belangrijk punt is dat deze discrepantie de toch al sterke samendrukking van ons loongebouw aan de basis,
waarop de heer Franssen terecht wees,
zou vergroten. Dit had het accute gevaar dat het loonmatigingsbeleid voor
1980 zou mislukken.
De heer Versloot heeft gezegd dat
deze ontwikkeling juist de bedoeling
van de werking van het mechanisme
was. Deze is immers zodanig dat datgene wat in de lonen gebeurt, met een
zekere vertraging ook in de minimumlonen gebeurt. Hij gaf een aardig voorbeeld, namelijk het geval van een nulstijging van de prijzen van 1979 op
1980. Hij vroeg of er dan al of niet een
regeringsoptreden was geweest en of
de zaak dan niet eenvoudig was doorgelopen.
De heer Versloot gaat ervan uit dat de
wet op de aanpassingsmechanismen
een automatisme is. Natuurlijk hebben
wij deze als automatisme bedoeld, o m dat wij de rechten van de mensen met
minimuminkomens goed wilden vastleggen. Terecht is er in deze Kamer op
gewezen dat een afwijking om meer
dan een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële beschikking
vraagt; zij vraagt om een wetsvoorstel.
Ik wijs erop dat de wet ons niet een
blind automatisme kan opleggen. De
mogelijkheid dat wij in uitzonderlijke si
tuaties hiervan afwijken, is niet uitgesloten, al heeft de Tweede Kamer gezegd dat dit moet gebeuren langs de
weg van een wetsontwerp.
Er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie. Wij hebben niet voor niets
een looningreep gedaan. De uitschuifoperatie is hiervan een noodzakelijk
sequeel. Ik geef toe dat er een probleem is met naijling en voorijling. Wij
hadden graag een technische oplossing gevonden voor dit probleem. Deze hebben wij echter nog niet gevonden. Dit betekent dat wij dit jaar met
het probleem zitten. Ik meen dat een
zo belangrijke uitloop van het minimumloon boven het gemiddelde loonpeil de loonmaatregel zelf in gevaar
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had gebracht en hiermee ons gehele
loonpeil en onze werkgelegenheid.
Hierbij komt het belangrijke punt dat
de minimumloners en de genieters
van sociale uitkeringen door de maatregel een deel van de bruto verhoging
per 1 juli aanstaande pas een halfjaar
later ontvangen. Dit betekent dat hun
situatie per 1 januari 1981 een stuk beter is dan zonder de uitschuifoperatie.
Ik ben van mening dat er geen aanleiding is tot de verontwaardiging van de
heer Versloot, overigens toegevende
dat men op allerlei punten verschillend kan denken en voelen.
In dit verband heeft de heer Franssen er terecht op gewezen dat, door de
belastingverlichting per 1 juli alsmede
door de verbetering door de loonmaatregel en door de uitscuifoperatie, de netto-verbetering per 1 juli groter is dan wanneer er geen extra maatregel zou zijn geweest en wanneer de
bruto-aanpassing gewoon zou zijn
doorgegaan. Met andere woorden: de
netto-verbetering voor de minimumloner en de sociale uitkeringstrekker zou
bij ongewijzigd beleid ongunstiger zijn
geweest dan nu. Met nadruk stel ik,
ook naar aanleiding van de vraag van
de heer Franssen over de minst draagkrachtigen, dat wij al het mogelijke
hebben gedaan o m , ondanks de zeer
slechte economische situatie en in een
moeilijk afwegingsproces van werkloosheidsbestrijding en inkomensbeleid, de koopkracht van de minima te
handhaven bij de prijsraming van
5,7%. In dit verband herhaal ik met nadruk dat de netto-verbetering voor de
minima bij ons voorstel hoger uitpakt
dan bij ongewijzigd beleid.
De heer Franssen heeft gevraagd of
wij niet voorzichtiger zouden moeten
zijn met collectieve lasten en met het
opleggen ervan ten koste van particuliere mogelijkheden. Op zichzelf is deze stelling natuurlijk moeilijk te weerleggen; zij zit dicht in de buurt van een
open deur. Toch is het goed, er dieper
op in te gaan. Het is duidelijk dat ten
aanzien van de sociale zekerheid en
van de belastingheffing sprake is van
een 'premie-illusie', zoals men het zou
kunnen noemen. De wetgever gaat ervan uit dat de burger premie en belasting beschouwt als de prijs die hij betaalt voor sociale zekerheid en collectieve voorzieningen en dat hij daarbij
calculeert op dezelfde wijze waarop hij
calculeert wanneer hij zich een automobiel of andere prettige consumptiemiddelen aanschaft. De praktijk is natuurlijk geheel anders, namelijk dat
men zijn inkomen netto calculeert en
premie- en belastingheffing ziet als
een aftrekpost, die voornamelijk nega-
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tief wordt gewaardeerd. Het is niet de
betaling voor de collectieve voorziening maar datgene wat men kwijt raakt
en wat men niet kan besteden voor
nuttige zaken als een kleurentelevisie,
reizen enzovoorts. Juist die 'premie-illusie' hoort naar ik meen de overheid
ertoe te brengen, uiterst kritisch te
staan tegenover een verdere verhoging van collectieve uitgaven. Er komt
een moment waarop de burger, die
natuurlijk niet altijd even consequent
redeneert en stemt - evenmin als alle
volksvertegenwoordigers dat altijd
zouden doen - eenvoudig weigert die
hogere collectieve lasten te voldoen,
hetgeen zich uit in de vorm van afwenteling, versterking van de inflatie, enzovoorts. Ik meen dat het goed is, deze
gehele problematiek voortdurend in
gedachten te houden bij de ontwikkeling van collectieve uitgaven en de
daarbij horende premie- en belastingontwikkeling.
De heer Franssen heeft nog eens,
speciaal in verband met de problematiek van de samendrukking van het
loongebouw, gewezen op het minimum-jeugdloon, met name in de
zwakke bedrijfssectoren. Hij heeft zich
afgevraagd of dit zo moet blijven. Het
is duidelijk dat de problematiek van
het minimum-jeugdloon een aspect is
van de gehele problematiek van de
na-ijling. Dit dringt ook veel harder in
een tijd van verminderende inflatie
dan in een tijd van vermeerderende inflatie.
Het zou wel eens kunnen zijn - ik
denk niet dat dit op zich een goede
zaak is - dat wij in de komende jaren
daarmee minder problemen zullen
hebben dan het geval was in de afgelopen jaren, toen sprake was van een
verminderende inflatie.
Dit wil echter niet zeggen dat die hele problematiek van de relatie tussen
m i n i m u m l o o n en minimumjeugdloon
niet nauwkeurig zou moeten worden
bezien. Wel wil ik er met nadruk op wijzen dat dit niet een probleem is dat
buiten de sociale partners o m zou kunnen worden geregeld. Ik denk dat in
het kader van het opnieuw bezien van
de gehele problematiek van de naijling
ook déze problematiek van de gevolgen
voor de jeugdlonen, betrokken dient te
worden. Ik denk hierbij niet zozeer aan
wat men wel heeft genoemd een verschuiving van inkomen van hogere leef
tijdsgroepen naar lagere leeftijdsgroepen (hoewel ik vermoed dat er zoiets
aanwezig is), maar met name aan de
gevolgen die een en ander heeft voor
de jeugdwerkloosheid. In die zin denk ik
dat een nadere bestudering van die relaties een goede zaak is, en dat we daar-
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aan ook niet ontkomen in de komende
jaren. Het zal echter niet kunnen gebeuren zonder het er op een intensieve wijze bij betrekken van de sociale partners.
De heer Franssen heeft verder een
vraag gesteld over de collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals deze nu
zijn afgesloten. Bij een eerdere gelegenheid heb ik al gezegd dat wanneer
de Philips- en Hoogovens-c.a.o.'s het
patroon worden voor de ontwikkeling
van de loonvorming ten behoeve van
1981, hierbij twee opmerkingen gemaakt kunnen worden.
In de eerste plaats kan geconstateerd worden dat hierbij sprake is van
een bescheiden loonontwikkeling.
Men moet zelfs vaststellen dat bij een
oplopende inflatie deze loonontwikkeling niet zonder meer zal leiden tot
koopkrachthandhaving. Afhankelijk
van de ontwikkeling van het prijspeil
zal er een zekere koopkrachtvermindering mee gepaard gaan. In die zin is
derhalve sprake van een bescheiden
ontwikkeling in de lonen.
In de tweede plaats moet echter geconstateerd worden dat de ontwikkeling wèl leidt tot een nominale loonstijging in 1981 van ongeveer 8% op jaarbasis, indien men namelijk een calculatie van deze loonontwikkeling maakt,
uitgaande van de veronderstelling dat
deze ca.o.'s een patroon vormen voor
1981, waarbij zij een plafond aangeven
en niet zozeer een klimrek. Bij deze
constatering is dan tevens rekening
gehouden met prijscompensatie, overloop,enz.
Hoe bescheiden die ca.o.'s derhalve
ook zijn en hoe verheugd we kunnen
zijn over de eruit sprekende realistische zin van de zijde van de vakverenigingen, toch legt een loonsverhoging
van 8% duidelijk een groot beslag op
het nationaal inkomen. Het is voor
mij de vraag of in dit verband van 'inhaal' mag worden gesproken. Ik denk
dat het beter is o m te zeggen dat hier
sprake is van een begin van matiging,
alsmede van een indicatie dat we er
nog niet zijn. Het zou naar mijn mening goed zijn zich nog eens te herinneren dat in de Tweede Kamer een
motie-Engwirda is aangenomen,
waarin werd gewezen op de noodzaak
van uitzuivering van de energieprijsstijging uit de prijscompensatie.
Kort samengevat: het gaat dus o m
een bescheiden ontwikkeling in vergelijking met hetgeen er het vorige jaar
dreigde; tegelijkertijd maakt echter de
geringe groei van het nationaal inkom e n , de dreigende nulgroei, dat ook
die ontwikkeling ons bepaald voor
problemen zal gaan stellen. We zullen
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er niet aan ontkomen o m aan deze
problemen het hoofd te bieden. Dit betekent dat we met deze ontwikkeling
niet zullen kunnen werken, zonder betrekkelijk vervelende maatregelen in
de sfeer van belasting- en premieheffing.
Voorts heeft de heer Franssen gesproken over de problematiek van de
samendrukking aan de basis. Te dien
aanzien heb ik eigenlijk al in het kader
van mijn opmerking over het jeugdloon al het een en ander gezegd. Ik ben
het volstrekt met hem eens: het is
noodzakelijk dat wij de hele ontwikkeling van de loonstruktuur nog eens
aan de orde stellen o m die dreigende
en ook reeds gerealiseerde samendrukking mèt zijn slechte gevolgen
voor de ontwikkeling van het gehele
loongebouw nog eens nader aan een
studie te onderwerpen.

D
De heer Versloot (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister en ik zullen elkaar in dit debat wel niet overtuigen. Ik
neem aan dat w i j dat tevoren al wisten. Dat neemt niet weg dat ik nog op
zijn argumentatie wil ingaan. Ik meen
dat de fundamentele fout die bij deze
hele discussie gemaakt wordt, is dat
w i j het m i n i m u m l o o n van vandaag,
een naijlend loon, vergelijken met het
loon van vandaag, dat de normale ontwikkeling heeft. In feite moeten wij,
sinds wij hebben vastgesteld dat de
naijling de enige methode is waarmee
wij voorshands kunnen werken, het
m i n i m u m l o o n van het komende halfjaar vergelijken met het loon van het
afgelopen halfjaar. Als er tussen die
twee een discrepantie is, waarvan wij
zeggen dat het een te grote samend rukking veroorzaakt, zeggen w i j in
feite dat het niveau van het minimumloon te hoog geworden is. Dat is een
discussie die men kan aangaan; het is
een punt waarover zinnig te praten
valt, al zullen w i j het ook daarover naar
ik vrees niet zo heel gauw eens zijn.
Als wij het m i n i m u m l o o n van het
moment X vergelijken met het loon
van het moment X, betekent dit dat wij
er een naijlende, achterlopende zaak
mee vergelijken. En wanneer w i j dan
die verhouding tot de juiste gaan declareren en het inlopen van de achterstand gaan behandelen als een samendrukking, zijn wij ten onrechte bezig het systeem dat w i j gekozen hebben te ontkrachten. In dat verband
krijg je te maken met een wonderlijke
uitspraak van de Minister als: met deze uitschuifoperatie zijn de minimumloners straks per 1 januari 1981 in een
betere positie. Zo ken ik er nog een
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paar, mijnheer de Voorzitter. Zo kan ik
ook tegen mijn crediteuren zeggen:
Jongens, ik betaal jullie niet nu, maar
pas over een halfjaar; dan ben je over
een halfjaar in een betere positie. Ik
kan mij niet voorstellen dat een crediteur dat zeer zal waarderen en ik kan
mij niet voorstellen dat een rechter in
Nederland die argumentatie zou willen
volgen. Misschien wordt hun situatie
per 1 januari 1981 wel beter, maar gedurende het tweede halfjaar 1980
wordt ze duidelijk slechter.
Nu kan daartussendoor spelen het
effect van de belastingverlaging. Als ik
het wel begrepen heb, is dat effect
f 136 op jaarbasis; dat is ongeveer
f 2,50 per week, terwijl wij in feite de
stijging van het minimumloon volgens
het normale systeem beperken met
f 21 of daaromtrent. Ik kan mij niet erg
goed voorstellen hoe een loondaling
van f 21 gecompenseerd kan worden
door een belastingdaling van f 2,50.
Ik begrijp dus niet dat de minimumloontrekkers op welke wijze ook, hetzij
nu, hetzij per 1 januari 1981, door deze
wet in een betere positie komen. Het
lijkt mij duidelijk dat het een slechtere
positie is en dat dit in strijd is met de
hele opzet van het minimumloongebouw. Zolang w i j accepteren dat het
minimumloon met naijling tot stand
komt, moeten wij natuurlijk niet het
minimumloon van nu vergelijken met
het loon van nu. Wij zouden het minimumloon van het volgend halfjaar
daarmee moeten vergelijken. De Minister heeft mij in dat opzicht niet overtuigd.

D
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat ik het op één belangrijk
punt eens ben met de heer Versloot,
namelijk wanneer hij zegt dat wij elkaar niet helemaal zullen kunnen over
tuigen en in zekere mate langs elkaar
heenlopen.
De heer Versloot is van mening dat
men het minimumloon van vandaag
eigenlijk niet mag vergelijken met het
loon van vandaag. Zijns inziens moet
men dat vergelijken met het loon van
het halfjaar daarvoor, in verband met
de hele werking van het mechanisme.
Als ik hem goed heb begrepen, heeft
hij die vergelijking toch gemaakt, maar
dan op grond van arbeidsmarktoverwegingen. Samendrukking is dan alleen maareen indicatie van het te
hoog oplopen van het minimumloon.
Wat je dan moet doen, is een veel principiëlere zaak. Je moet jezelf dan afvragen, of het minimumloon niet te
hoog wordt.
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Ik vrees dat het consequent volhouden van deze redenering zou kunnen
leiden tot de conclusie dat het minim u m l o o n wellicht aan de lage kant
zou zijn geweest in geval van een omgekeerde situatie, namelijk wanneer
het gemiddelde loonpeil en het minim u m l o o n , vermeerderd met het naijlingseffect tegenover elkaar worden
gezet. Naar mijn mening is er echter
iets anders aan de hand.
Wij hebben een zo goed mogelijk
automatisme gemaakt, dat soms neerkomt op het relatief achterblijven van
het m i n i m u m l o o n en soms neerkomt
op het relatief voorlopen van het minim u m l o o n . In het algemeen kan men bij
een normale ontwikkeling deze positieve en negatieve punten accepteren.
In een bijzondere situatie - die ontstaat bij ingrijpen, bij voorbeeld een
loonmaatregel - moet men zich echter
afvragen of men het automatisme
d o m w e g moet laten werken dan wel
moet corrigeren.
De heer Versloot is ten aanzien van
de correctie van mening dat het onzin
is te stellen dat de mensen per 1 januari a.s. beter af zouden zijn. De redenering was dan ook dat de combinatie van
de door ons voorgestelde verhoging en
de belastingmaatregel beter uitvalt dan
hetgeen zou zijn gebeurd bij het normaal doorlopen van de mechanismen.
De cijfers staan overigens in de memorie van antwoord vermeld. Het netto-effect op 1 juli 1980 voor het m i n i m u m loon en de sociale minima en WAO-modaal komt in elk van de gevallen positief
uit ten opzichte van hetgeen zou zijn gebeurd wanneer wij d o m w e g de mechanismen zouden hebben gevolgd. Het
verschil zit met name in het feit dat ook
van een verhoging van het m i n i m u m loon een deel wegvalt in de vorm van
premies en belastingen. Het gaat o m
voordelen in de orde van grootte van 9
gulden per maand voor het m i n i m u m loon en de sociale minima. De berekening van de heer Versloot gaat m.i. dan
ook niet helemaal op. Het is op zich zelf
erg goed dat het m i n i m u m l o o n op 1 januari niet plotseling deze duidelijke
achterstand krijgen, die het zou hebben
gekregen wanneer er niet was ingegrepen.

Aan de orde is de behandeling van de
wetsontwerpen:
Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 en van de Wet
op het Rijkswegenfonds (16 168);
Verlaging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader
van het arbeidsvoorwaarden' en inkomensbeleid 1980 (16 169);
Verhoging van de tijdelijke zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting
voor het jaar 1980 voor kleine zeflstandigen(16 170)
De Voorzitter: Ik stel voor deze wetsontwerpen gezamenlijk te behandelen.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt geopend.

D

De Voorzitter: Aan de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de
PSP en de CPN wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden, tegen dit wetsontwerp te hebben
gestemd.

De heer Simons (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Deze wetsontwerpen maken deel uit van het arbeidsvoorwaajden- en inkomensbeleid 1980, dat is
gericht op een beperking van de loonsomstijging en een rechtvaardige verdeling van de lasten die daaruit voortvloeien. Daarbij wordt de tweede prijscompensatie vervangen door een
verlaging van de inkomsten- en loonbelasting en een toeslag op het loon
van f 26 per maand, beide met ingang
van 1 juli 1980. Langs deze weg verwacht of hoopt de Regering dat de
koopkracht van mensen met een minimuminkomen kan worden gehandhaafd en de achteruitgang van de
koopkracht van de modale werknemers kan worden beperkt. Daartoe
wordt ook de tijdelijke zelfstandigenaftrek verhoogd. Ter gedeeltelijke compensatie van de derving aan belastingontvangsten ad f 250 miljoen in '80
en ruim f 600 miljoen op jaarbasis
moet een verhoging van de motorrijtuigenbelasting f 75 miljoen in '80 en
f 150 miljoen op jaarbasis opbrengen.
Zo heb ik ongeveer de onderhavige
wetsontwerpen begrepen.
Bezien tegen de achtergrond van de
economische en de financiële situatie,
die beide ernstig zijn, zal mijn fractie
voor de drie wetsontwerpen stemmen.
Wij tekenen hierbij wel het volgende
aan.
Het lijkt bijna zeker dat door de tegenvallende prijsontwikkeling de nu
voorgestelde maatregelen ontoereikend zijn geworden om de koopkracht
van de mensen met een minimumloon
en van minimumuitkeringtrekkers te
handhaven. Minister Van der Stee verwacht, zoals hij onlangs in de Tweede
Kamer mededeelde, dat de prijsstijging een half è driekwart procent bo-
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De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

ven de raming zal uitkomen. Anderen
rekenen zelfs met één procent. Door
deze grotere prijsstijging gaat de minimumloner er 1 % op achteruit, de modale loontrekker 2%, iemand met de
laagste sociale uitkering 1,4% en iemand met een modale uitkering zelfs
2,4 %, zo lees ik in een publikatie van
het CNV. Bovenop deze teruggang in
koopkracht, die nu al bestaat, dreigt de
inlevering te komen die premier Van
Agt de uitkeringstrekkers voor volgend
jaar heeft beloofd. Gaat het kabinet
hieraan nog iets doen? Mogen wij verwachten dat bij voorbeeld per 1 oktober a.s. er voor de lage inkomens een
extra belastingverlaging komt, of berust het kabinet in deze situatie? Dat
zou betekenen dat de werkgelegenheid extra in gevaar komt, omdat de
consumptie door een en ander wel terug moet lopen. Nu al kan zulks duidelijk worden geconstateerd. Ik ontvang
graag een duidelijk en vertrouwenwekkend antwoord van de bewindsman. Hierbij verwijs ik nog extra naar
de motie-Franssen die op 27 mei j l .
door deze Kamer werd aanvaard.
Wij betreuren voorts dat de onderhavige voorstellen door het kabinet in
zulk een slecht kader worden gepresenteerd. Immers, wij stellen ook vast
dat de verlaging van topsalarissen in
de ambtelijke, politieke en semi-politieke sfeer niet per 1 juli plaatsvindt.
De norminkomens van de vrije beroepen worden nog niet in belangrijke
mate verlaagd. Ter zake van de aanpassing van de gasexportcontracten
wordt nog steeds slechts onderhandeld. Van een echte vermogenswinstbelasting is geen sprake. Vermogenswinsten blijven onbelast. Biljetten aan
toonder blijven ongrijpbaar. De hypotheekrente is nog steeds tot alle hoogten aftrekbaar. Over wat op belastinggebied nodig is, heb ik verleden week
al een aantal opmerkingen gemaakt,
waarnaar ik kortheidshalve verwijs.
Door het uitblijven van maatregelen
op tal van terreinen ontbreekt het vereiste klimaat voor matiging, die op zich
zelf wel gewenst is. Dat is erg jammer.
Het beleid van dit kabinet is hieraan
echter debet.
Wij zullen vóór het wetsontwerp
16168 stemmen, echter uitsluitend tegen de achtergrond van de huidige f i nanciële positie van de overheid. Wij
zouden echter de voorkeur hebben gegeven aan een hogere belasting op het
gebruik, boven een hogere belasting
op het bezit. Wij betreuren het onderhavige voorstel, te meer, omdat zelfs
geen volledige inflatieaanpassing van
de benzineaccijns plaatsvindt. In december 1979 gaven wij bij de behan-
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durend als reddingsplank dienen. De
door ons gevraagde grafieken tonen
dit ook aan. In bepaalde zones op vrij
laag niveau treedt hevige verscherping van de progressie op, rond het
m i n i m u m l o o n van 17% naar 26% marginaal, maar ook voor inkomens van
f 40.000,- en f 50.000,- is de progressie zeer steil. Kunnen wij aannemen
dat bij de studie over de tariefsverlaging - die gisteren in de Tweede Kamer aan de orde is geweest - deze zeer
steile en onevenwichtige tariefsopbouw wordt betrokken?
Overigens constateer ik dat in Nederland in korte tijd de tijd rijp blijkt te
zijn geworden voor een totaal bezien
van de tariefstructuur van inkomstenen loonbelasting, hetgeen ik ten zeerste toejuich. Wij zijn bereid, dit wetsontwerp te steunen. Ik maak daarbij
twee kanttekeningen. Men moet oppassen met te vergaande hantering
van het inkomsten- en loonbelastingtarief op onderdelen voor zeer gerichte
inkomenspolitiek. In het kader van een
totale studie over het tarief en de aftrekposten moet aandacht worden beD
steed aan de te stijle progressie, ook
De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer
op het lage en middenniveau.
de Voorzitter! De drie wetsontwerpen
Wetsontwerp 16170, handelend
worden beheerst door inkomenspoliover de tijdelijke zelfstandigenaftrek
tieke en budgettaire overwegingen.
heeft eveneens inkomenspolitieke
Het belastingplan 1980, ingediend bij
oogmerken. Doel is nu koopkrachtde begroting voor het lopende jaar,
handhaving van zelfstandigen. Deze
bracht reeds om inkomenspolitieke
zelfstandigenaftrek, welke w i j sinds
overwegingen per 1 januari 1980 een
1975 kennen ter correctie van inflatoire
verlaging aan de voet van het tarief
schijnwinst, krijgt naar mijn indruk
van inkomsten- en loonbelasting. Het
steeds meer een vaste plaats in ons
ging toen nog om handhaving van de
stelsel. Gaarne stemmen wij in met dit
koopkracht van de inkomens tot ten
voorstel, waaronder de koppeling aan
minste het loon van de modale werkniet alleen de winstgrootte, maar ook
nemer. Het tarief werd toen voor 1980
aan het onzuiver inkomen. Iemand die
voor de eerste schijf 18% in plaats van
naast een groot inkomen uit andere
20%, terwijl ook de belastingvrije sombron een onderneminkje heeft in de
men werden verhoogd.
zin van de inkomstenbelasting behoeft
Thans wordt in het wetsontwerp
niet het voordeel van deze maatregel
16 169 voorgesteld het tarief op jaarbate genieten.
sis van 18% naar 17% te verlagen en
Anders - laat ik de tekst van het
schijfverlengingen aan te brengen. Te
voorlopig verslag aanhouden - e n
zamen met de loontoeslag wordt hier'met weinig enthousiasme' ontvangt
door getracht de koopkracht van de
mijn fractie het wetsontwerp 16168,
minimuminkomensgenieters te handhandelend over de motorrijtuigenbehaven en de achteruitgang van de
lasting. De auto is voor velen onmiskoopkracht van de modale werknebaar voor het werk, maar ook voor remers te beperken. In korte tijd wordt zo
creëren,
al treden daarbij smaakverhet tarief op jaarbasis toch met een
schillen op. De autobranche onderkleine f 1 Vz miljard verlaagd. Het kabivindt ook grote problemen op dit monet zou er goed aan doen dit nog eens
ment. Wij erkennen dat het wetste onderstrepen.
ontwerp budgettair nodig is en constaHet belastinginstrument blijkt opteren dat het energiebesparingsmotief
nieuw snel werkend en flexibel te zijn.
maar bijzaak is. In verband met grensToch zijn aan de hantering ervan grenaspecten is, anders dan bij het belaszen gesteld. Wil de bewindsman dit erkennen? Een zekere mishandeling, als ik tingplan voor 1980, nu niet gekozen
voor verhoging van de benzineaccijns.
het zo mag noemen, van de tariefslijDit komt ons uiteindelijk juist voor. De
nen treedt op. Het tarief van de inkomstelling, dat het eerlijker zou zijn, het
sten- en loonbelasting kan niet voort-

deling van het belastingplan 1980 aan,
dat indien hiertoe zou zijn besloten,
zulks een totale meeropbrengst van
f 550 a f 600 miljoen zou hebben betekend. Wat is toch de reden dat men
ook ditmaal hieraan weer is voorbijgegaan? Het kan toch zelfs van dit kabinet geen bewust beleid zijn de prijsstijging van ruwe olie te compenseren
met de relatieve verlaging van de accijnsdruk? Wil de Staatssecretaris hierop ingaan en voorts iets zeggen over
het beleid dat wij de komende tijd ten
aanzien hiervan van hem mogen verwachten?
Wij betreuren het, dat wetsontwerp
16170 via het amendement-Van Rooijen is gewijzigd. Er is niets ingebracht
tegen de argumentatie van de Staatssecretaris, dat het regeringsvoorstel
uitging van een parallel in inkomensontwikkeling tussen zelfstandigen en
loontrekkenden. Niettemin werd het
slechte en onvoldoende onderbouwde
amendement aangenomen. Jammer!
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rijden zwaarder te belasten dan het
houden van een auto is ook niet altijd
even sterk. Uiteindelijk zullen wij ook
dit wetsontwerp steunen. Het verheugt mij, zoeven van de heer Simons
gehoord te hebben dat ook de fractie
van de PvdA in deze Kamer bereid is,
alle drie de voorstellen te steunen, hetgeen naar ik meen aan de overzijde
niet het geval was.
De vergadering wordt enkele minuten
geschorst.

D
Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik
ben de woordvoerders erkentelijk voor
de aandacht die zij gegeven hebben
aan de wetsontwerpen en niet minder
voor de steun die zij aan deze wetsontwerpen hebben toegezegd.
De heer Simons heeft de voorstellen
terecht in verband gebracht met het
beleid inzake inkomens en werkgelegenheid. Het verheugt mij bijzonder
dat hij zijn steun aan alle drie de wetsontwerpen w i l betuigen. Hij heeft
daarbij ook, behalve de situatie waarin
wij ons bevinden, de waarschijnlijkheid van een toekomstige ontwikkeling met betrekking tot de prijzen te
berde gebracht. Ik laat nu in het midden in hoeverre de cijfers over de toekomstige prijsontwikkeling waarschijnlijk zijn. Wanneer hij concreet
vraagt of de Regering nog van plan is
om per 1 oktober iets te doen indien de
prijsontwikkeling zou tegenvallen ten
opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen, moet ik hem antwoorden,
dat dit zeker in overweging genomen
zal worden, maar dat daarbij een afweging gemaakt zal moeten worden tegen andere belangen, waarbij ik de
omvang van het financieringstekort
van de rijksoverheid heel belangrijk
vind. Ik moet er ook op wijzen, dat een
kwartaalingreep, die wij dan zouden
moeten doen, met een jaareffect, op
zichzelf een maatregel zou vormen
waartegen grote bezwaren kunnen
worden aangevoerd. Samenvattend
moet ik hierover zeggen, dat de Regering thans geen garantie meer kan geven voor handhaving van de koopkracht van welke inkomenscategorie
dan ook.
De heer Simons heeft zich er wel
over beklaagd, dat de voorstellen, hoezeer hij daarmee dan ook instemt, toch
in een zijns inziens slecht kader zijn geplaatst. Hij heeft daarbij een reeks
onderwerpen genoemd, waaruit ik er
één licht omdat die fiscaal van aard is,
namelijk de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Wanneer ik hem goed
citeer, heeft hij gezegd, dat de hypotheekrente nog in alle hoogte aftrekbaar is. Wij hebben gisteren in de
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Tweede Kamer een uitvoerig debat
daarover gehouden, zoals de leden
van deze Kamer vanmorgen in de
kranten hebben kunnen lezen. Wellicht
hebben zij gisteren dit debat ook bijgew o o n d . Die discussie heeft toch wel
het een en ander losgemaakt. Weliswaar is er, noch door de Minister, noch
door mij, een toezegging gedaan van
concrete maatregelen. In dat debat is
echter wel duidelijk geworden dat de
hypotheekrente-aftrek niet zo absoluut
is als op het ogenblik in de wetgeving
is vastgelegd. Met name de hoogte
daarvan is bespreekbaar in verband
met een herziening van de aftrekregelingen in de inkomstenbelasting in het
algemeen, mede in samenhang met
de hoogte van het tarief en de steilheid
van de progressie die daarin zit.
De heer Simons heeft gevraagd
waarom de motorrijtuigenbelasting is
gekozen en niet de bijzondere verbruiksbelasting. Hij heeft daarbij ook
de benzine-accijns ter sprake gebracht,
waarbij hij - als ik het goed begrepen
h e b - duidde op een aanpassing aan
de inflatie. Voor de aanvullende dekking, die noodzakelijk is ter financiering van het arbeidsvoorwaardenbeleid, is de keus inderdaad uitgegaan
naar een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Er is wel overwogen, of
een verhoging van de benzine-accijns
mogelijk was. Daarvan is ten slotte afgezien, vanwege de grenseffecten die
daarbij zullen optreden, met name bij
de grens met Duitsland. Het prijsverschil bedraagt daar nu al 15 cent. Ik noteer, dat de heer Cristiaanse heeft gezegd, daarvoor alle begrip te hebben.
Het verheugt mij, dat de heer Simons niettemin zijn instemming met
het wetsontwerp over de motorrijtuigenbelasting heeft betuigd. Ik ben
hem wat de zelfstandigenaftrek betreft
er zeer erkentelijk voor, dat hij niet alleen zijn instemming betuigt met het
thans voor ons liggende wetsontwerp,
maar ook het wetsontwerp, zoals dat
oorspronkelijk is ingediend.
Ik heb met bijzondere belangstelling
geluisterd naar hetgeen de heer Christiaanse zowel in ondersteunende als in
licht kritische zin te berde heeft gebracht. Hij heeft erop gewezen, dat het
wetsontwerp dat gaat over de verlaging van de inkomstenbelasting gezien moet worden in verband met het
vorige. In dit wetsontwerp wordt het
tarief voor de eerste schijf verlaagd
van 18% naar 17%. In het vorige wetsontwerp is dat tarief verlaagd van 20%
naar 18%. Hij heeft gezegd: kijk nu
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eens, dat is samen al f 1,5 miljard belastingverlichting in de onderste regionen.
Ik stel het op prijs dat hij op deze wijze
het licht heeft geworpen op deze belastingoperatie.
Ik ben het graag met de geachte afgevaardigde eens, als hij wijst op de
grenzen die zijn gesteld aan de hantering van het belastinginstrument. Ik
wil dat niet alleen erkennen, maar ook
met kracht en duidelijkheid vaststellen. Het kan inderdaad niet voortdurend dienen als reddingsplank. Ik vind
zelfs dat wij al ver gegaan zijn in de
hantering van het belastinginstrument
voor deze doeleinden.
De geachte afgevaardigde heeft gevraagd, of in de studie die wij ons hebben voorgenomen over de inkomstenbelasting, ook het steile tarief en de
onevenwichtige opbouw daarvan worden betrokken. Juist de steilheid van
het tarief van de progressie was een
van de aanleidingen om een nadere
studie te overwegen.
De heer Christiaanse signaleert, dat
er een stroomversnelling optreedt in
het denken over deze herziening van
de inkomstenbelasting. Ik geloof dat
hij dit goed ziet. Ik wil toch ook waarschuwen voor al te hoge verwachtingen daarvan. Het is natuurlijk uit tectv
nisch oogpunt zeer aantrekkelijk om
een krachtdadige vereenvoudiging in
de inkomstenbelasting door te voeren,
maar naar mijn verwachting zullen de
knelpunten komen te liggen bij de inkomenseffecten die krasse veranderingen zullen oproepen.
De heer Christiaanse heeft zijn instemming betuigd met het wetsontwerp over de zelfstandigenaftrek,
en wel met beide onderdelen daarvan.
Dat doet mij genoegen. Hij is weinig
enthousiast over de verhoging van de
motorrijtuigenbelasting. Ikzelf ben
daarover ook weinig enthousiast. De
heer Christiaanse heeft groot gelijk, als
hij zegt, dat het er in de eerste plaats
op is gericht o m geld binnen te krijgen
en dat het energiebesparingsmotief
hierbij secundair is.
De beraadslaging wordt gesloten.
De wetsontwerpen worden zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de CPN en de PSP
wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen wetsontwerp nr. 16 168 te hebben gestemd.
De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.

Ombuigingen begroting 1980
Economische Zaken
WIR

Aan de orde is de voortzetting van het
beleidsdebat over onderwerpen, rakende het Departement van EconomN
sche Zaken.
Hierbij is tevens aan de orde de behandeling van de wetsontwerpen:
Wijziging van de Wet investeringsrekening en van enkele belastingwetten (15 562)
Wijziging van de Wet investeringsrekening en van enkele belastingwetten
(wijzigingen in de basispremies)
(15 942).
Het debat wordt hervat.
De Voorzitter: De Minister van Economische Zaken heeft op een aantal in
eerste termijn gestelde vragen reeds
schriftelijk geantwoord. Deze schriftelijke antwoorden zullen worden opgenomen in een Bijvoegsel bij het verslag van deze vergadering.
[Het Bijvoegsel is opgenomen aan het
eind van deze editie] 2

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Een aantal afgevaardigden,
te weten de heren Mol, Horbach en
Zoutendijk, zijn hun betogen begonnen met een aantal kanttekeningen te
plaatsen bij de huidige economische
situatie in ons land en in de wereld.
Het was treffend te zien dat de heer
Mol die situatie in ons land in wat minder zorgelijke termen beschreef dan de
beide andere genoemden. De heer
Mol zag bij voorbeeld de internationale concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven minder als een
probleem. Hij wees er ook op dat de
werkloosheid in een aantal met ons
vergelijkbare landen hoger is. Dat is
overigens een verschijnsel dat zich
ook na de eerste energiecrisis voordeed. Ook het toenmalige kabinet beriep zich daarop, zeggende dat het Nederlandse beleid juist was. Wat dat betreft verwachtte ik dat de heer Mol het
door dit kabinet gevoerde economische
beleid dan ook zou prijzen. Dit bleek
echter niet het geval. Hij verweet het kabinet dat het, impliciet of expliciet, een
doomsday-geloof aan het propageren
is en daarnaast gelaten staat af te wachten wat het vrije spel der maatschappelijke krachten ons oplevert.
Dat is toch een karikatuur van het
beleid van het kabinet. Wij trachten zo
realistisch mogelijk in te spelen op een
nu eenmaal sterk verslechterde economische wereldontwikkeling, die door
de structuur van onze economie heel
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giebeleid rondom het midden van de
jaren
tachtig flinke tekorten in de enersterk op ons land terugslaat. Dit betegiebalans optreden, die in de jaren nekent dat het streven naar versterking
gentig tot tientallen miljarden guldens
van de concurrentiekracht, alleen al
aangroeien. Het zal iedereen duidelijk
door die negatieve ontwikkeling in de
zijn dat het geleidelijk opraken van
wereld, noodzakelijker wordt. Ik ben
het aardgasbezit - er wordt wel eens
het namelijk niet eens met de opvatwat bij gevonden, maar de voorraad
ting dat het met de concurrentiekracht
blijft eindig - ons ertoe dwingt, het bevan ons land nu wel meevalt en dat het
drijfsleven zodanig te versterken dat
herstel voldoende is. Wij hebben aan
het zijn aandeel in de buitenlandse en
de kostenkant in de afgelopen jaren
binnenlandse markt kan vergroten.
wel voortgang geboekt. Dat is een feit.
Hoe men het ook wendt of keert: het
De arbeidsinkomensquote is echter
blijft een zaak van concurrentiekracht,
nog altijd veel te hoog, zoals de heren
dus kostenmatiging, van omschakeHorbach en Zoutendijk nog eens teling, van vernieuwing en van inspelen
recht hebben onderstreept. Dit beteop
nieuwe technologische ontwikkekent dus dat de rendementen te laag
lingen. De Regering heeft haar beleid
zijn. Er is alle reden om het beleid tot
op dit punt uiteengezet in de sector- en
terugdringing van kosten en lasten
innovatienota's.
met kracht voort te zetten. Om te laten
Wij hebben door de gasbaten nog
zien hoe zorgelijk de situatie is, behoef
even de tijd. Juist deze zullen het midik alleen maar te verwijzen naar het
del moeten vormen o m de versterking
Centraal Economisch Plan 1980 en het
en herstructurering van onze econoJaarverslag van de Nederlandsche
mie tot stand te brengen. Met datgene
Bank en ook naar het de vorige week
wat de heer Zoutendijk hierover heeft
door de Wetenschappelijke Raad voor
gezegd, ben ik het geheel eens.
het Regeringsbeleid gepubliceerde
Hij wees hierbij op enkele andere
rapport. Over de aanbevelingen in dat
lichtpunten, zoals de redelijke arbeidsrapport wordt nog een regeringsproduktiviteit en de redelijk beperkte
standpunt geformuleerd. Bij dat rapinflatie. Deze laatste neemt dit jaar heport zijn een analyse, die eraan ten
laas echter nog te veel toe. Verder wees
grondslag ligt, en de nodige cijfers gehij op de gelukkig toenemende overvoegd.
eenstemming over het feit dat het beDe zwakte van het Nederlands bedrijfsleven meer armslag moet krijgen.
drijfsleven komt ook tot uitdrukking als
Daarom ben ik met hem van mening
men kijkt naar de betalingsbalans, exdat er geen reden voor wanhoop of
clusief de bijdragen van het aardgas.
voor doomsday-politiek is, als wij de verDe heer Horbach heeft hierover naar
sterking en vernieuwing van de economijn mening ook terechte opmerkinmische en met name de industriële
gen gemaakt. Het is natuurlijk altijd
structuur de prioriteit geven die nodig
een arbitraire zaak om de indirecte en
is.
directe effecten van de aardgasexploiVanaf het begin van het optreden
tatie te trachten te kwantificeren in tervan het kabinet is dit het beleid gemen van betalingsbalansbijdragen.
weest. Hiermee gaan wij verder. In dit
Dan moet men toch bepaalde aannabeleid neemt terugdringing van de stijmen plegen. Een eerste indicatie van
ging
van de collectieve uitgaven met
de omvang van die bijdrage krijgt
alle koppelingsmechanismen hierbij
men, als men eenvoudigweg de exeen centrale plaats in.
portopbrengsten van ons gas en de
In de politieke discussie, ook aan de
importbesparingen dank zij ons bezit
overzijde van het Binnenhof, is duideaan gas bij elkaar optelt. Dat levert dan
lijk naar voren gekomen dat men ervoor 1979 een bedrag op van ongeover van mening verschilt of het kabiveerf 16,5 miljard. Dat is ongeveer 5%
van het bruto nationaal produkt. In 1980 net hieraan voldoende werkt. De heer
Zoutendijk heeft ook enkele opmerkinzal dat tot ongeveer f 22 miljard, ofwel
7% van het bruto nationaal produkt, op- gen op dit punt gemaakt. Ik meen dat
hij ons beleid onrecht doet, als hij zegt
lopen. Dat is uiteraard niet niets, zeker
dat het kabinet is teruggedeinsd voor
niet als men kijkt naar een betalingsbahet nemen van onaangename en imlans die niet is wat hij zou moeten zijn.
populaire maatregelen. Als ik naga
De bijdrage aan het gas zal in de
hoe de maatschappij en de politiek
komende jaren bovendien geleidelijk
hebben gereageerd op de aanpak in
verdwijnen. Het kan even duren. Met
Bestek '81 en op de inkomensmaatreeen prijsstijging van het gas is er weigelen, meen ik dat hij ons niet kan verlicht nog sprake van enige oploop,
wijten dat wij op goedkope popularimaar de voorraad is eindig. Uit alle geteit uit zijn.
gevens die wij nu hebben, kunnen wij
Ik heb zojuist al gezegd dat herstel
constateren dat ondanks al het enervan het rendement voor het bedrijfsle-
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ven kernpunt van het beleid blijft. Het
is een absolute noodzaak om een gezonde economie te behouden. De heer
Mol merkte op dat het argument dat
verbetering van rendementen goed is
voor de werkgelegenheid, hem tegenstaat. De heer Kremer heeft dit in iets
krassere termen ook gezegd. Hiermee is
de stelling echter niet weerlegd. Nog
minder is hiermee weerlegd de stelling
waarvan de heer Mol zei dat zij gevat is,
maar die naar mijn mening vanzelfsprekend is, namelijk dat verliesgevende bedrijven een bedreiging voor de werkgelegenheid vormen. Dit zien wij nog dagelijks, helaas.
Overigens is de weg naar herstel van
de rendementen nog lang. Dit jaar zit
hierin een conjuncturele component.
Door de ondergraving van zijn positie
en reserves kan het bedrijfsleven een
conjuncturele tegenslag, zoals wij dit
jaar beleven en die waarschijnlijk doorloopt in 1981, veel slechter dragen dan
wellicht vroeger het geval was. Er ontstaan dus eerder problemen. Er heeft
immers een jarenlange erosie plaatsgevonden. Wij zien dan ook dat het be'
schikbare risicodragende vermogen
ernstig is verzwakt.
Het is duidelijk dat dit op zichzelf
weer een roep met zich brengt om aanvullende beleidsmaatregelen die daarop nu juist inspelen. Ook in deze Kamer hebben diverse sprekers dit punt
aan de orde gesteld en een aantal suggesties gedaan. Dat is volstrekt begrijpelijk. Ik denk hierbij aan de heren Horbach, Zoutendijk en Mol.
Ik roep in herinnering dat bij de behandeling van een begroting in de
Tweede Kamer twee moties zijn aangenomen, van de heer Van Rooijen en
Portheine en van de heren Portheine
en Van Rooijen, die de Regering uitnodigen, met voortvarendheid de mogelijkheden op dit terrein te onderzoeken
en daartoe voorstellen te doen. Er is
van diverse kanten een scala van suggesties losgekomen.
Ook mijn collega van Financiën
heeft de vorige maand in deze Kamer,
tijdens het beleidsdebat over zijn Departement, die staalkaart van denkbare mogelijkheden nog eens globaal de
revue laten passeren. Hij heeft toen, in
overeenstemming met hetgeen ik bij
mijn begrotingsbehandeling in de
Tweede Kamer had opgemerkt, gezegd
dat door de Departementen van Economische Zaken en van Financiën te
zamen een onderzoek is geëntameerd
om te bezien of in aanvulling op het
macrobeleid en het functionele beleid
op het gebied van investeringen en
innovatie, alsmede het sectorbeleid,
nog andere maatregelen gewenst zou-
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den zijn, ook functioneel van aard, specifiek gericht op verbetering van de
vermogensstructuur van de ondernemingen. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Er wordt hard aan gewerkt.
Bovendien zal er na afronding ook
nog wel een evaluering van beleidsvoorstellen moeten plaatsvinden. Ik
hoop dat wij toch binnen niet al te lange tijd - wat dit betreft, is het streven
nog altijd gericht op Prinsjesdag - aan
het parlement zullen kunnen rapporteren wat het resultaat is van al die onderzoekingen en afwegingen. Ik kan de
sprekers in elk geval verzekeren dat de
door hen genoemde suggesties mede
in het onderzoek zullen worden betrokken.
Wat dit betreft, verdient het nog vermelding dat verleden week ook De Nederlandsche Bank heeft gesteld, op
korte termijn met het particuliere bankwezen te gaan spreken over verruiming van de mogelijkheden voor banken om deel te nemen in het kapitaal
van niet-financiële ondernemingen.
Men zal zich kunnen voorstellen dat ik
van dat bericht met enig genoegen
kennis heb genomen omdat ik verleden jaar, bij de opening van een bankgebouw - een bijkantoor - in mijn eigen woonstad een pleidooi heb gehouden om in die richting onderzoek
te plegen. Het valt soms op bij een rede die men in zijn eigen stad houdt
toch min of meer stadsgebonden, dat
men nogal wat aandacht krijgt.
Mijn pleidooi heeft vele reacties, in
positieve maar ook in negatieve zin,
opgeroepen. Dit is voor mij duidelijk
een betere lijn dan de suggestie van
heer Mol, in de bevoegdheden van de
banken in te grijpen. Het moet mij overigens wel van het hart dat de heer Mol
de mogelijkheden van de overheid om
in te grijpen en te sturen in de maatschappelijke en economische ontwikkelingen overschat. Dat is ook wel begrijpelijk, ziende naar het concept-verkiezingsprogram van zijn partij.
Terecht heeft de heer Zoutendijk gewezen op zijn pre-advies over 'lnterfutures' en op het artikel van prof. De
Vree op dit punt. Ik ben, met prof. De
Vree, bezorgd over hetgeen hij noemt
de 'politisering van de samenleving',
die ik in een ander verband ook wel
eens de 'fragmentarisering van de samenleving' heb genoemd: het zien
naar het eigen belang en dit dan in bepaalde groepen bijzonder hard naar
voren brengen, zonder daarbij het
maatschappelijk evenwicht tot zijn
recht te laten komen. Ik vrees dat een
sterkere overheidsinvloed hierop niet
ten goede zal werken. Ik ben het eens
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met de heer Zoutendijk dat nadere bezinning op de besluitvorming in een
verzorgingsstaat wel dringend nodig
is.
De heer Mol heeft gevraagd of de
Regering niet van mening is dat Nederland meer hoogwaardige, kennisintensieve activiteiten dient te verwerven. Tevens heeft hij gevraagd of de
Regering te dien aanzien wel overvoldoende instrumenten beschikt, waarbij ik de indruk kreeg dat de geachte afgevaardigde eraan twijfelde of dit het
geval is. Ik geloof dat er géén verschil
van mening behoeft te zijn over de formulering van vraagstelling. Voor de
economische positie van ons land is
het van cruciale betekenis dat de produktie en het produktenpakket worden
gemoderniseerd.
Er zijn duidelijke indicaties - en misschien is dit, met verwijzing naar de
analyse van de WRR, nog te zwak uitgedrukt - dat met name ten aanzien
van hoogwaardige technologische activiteiten Nederland ten opzichte van
andere, vergelijkbare geïndustrialiseerde landen een duidelijke achterstand heeft. Dit is dan ook de achtergrond van de door de Regering in de
Sector- en in de Innovatienota ontvouwde industriële strategie, namelijk
een aanpassing van de Nederlandse industriële ontwikkeling aan de handelsrelaties tussen de industrielanden en
daarbij tevens rekening houdende met
de op zich zelf toe te juichen opkomst
van nieuwe industrielanden in de Derde
Wereld.
Het voorgaande betekent ook dat er
bepaalde aandachtsgebieden zullen
zijn waaraan wij extra zorg dienen te
besteden teneinde daarin voorop te lopen. Het doel is echter altijd een verschuiving van onze industriële produktie - men kan dit ook ruimer opvatten
door de dienstensector erbij te betrekken en dan te spreken van economische structuur - naar hoogwaardige,
kennisintensieve produktie en produktieprocessen. De Regering is van mening dat het instrumentarium, zoals
neergelegd in de beide nota's, daartoe
voldoende armslag biedt. Hierbij
wordt er uiteraard van uitgegaan dat
er de nodige inventiviteit en zelfwerkzaamheid is in een bedrijfsleven dat,
via het macrobeleid, ook voldoende
ruimte krijgt om die inventiviteit en
zelfwerkzaamheid te benutten. We zullen deze zaken natuurlijk geregeld evalueren.
Van belang is vanzelfsprekend ook
de invloed van het facetbeleid. Straks
kom ik in dit verband nog uitvoerig
over het onderwerp energie te spreken
en dit is ook geen wonder, want het
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energiebeleid is voor de gehele geïndustrialiseerde wereld op dit moment
het meest kardinale vraagpunt. In het
facetbeleid zijn echter ook een aantal
andere punten ten aanzien waarvan de
sprekers bepaalde gedachten naar voren hebben gebracht, omdat zij zich
hebben afgevraagd hoe deze punten
uitwerkten op die nodige versterking
van onze industriële structuur.
Zo heeft de heer Zoutendijk de gedachte geuit dat het bij het uitvaardigen van milieumaatregelen toch bijzonder waardevol zou zijn om de economische consequenties van dat beleid in het oog te houden. Ik onderschrijf deze gedachte. In dit verband
mag ik erop wijzen dat ook in het verleden al geregeld aandacht is besteed
aan de economische gevolgen van het
milieubeleid. Hierbij wil ik met name
verwijzen naar de memorie van toelichting bij de begroting 1973 voor
Economische Zaken, alsmede naar
een monografie van het Centraal PlanGureau uit 1975. Wel moeten we in de
gaten houden dat zulke partiële benaderingen het gevaar met zich brengen
dat cumulatie van effecten over het
hoofd zou kunnen worden gezien.
Omdat nu in de afgelopen jaren mijn
collega's van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Verkeer en Waterstaat voor de komende tijd op heel wat
terreinen van milieubeleid beleidsvoornemens hebben geformuleerd ik verwijs naar de meerjarenprog r a m m a ' s - , meen ik dat het zinvol is de
macro-economische gevolgen van die
beleidsvoornemens op een rij te krijgen. Het Planbureau is zojuist gereed
gekomen met de ontwikkeling van een
macro-economisch milieumodel volgens de jaargangenmethode; met behulp van dit model wordt het mogelijk
een indicatie te geven van de macroeconomische gevolgen van het voorgenomen milieubeleid voor bij voorbeeld
de jaren tot en met 1985. Ik verwacht
dat die studie direct na de zomer kan
worden gepresenteerd.
Wat dat betreft, verdient ook de opmerking van de heer Zoutendijk over
de problematiek van de milieuheffingen aandacht. Hij noemde met name
de situatie in een aantal bedrijven rondo m Delft. Die kwestie heeft aandacht.
Een interdepartementale commissie,
waarin ook de provincie en het hoogheemraadschap - in dit geval Delfland "vertegenwoordigd zijn, zal naar
mijn verwachting op korte termijn met
voorstellen komen om die problematiek, niet alleen op korte maar ook op
langere termijn, tot een oplossing te
brengen. Daarbij wil ik de opmerkingen
van de heer Zoutendijk laten meewegen.
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Naar aanleiding van wat hij ook nog
gezegd heeft over een studie-opdracht
die mijn ambtgenoot van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verleend
heeft aan het Instituut voor milieuvraagstukken, met name inzake de relatie tussen energiebeleid, industriebeleid en milieubeleid, zou ik willen opmerken dat Economische Zaken bij die
opdrachtverlening niet direct betrokken
is, maar dat wij wel ambtelijk contact
hebben, met name in de begeleidingscommissie.
Ik zou, hoewel ik op dat punt een
aantal vragen schriftelijk beantwoord
heb, iets willen zeggen over het regionaai beleid. Graag geef ik een korte
schets van het economisch beleid, zoals mij dat voor ogen staat. Ik denk aan
een macrobeleid, gericht op een gezonde economie, dat ook bepaalde
functionele beleidskaders met zich
brengt. Daarbij denk ik aan versterking
van vernieuwing in het bedrijfsleven
en aan aanmoediging van investeringen (Innovatienota en WIR). Het beleid
zal zich ook moeten richten op verbetering van de exportinspanning en het
exportbeleid.
Staatssecretaris Beyen zal daarover
wellicht nog het een en ander zeggen.
Dat zijn allemaal delen van het macrobeleid, maar functioneel toegespitst.
Daarnaast is er een zogenaamd mesobeleid op twee gebieden, namelijk het
beleid op het gebied van de bedrijfssectoren - in de praktijk vaak industriële sectoren, maar in principe ruimer en het beleid gericht op de regio, met
name op het wegwerken van comparatieve nadelen van zwakkere regio's.
Meermalen is gezegd dat er een strijdigheid tussen die twee gebieden van
het mesobeleid zou bestaan, dus tussen het sectorbeleid en het regionale
beleid. Natuurlijk kunnen daar wel
eens conflicten optreden, weeffouten
in het weefsel van schering en inslag,
maar weeffouten blijven natuurlijk
toch uitzonderingen.
Ik meen te kunnen zegen dat, als
men een regionaal beleid voert dat
consequent toegespitst is op het wegwerken van achterstanden en dus ook
op het verbeteren van vestigingsvoorwaarden, dit op zich zelf al zoveel gelijkheid kan bereiken in voorwaarden,
dat het sectorbeleid daarop gewoon
kan inspelen. Het is zeker niet z o - dat
is al in de antwoorden 24 en 25 neergelegd - dat, zoals de heer Horbach
vreest, het sectorbeleid een dicterende
rol zou spelen ten opzichte van het regionaal beleid. In die antwoorden
wordt nog eens dat mogelijke spanningsveld, het kunnen optreden van
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weeffouten, tussen beide beleidsgebieden nagegaan, nog sterker dan het
in de sectornota zelf al gebeurd was.
De conclusie is dan dat vooral in het
geval dat er in een sector overcapaciteit geconstateerd wordt, waardoor
herstructurering of wellicht zelfs een
geordende sanering moet plaatsvinden, het regionaal beleid het sectorbeleid niet zal mogen doorkruisen. Dat
wil echter niet zeggen, dat dan niet het
uitgangspunt van gelijke positie van
de bedrijven in de verschillende regio's moet gelden; met andere woorden, dat de bedrijven in een zwakkere
regio dan kunnen profiteren van het
regionaal beleid. Daarbovenop zal
wellicht een sanering moeten plaatsvinden.
In de voorafgaande fase zullen de regionale consequenties al in de afweging moeten zijn betrokken. Het is
duidelijk dat de regionale ontwikkelings- en financieringsmaatschappijen
daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. In het kader van het geïntegreerde
regionale beleid zullen het Integraal
Structuurplan Noorden des Lands
(ISP) en de Perspectievennota ZuidLimburg (PNL) telkens dwingen tot
een zorgvuldige afweging, in het licht
van de taakstellingen van die beleidsplannen, van de uitgangspunten van
het sectorbeleid en de belangen uit het
oogpunt van bevordering van de werkgelegenheid.
Ik voeg eraan toe dat het microbeleid, dat specifiek op de individuele onderneming is gericht, naar mijn mening dient te worden teruggedrongen
en hoogstens in geval van steunverlening om redenen van regionaal belang
kan worden uitgevoerd. Zoals men
weet, is dit ook in de beschikking individuele steun neergelegd. Het is een
deel van het regionale beleid geworden, zij het met iets andere regionale
criteria dan bij voorbeeld de IPR.
De heer Horbach heeft gevraagd of
de PNL en ISP niet in gevaar komen
door de verhouding sector-regionaal
beleid. Hij pleit ervoor de spelregels
tussen de NEHEM, NOM en LIOF nog
eens goed te bezien. Ik wil hem verwijzen naar de memorie van toelichting
op de begroting van Economische Zaken 1976 - dat was voor mijn tijd waar op blz. 37 op de verhouding tussen enerzijds de NEHEM en anderzijds
de NOM en LIOF - hetzelfde geldt natuurlijk ook voor OOM en GOM wordt ingegaan.
In de Nota regionaal beleid
1977-1980, die nog door mijn ambtsvoorganger is uitgebracht maar door
mij in het parlement is verdedigd,
wordt aan deze kwestie ook aandacht
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besteed. De spelregels staan o.a. op
blz. 74 van deze nota. Ik erken dat het
mensenwerk is en dat er natuurlijk
wrijvingen in de samenwerking ontstaan en bestaan. Dat zal ook wel zo
blijven, maar die kunnen op alle andere
terreinen ook bestaan. Er is geen reden
o m daarin ernstige weeffouten te vermoeden. Het belang van de samenwerking in de toekomst zal naar mijn mening alleen maar toenemen. Omdat
men niet alles kan voorzien en niet alle
problemen van te voren in een schema
kan vatten, heeft men naar mijn mening
het eerst behoefte aan een goede overlegprocedure en de wens met elkaar tot
overeenstemming te komen. Met de genoemde spelregels en de wijze waarop
de instituties werken, wordt daar op het
ogenblik heel wel aan voldaan.
Ik wil niet van het onderwerp mesobeleid afstappen zonder een enkele
opmerking te hebben gemaakt tegen
de heer Kremer. Hij heeft de Regering
verweten de textielindustrie in de kou
- wellicht in het hemd - te laten staan.
Ik zou de geachte afgevaardigde erop willen wijzen dat er ingrijpende herstructureringsprojecten in detextielindustrie zijn uitgevoerd, zowel in de
spinnerijsector als in de sector van de
weverij en de veredeling. Deze herstructureringsprojecten zijn al in de jaren '70 begonnen. Zij hadden tot doel
een levensvatbare en concurrerende
industrie in de KRL-sector te scheppen. Zwakke plekken moesten verdwijnen en de overheid heeft daarbij in
zeer sterke mate financiële hulp geboden. Omvangrijke financiële injecties
zijn gegeven bij de oprichting van de
Spinnerij Nederland - een combinatie - en bij de reorganisatie in de weverijen veredelingssector.
Dat geeft al voldoende aan dat de
Regering wel degelijk in het kader van
haar sectorbeleid heeft getracht, en
niet zonder succes, bij te dragen aan
de versterking van de KRL-industrie en
dat zij zeker niet op het standpunt staat
dat het internationale marktgebeuren
maar over ons moet komen, ook als er
door een bepaalde tijdelijke steunpolitiek aan die sector kans is zo'n sector te
laten overleven. Een industrietak mag
echter niet blijvend steun gaan genieten. Het moet een herstructurering
zijn, het moet tijdelijke hulp zijn als de
eigen reserves niet voldoende zijn om
het hoofd te bieden aan wat er internationaal gebeurt.
Ik wijs ook hier op wat ik in de UCV
in de Tweede Kamer heb gezegd, namelijk dat in de Bondsrepubliek waar
tien jaar geleden de textielindustrie ten
dode opgeschreven werd geacht, deze
daarna tot nieuwe bloei is gekomen en
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een van de groeiende exportsectoren
is. Het is dus wel degelijk mogelijk als
men in de ondernemingen zelf inventief
is, kansen grijpt, de produktenpakketten
aanpast en natuurlijk als er een macrobeleid is dat dit allemaal mogelijk
maakt. Dat blijft vooropstaan. Met welke gerichte herstructureringsoperatie
ook, men zal altijd van een koude kermis thuiskomen als er geen gezond macrobeleid voor het bedrijfsleven bestaat.
Recent is een aantal zaken geëntameerd waarvan werd gezegd dat ze
niet sterk stonden, maar die het voordeel van de twijfel werd gegund. Nu
blijkt dat buitenlandse concurrentie
het hoofd niet kan worden geboden. Ik
heb aan de overzijde in de UCV al uiteengezet dat dit nooit een invulling
van het begrip strategisch m i n i m u m
kan betekenen. Dat houdt immers in
dat een bepaalde capaciteit spinnerij,
weverij of wat dan ook in dit land koste
wat het kost moet worden behouden.
Dat kan o m de redenen die ik hier in de
notitie uiteen heb gezet, niet.
Wij trachten wel, ook met het instrumentarium dat het sectorbeleid nu
biedt, met generieke steunmaatregelen bepaalde knelpunten die zich bij
het opzetten van de toekomststrategie,
waarbij de overheid wil meespreken
met de bedrijfstak, blijken voor te
doen, weg te werken. Wat dat betreft
zal binnenkort een nieuwe kaderregeling worden afgekondigd.
Ik stap nu over tot het tweede deel
van mijn betoog, dat is gewijd aan het
energiebeleid. Internationaal gezien is
dit misschien wel hèt hoofdpunt. Wij
zitten wat energiepolitiek betreft in Nederland nog altijd beter dan in vele andere geïndustrialiseerde landen. Dat
moeten wij ons bewust zijn. Wij moeten ons beleid erop richten om die
voorsprong niet alleen te behouden
maar ook te vertalen in een verdere
economische structuurversterking.
Het is een lange-termijnbeleid en als
zodanig past het heel duidelijk in de
wijze waarop de Eerste Kamer de beleidsdebatten over Economische Zaken pleegt te houden, namelijk op langere termijn, zoals ook de heer Trip al
aangaf.
De twee pijlers van het energiebeleid van de Regering zijn besparing en
diversificatie. Met name diversificatie
is een zaak van langere adem, het besparingsbeleid kan op kortere termijn
al vruchten afwerpen. De langere termijn mag ook weer niet te lang worden, zoals enkele afgevaardigden aangaven. De heer Zoutendijk voerde de
verslechterde oliesituatie ten tonele
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met de opmerking dat het besparingsbeleid niet alleen voortvarend ter hand
dient te worden genomen, zoals wij
reeds gedaan hebben, maar ook verder geïntensiveerd dient te worden.
De heer Mol heeft er volstrekt terecht op gewezen dat wij niet tevreden
moeten neerzitten, constaterend dat er
een lager energieverbruik is, als dat alleen maar zijn oorzaak vindt in een geringere economische activiteit. Het beleid zal gericht moeten blijven op een
bepaalde mate van economische
groei. De fractie van de PvdA stelt op
dit moment dat de groei 2% dient te
bedragen, wat geen onrealistisch cijfer
is voor de komende jaren. Toch zal
daarnaast een energie-efficiëncy moeten worden ontwikkeld om de toename van het energieverbruik terug te
dringen. Hierover komen steeds veel
suggesties binnen.
Ik zal dan nu de verschillende terreinen waarop het besparingsbeleid
wordt gevoerd de revue laten passeren. Twee jaar geleden is het nationaal
woningisolatieprogramma aan het
parlement voorgelegd en sindsdien
geldt het als richtsnoer voor het handelen van de overheid, namelijk het
isoleren van 200.000 woningen per
jaar. Er wordt getracht een oplossing
te vinden voor de budgettaire problematiek, die misschien nog niet dit jaar,
maar wel in komende jaren in de kas
dreigt te ontstaan door een sterke toename van het aantal verzoeken om
isolatiesubsidie in de eerste maanden
van 1980. Met behoud van de uitgangspunten van het isolatieprogramma zijn wij druk doende een oplossing
te vinden.
De heer Mol heeft een tijdelijke toeslag genoemd op de brandstof af rekening om isolatie af te dwingen. Dit zal
niet erg zinvol zijn. Het is net zoiets als een progressief tariefstelsel. Ik
heb advies gevraagd aan de Algemene
Energieraad en na het gekregen te
hebben een regeringsstandpunt daarover in de openbaarheid gebracht. Ik
hoef nu niet alle problemen die eraan
vastzitten, te releveren, maar er zijn eisen van billijkheid en eisen van praktische uitvoerbaarheid en beide verhinderen maatregelen op dat punt.
Ik wijs de heer Mol er dan ook op dat
waar de isolatiecapaciteit toch beperkt
is, het invoeren van zo'n toeslag nimmer zou betekenen dat mensen die
best op dit moment hun woning zouden willen laten isoleren, maar eenvoudig niet aan bod komen, extra zouden moeten betalen. Dit kan toch ook
niet de bedoeling van de heer Mol zijn.
Wij zullen eerder meer rechtstreeks
met een isolatieverplichting moeten
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werken die geldt op het moment dat
men voor isolatie in aanmerking komt.
Dat ligt toch veel meer voor de hand
dan een dergelijke wat ingewikkelde
omweg. De isolatieverplichting zal
overigens ook niet zo gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd, hoewel het
effect directer is.
Uit het feit dat wij nu met budgettaire problemen zitten, omdat men zo
hard isoleert, maak ik op dat dwang
thans nauwelijks nodig is. Het kan over
enige tijd natuurlijk weer afnemen. Bij
wettelijke dwang moeten aspecten als
maatschappelijke aanvaardbaarheid,
controle, rechtvaardige lastenverdeling over een op zich heterogeen w o ningbestand, in de wettekst worden
bezien. Dat zal vrij ingewikkeld worden. Ook zal de wettelijke regeling van
de huurvaststelling erbij moeten worden betrokken, want bij huurwoningen
is er altijd de extra hobbel te nemen
dat de eigenaar de isolatie moet aanbrengen, waarna de huurder vervolgens het genot heeft dat hij minder behoeft te stoken. Verplichte isolatie zal
dan ook leiden tot hogere huren.
Thans werken wij met klimleningen,
die enigszins hetzelfde effect hebben,
maar het betekent een extra budgettaire last. Hogere huren worden met name bij woningwetwoningen via individuele huursubsidies gesubsidieerd.
Dit alles afwegend, kom ik tot de conclusie dat er veel aan vast zit. We komen steeds in een volgend compartiment terecht, hoewel ik het geen fuik
zou willen noemen. Het is wel ingewikkeld. Op het moment loopt de isolatie,
ook voor huurwoningen, bijzonder
goed. Ik ben er dus nog niet aan toe.
Op andere terreinen is naar mijn mening wetgeving wel nodig. In overleg
met het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden
op dit moment de mogelijkheden nagegaan van versterking en eventueel uitbreiding van regelgeving ten aanzien
energiebesparing in nieuwe woningen
en utiliteitsgebouwen. Ook wordt gekeken naar wijzen van centrale verwarming. Ik ben voornemens om zo spoedig m o g e l i j k - ik hoop nog dit kalenderjaar - een wetsontwerp bij het parlement in te dienen, waarin algemene regelgevende bevoegdheden worden gecreëerd om een uit besparingsoogpunt
optimaal energieverbruik van apparaten en installaties in ruime zin te waarborgen.
Ik kom thans aan een ander terrein
van het energiebeleid dat er toch duidelijk mee verbonden is. De heer Mol
vroeg naar de zogenaamde CoCoNut.
In de opdracht aan deze commissie
staan de organisatorische kanten van
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de energievoorziening centraal. Het
gaat niet zozeer o m de noodzaak tot
energiebesparing, hoewel het ermee
te maken heeft. De voorzitter van de
CoCoNut, de heer Vergeer, heeft mij
onlangs op de hoogte gesteld van de
stand van zaken bij de werkzaamheden.
Het rapport van het organisatiebureau dat onder begeleiding van de
CoCoNut een onderzoek naar het vraagstuk van de concentratie van nutsbedrijven heeft ingesteld, zal op 30 juni worden gepubliceerd. Op basis van dat rapport, dat onder verantwoordelijkheid
van het adviesbureau wordt uitgebracht, zal de CoCoNut een beleidsadvies opstellen, dat uiteraard eventueel
van het rapport kan afwijken.
Ik wil nog eens de nadruk leggen op
het grote belang van de organisatie
van de energievoorziening voor het
energiebeleid, niet in de laatste plaats
voor de mogelijkheden van stimulering van warmtekracht, stadsverwarming en dergelijke, waarbij wij thans
knelpunten constateren. Daarom heb
ik bij de heer Vergeer op spoed aangedrongen. De CoCoNut heeft die vraag
zeer positief beantwoord met een strak
tijdschema dat erthans op gericht is
om nog voor het eind van dit kalenderjaar een beleidsadvies uit te brengen.
Daarna is het woord aan de Regering voor een standpuntbepaling. Wat
mij betreft- ik zeg dit tegen de heer
Mol - z o u dat in deze kabinetsperiode
moeten gebeuren. Naar mijn mening
is het niet zinvol, de werkzaamheden
van de Coconut, die nu een eerste stap
doet door publikatie van een onderliggend organisatierapport, te doorkruisen door het nemen van maatregelen.
Wij hebben die commissie niet voor
niets 'opgetuigd'. Het is een bijzonder
ingewikkelde materie, die verband
houdt met allerlei verhoudingen in de
autonomie van lokale en regionale
bestuursorganen. Het is niet eenvoudig. Er moet wel een structuurverbetering komen, maar dat wil niet zeggen
dat wij nu in het wilde weg iets moeten
gaan doen.
Overigens wordt ook de rechtsvorm
van de openbare nutsbedrijven door
de CoCoNut bekeken. Het lijkt mij dus
niet zo vruchtbaar, op dit moment met
de heer Mol in discussie te gaan over
de vraag, welke rechtsvorm de beste
is.
De heer Kaland, die een uitvoerig
betoog gehouden heeft over het energiebeleid, heeft gewezen op het belang van het marktmechanisme voor
de beperking van het energieverbruik.
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De prijsstelling van de energie acht ik
in dat kader, met hem, van groot belang. Ik heb zojuist over wettelijke
maatregelen en regelgeving gesproken. Dat zal niet genoeg zijn, maar
nogmaals, het is wel van grote betekenis.
Ik ben dan ook van mening - en dat
is duidelijk een andere mening dan die
van de heer Kremer - dat een verhoging van de gasprijs voor kleinverbruikers, die op dit moment nog sterk achterligt bij de olieprijs, de prijs van substituerende brandstof, per 1 januari
o m energiepolitieke redenen nodig is.
Overigens zal dat ook gebeuren zonder regeringsingrijpen door het contract dat VEGIN en Gasunie hebben.
Dat heeft niets te maken met de wens
o m het koopkrachtverlies, dat daardoor natuurlijk ontstaat, te compenseren. Dat is een ander vraagstuk, dat samenhangt met de indexatie respectievelijk met vervangen van de indexatie
door fiscale maatregelen. Daarover zal
ik hier nu niet spreken.
De heer Kaland heeft de stelling geponeerd, dat het marktmechanisme
sterker werkt in de bedrijvensector dan
in de huishoudelijke sector. Welnu, die
stelling wordt niet bevestigd - ik zeg er
voorzichtigheidshalve 'voorshands'
b i j - d o o r d e d o o r het Planbureau gevonden prijselasticiteit van het energieverbruik. Die bedraagt namelijk voor
beide sectoren ongeveer 0,4.
Een voorlopige evaluatie van de tot
nu toe gerealiseerde besparingen
toont zelfs aan dat die in de huishoudens - denk aan de isolatie - groter
zijn dan in de industrie. Daar blijkt tegelijk nog uit, dat de g l a s t u i n b o u w - i n
tegenstelling tot wat de heer Kaland
veronderstelt - tot de koplopers op besparingsgebied behoort. Datdesondanks het gasverbruik toenam, vloeit
voort uit de toename van het verw a r m d areaal en de omschakeling van
olie op gas. Dat laatste is o m milieuredenen wel toegejuicht. De toename
van het verwarmd areaal is natuurlijk
een kwestie van afzetmogelijkheden.
Daarbij speelt uiteraard de kostenfactor van de energie een rol.
De heer Kaland heeft terecht gewezen op de energie-intensieve industriële structuur, die wij op dit moment
kennen. Dat hangt samen met hetgeen
ik zojuist heb gezegd over de nodige
herstructurering van deze structuur.
Onder invloed van de verdergaande
- naar mijn mening zullen die er zeker
komen - energieprijsstijgingen op de
wereldmarkt, is te verwachten dat die
industriële structuur zich geleidelijk in
minder energie-intensieve richting zal
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moeten bewegen en dus ook zal bewegen, om de eenvoudige reden, dat de
vraag gaat verschuiven en dat er energiebesparende maatregelen zullen
worden genomen.
Het industriebeleid richt zich dan uiteraard mede op innoverende activiteiten die, ook als de energieprijzen verder stijgen, op langere termijn levensvatbaar blijken te zijn.
Er is gevraagd hoe ik sta tegenover
de vestiging van nieuwe energie-intensieve bedrijven. Ik sluit dat niet in
alle gevallen op voorhand uit. Die levensvatbaarheid bij reële energieprijzen dient echter ook bij dat soort bedrijven uitgangspunt te zijn. Er zullen
toch ook in de afweging voor de Nederlandse samenleving als geheel bijzonder belangrijke voordelen in het
geding moeten zijn. Hierbij denk ik aan
de werkgelegenheid.
Ik kom nu te spreken over de tweede
pijler van het energiebeleid. De eerste
is het besparingsbeleid. Daarover heb
ik ook enkele vragen schriftelijk beantwoord. De tweede is het beleid op het
gebied van de diversificatie. De heer
Kaland heeft gevraagd, of dat beleid
eigenlijk niet alleen op papier wordt
gevoerd. In wat er tot nu toe van de
nota Energiebeleid, namelijk de eerste
twee delen, is gepubliceerd, heb ik
steeds geschreven, dat diversificatie
niet van de ene dag op de andere kan
plaatsvinden. Het is net zoiets als het
gezegde over Keulen en Aken. Dat
komt door de structuur van de produktie en van het verbruik zoals wij dat op
dit moment kennen. Het omschakelen
is een proces van langere termijn,
maar ook van snelle besluitvorming.
Juist daarom! Wij kunnen het besluit
niet nog eens een paar jaar uitstellen.
Immers, de implementatie van de besluitvorming duurt al zo'n tijd.
De keuze van in te zetten gediversifieerde energiedragers zal zeer zorgvuldig moeten geschieden. Dat geldt
wat de elektriciteitsproduktie betreft
met name ook voor de afweging tussen kolen en kernenergie.
Kolen kunnen natuurlijk ook buiten
de elektriciteitsopwekking worden toegepast. In het tweede deel van de
Energienota, de Kolennota, is de industriële toepassing beschreven. Er
zijn hier van verschillende kanten nogal wat vraagtekens geplaatst bij het
voorgestelde kolenbeleid. De heer Kaland veronderstelde zelfs, dat de weerstand tegen de herintroductie van kolen zienderogen was gestegen. Ik weet
dat niet. Het is echter duidelijk, dat er
bij velen verontrusting bestaat over de
gevolgen, met name voor het milieu,
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die een toenemend gebruik van kolen
met zich zal brengen. De standpunten
die daarover nu kenbaar worden gemaakt, waren wel voorspelbaar.
Immers, de Tweede Kamer heeft nu
eenmaal tot 18 juni reacties over de
Kolennota gevraagd. Het is duidelijk,
dat op de laatste dagen heel veel reacties binnenkomen. Dat wil nog niet
zeggen, dat dit op zich een andere beschouwingswijze met zich brengt. In
dit verband wijs ik op de reactie van de
Stichting Natuur en Milieu, die nogal
uitgebreid in de publiciteit is gekomen.
Hoeveel vraagtekens men ook kan
zetten bij kolengebruik, dat neemt niet
weg, dat wij geen beslissingen voor
ons uit kunnen schuiven, ook niet voor
de brandstofinzet in elektriciteitscentrales. Het is duidelijk dat de olievoorziening niet zo erg zeker is. Hierbij
denk ik nog niet eens aan politieke factoren, hoewel die daarbij natuurlijk
ook een belangrijke rol spelen. Ik denk
wel degelijk ook aan de niet in de mate
van het verbruik toenemende produktie. Dit blijkt uit alle berekeningen en
een, overigens begrijpelijk, beleid van
de olieproducerende staten. Die willen
ook niet uitverkopen. Zij willen geleidelijk overschakelen op een andere
economische structuur.
Een gasvoorraad is eindig. Nederland zou daarover misschien kunnen
zeggen: wij sluiten nu onze ogen en
wij gebruiken dat gas maar op en wie
weet is er dan wel iets gevonden dat
ons erg kan helpen. Voor deze optie
wil ik niettekenen, omdat ik die lichtzinnig vind, alsook onverantwoordelijk
ten opzichte van latere generaties.
Dat betekent dus dat men dat gas
wel degelijk moet gebruiken, ook geheel conform de lEA-regels, voor
hoogwaardige toepassing. Eén van de
hoogwaardige toepassingen is huishoudelijke verwarming. Men moet
maar eens bedenken wat het alleen al
voor het milieu betekent dat wij wat
dat betreft met gas stoken. Het betekent ook dat wij op andere terreinen het industriële industrieverbruik is nog
altijd bijna de helft van het totaal - en
op het gebied van de elektriciteitsproduktie niet aan de keuze kunnen ontkomen hoe wij het zullen doen. Daarbij
spelen kolen en kernenergie nu eenmaal mee. Het derde deel van de Energienota komt hopelijk binnenkort uit.
De heren Mol en Zoutendijk hebben
wat de kolen betreft gewezen op de
C02-problematiek. Dit geldt overigens
voor aardgas ook, want dat is ook een
verbinding van koolstof met zuurstof.
In mijn schriftelijke reactie heb ik die
problematiek zeker niet willen bagatel-
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liseren. Er zijn veel onzekerheden op
dit punt. Dit blijkt ook uit de verschillen
tussen de Wocolstudie, aangehaald
door de heer Mol, en andere door hem
genoemde studies. Ook in de Wocolstudie wordt de complexiteit van de
materie wel benadrukt.
In het kader van de OESO en de IEA
zal binnenkort een kooldioxide workshop worden gehouden. Nederland zal
er met drie deskundigen aan deelnemen. Het doel daarvan is te komen tot
een gecoördineerd onderzoekprogramma, omdat wij er eigenlijk nog zo
weinig van weten.
Enige ongerustheid bij het verstoken
van fossiele brandstoffen - dit geldt
voor aardgas en olie ook - is toch wel
op zijn plaats. Dit is een element dat bij
voorbeeld bij de afweging of men wel
of niet kernenergie gaat gebruiken,
duidelijk dient te worden meegenomen.
De heer Zoutendijk heeft, wat de kolenvoorziening betreft, zich bezorgd
afgevraagd of w i j e r i n het tijdschema
van het toenemende verbruik wel uit
kunnen komen, omdat nog nieuwe
mijnen moeten worden aangelegd en
omdat infrastructuur en transport nog
van de grond moeten komen. Ook
daarvan zegt de Wocol-studie het een
en ander.
Naar mijn mening zullen inderdaad
zowel aan de produktie- als aan de
transport" en verbruikszijde grote inspanningen moeten worden geleverd,
opdat aan de toenemende vraag zal
kunnen worden voldaan en opdat dit
geraamde verbruik verantwoord kan
geschieden. Denk bij voorbeeld aan
het milieu. Juist daarom zijn snelle beslissingen over het Nederlandse kolenbeleid noodzakelijk, opdat wij tijdig de
nodige actie kunnen ondernemen. Wij
moeten niet in een vicieuze cirkel van
afwachten terecht komen.
Aan de produktiezijde moet zekerheid bestaan dat de toenemende produktie ook daadwerkelijk en tijdig kan
worden afgezet, willen investeerders
bereid zijn er middelen in te steken.
Dat is duidelijk. Die duidelijkheid moet
echter door de verbruikerslanden worden gegeven o m die activiteiten op
gang te brengen. Als dit gecoördineerd gebeurt, kunnen wij vermijden
dat het kiezen van kolen een sprong in
het duister zou worden. Als echter binnenkort niet de keuze wordt gedaan
dat dit beleid kan worden gevoerd men kan het gecoördineerd faseren als beslissingen op dit punt worden
uitgesteld, bestaat het gevaar van het
op een gegeven moment doen van
een sprong in het duister uit nood.
Verband met die kolenvoorziening
houdt natuurlijk het door verschillende
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afgevaardigden bepleite sterker inzetten van aardgas voor de elektriciteitsopwekking. Men zou daarmee de
bouw van kolencentrales, eventueel
kerncentrales, natuurlijk kunnen uitstellen. Ik heb zojuist al iets gezegd
over de wijze waarop wij naar mijn
mening met ons gas moeten omspringen.
De heer Zoutendijk vindt het afzetbeleid nog te restrictief. Hij heeft gevraagd of die overschakeling van gas
naar stookolie, die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, bij elektrische centrales en industriële ondervuring eigenlijk wel gewenst is.
In beide gevallen gaat het o m ondervuring. Dit is een laagwaardige en dus
minder aantrekkelijke optie voor de inzet van aardgas.
Men kan in deze sectoren heel wel
andere brandstoffen inzetten, wat past
in de diversificatie. Deze is in vele landen van de aardolie af gericht, maar
deze landen hebben een veel hoger
olieverbruik dan Nederland. Bij ons is
de diversificatie enigszins van het
aardgas af gericht, al was het alleen
maar vanwege de kwaliteiten van het
gas en de noodzaak, het gas op lange
termijn voor hoogwaardige inzet te behouden.
Als de stookolie wegvalt, komen wij
in de situatie waarvoor strategische reserve van het gas dient. Zolang de
stookolie er echter is, verdient inzet
hiervan de voorkeur, zodat aardgas
wordt gespaard. Dit kan men in de toekomst inzetten waar de specifieke eigenschappen van deze energiedrager
vanuit een oogpunt van hoogwaardigheid goed tot hun recht komen en in
gevallen waarin andere energiedragers wegvallen, bij voorbeeld door politieke oorzaken. Ik wijs erop dat vooral
het Groningse gas een strategische
functie heeft.
De heer Mol wees op een verhoogde
inzet van aardgas om het stichten van
nieuwe koleneenheden te vermijden.
Hij noemde de budgettaire voordelen
hiervan. Dit is naar mijn mening gevaarlijk. Ik merk nogmaals op dat diversificatie een pijler van het energiebeleid is. Juist bij de elektriciteitsopwekking hebben wij mogelijkheden tot
diversificatie. In de industriële toepassingen zal het moeilijker zijn. Ik meen
dat wij op een zeer hellend vlak komen, als wij hiervan om budgettaire
redenen afwijken. Aan de overzijde
van het Binnenhof heb ik op een suggestie op dit punt gezegd dat dit niet
eens meer potverteren, maar zelfs
'potverbranden' is.
Overigens speelt naast het budgettaire aspect het betalingseffect een rol.
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De problemen zullen op korte termijn
geringer worden, maar op de lange
termijn - hierop is het al moeilijker
door afnemende aardgasopbrengsten
en een verschuivende energiebalans zullen zij slechts groter worden. De inkomsten uit aardgas zullen sneller dalen en wij zullen meer energie moeten
importeren, als deze nog schaarser en
duurder is. Dit betekent dat wij de lasten op latere generatie afwentelen. Dit
lijkt mij geen goed beleid.
De heer Mol heeft ten slotte een opmerking gemaakt over de aanpassing
van de elektriciteitsprognoses, waardoor de behoefte aan grote kolencentrales vermindert. In het binnenkort te
verschijnen deel 3 van de Energienota
gaan wij hierop uitvoerig in. Ook hierin
staat echter dat diversificatie meebrengt dat meer kolen worden ingezet.
Centrales die zijn versleten, zullen dus
door koleneenheden worden vervangen. Zelfs als een vermindering van het
energieverbruik p l a a t s v i n d t " ik zie dit
nog niet gebeuren - zal men koleneenheden nodig hebben, zij het minder.
Ik heb nu enkele malen over het derde deel van de Energienota gesproken.
Het is er nog niet. Ik kom nu vanzelf toe
aan de zogenaamde maatschappelijke
discussie over kernenergie. Naar aanleiding van een opmerking van de heer
Mol onderstreep ik dat de discussie
hierover niet is beperkt tot de optie
kernenergie. Ik heb de drie delen van
de Energienota uitdrukkelijk gekoppeld; toen ik aantrad, bestond het voornemen, verschillende nota's u i t t e
brengen. Zij moeten een beeld geven
van het totale energievraagstuk en het
hierop te enten beleid, met sterke aandacht op besparingen.
Hierover heb ik al gesproken. Wij
voeren op dit punt een krachtig beleid.
Ik herhaal dat dit internationaal als een
voorbeeld wordt gesteld. Desniettemin kan het altijd beter. Energiebesparing alleen kan het probleem van de
energievoorziening, waarvoor wij in
de komende decennia worden geplaatst, niet oplossen. Wij zullen beslissingen moeten nemen. De maatschappelijke discussie heeft de functie,
op een breed vlak voor een ieder toegankelijke informatie te verschaffen,
zodat straks weloverwogen en bewust
beslissingen kunnen worden genomen. Hopelijk zal het derde deel van
de nota Energiebeleid over ongeveer
een maand uitkomen. Dan zal het materiaal van regeringszijde ter tafel liggen o m de discussie te beginnen.
Zowel de Regering als de Tweede
Kamer, die dit duidelijk heeft uitgesproken, is van mening dat die discus-
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sie niet langer dan twee jaar zal mogen
duren. Dit betekent dat de resultaten
van die discussie inderdaad pas ruim
een jaar na de verkiezingen bekend
zullen zijn en dat een nieuw kabinet en
een nieuwe Kamer straks beslissingen
zullen moeten nemen, die dan pas in
de jaren '90 zullen gaan doorwerken in
de elektriciteitsproduktie. Dit sluit natuurlijk geen politieke verantwoordelijkheden uit. Het betekent echter wel
dat men er verstandig aan doet, die afweging niette doen plaatsvinden
voordat alle gegegens duidelijk en geordend ter tafel zullen liggen.
De heer Kaland heeft gevraagd in
hoeverre de maatschappelijke discussie zou moeten wachten op het gereedkomen van bepaalde, nieuwe scenario's. Dat is niet zo. Ik heb aan de AIgemene Energieraad gevraagd, mij
hierover te adviseren. Daarbij heb ik
duidelijk gezegd dat eventuele alternatieve scenario's in het begin van 1981
klaar zouden moeten zijn.
Ik acht het namelijk niet aanvaardbaar, met de maatschappelijke discussie te wachten totdat die scenario's
over een aantal jaren tot in detail zouden zijn uitgewerkt. Dit betekent dus
dat er niet geheel nieuwe modellen
kunnen komen maar wel dat een duidelijk beeld kan worden gegeven. Overigens moet men altijd bij scenario's
de relativiteit in het oog houden. Zij
blijven een hulpmiddel bij de beleidsbeslissing voor de lange termijn; geen
voorspellingen die zeker zullen uitkom e n ; ik zou zelfs willen zeggen: voorspellingen die zeker niet precies zullen
uitkomen. Zo gaat dat met dit soort zaken.
Wat de vraag van de heer Zoutendijk
over het radioactief afval betreft, waarbij hij dat probleem vergelijkt met het
afval van de kolencentrales, merk ik op
dat inderdaad ook voor radio-actief afval geldt dat de milieuproblemen in
principe oplosbaar zijn maar dat uiteraard - zoals bij alle afval problematiek
- een grote mate van zorgvuldigheid
geboden blijft. Ik verwijs in dit verband
naar de INFCE-studies, waarbij een
duidelijke overeenstemming blijkt
over de bruikbaarheid van diepe geologische formaties voor definitieve
opslag van radio-actief afval.
In principe wordt de aanwezige kennis op dit moment voldoende geacht
om een veilige opbergplaats te maken
in zoutkoepels, kleilagen of rotsformaties. De stand van zaken in de verschillende landen is dan ook dat voldoende
vertrouwen bestaat in een aanvaardbare methode van opberging maar dat
nu de karakteristieken van de geselecteerde plaatsen zullen moeten worden
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getest om tot een praktische uitvoering te komen. Het zijn niet zozeer de
technische maar veeleer de bestuurlijke problemen die een definitieve oplossing in de weg staan. Dat geldt, zoals men weet, ook voor Nederland.
Men weet dat potentieel geschikte
zoutkoepels in ons land aanwezig zijn,
in de noordelijke provincies en weilicht ook onder de Noordzee.
Voor de afvalproblematiek verwijs ik
overigens weer naar het derde deel
van de Nota Energiebeleid. Ik wil wel
zeggen dat de Regering in ieder geval
meent, actief te moeten deelnemen
aan een internationaal onderzoeksprogramma om de mogelijkheden van de
opslag van radio-actief afval in de bodem van de diepzee te onderzoeken.
Op een vergelijking tussen de kolenen de kernketen, waarom de heer Zoutendijk heeft gevraagd, zal ook in het
derde deel van de nota uitvoerig worden ingegaan. Dit zal mede een belangrijke bouwsteen vormen voor de
maatschappelijke discussie.
Ik kom nog even terug op de kolen
en wel op een zeer specifiek aspect
van het kolengebruik dat de heer Trip
heeft belicht, die in zijn betoog in ruime mate aandacht heeft gevraagd
voor het belang, voor ons land verbonden aan de benutting van de eigen kolenvoorkomens. De argumenten die
daarbij naar voren zijn gebracht, kan ik
in hun algemeenheid onderschrijven.
Ik geloof wel dat het gevaarlijk zou
zijn indien geleidelijk de indruk zou
gaan postvatten dat met een intensivering van het onderzoek naar de mogelijkheid van heraanwending succes bij
voorbaat zou zijn verzekerd. Overigens
heeft de heer Trip over de heel lange
termijn gesproken en te dien aanzien
is er ook geen verschil van mening. Er
is overeenstemming over het feit - en
dit was ook de conclusie van het symposium; de heer Trip verwees e r n a a r dat er nog een lange en onzekere weg
is te gaan, maar dat die weg niet uit de
weg mag worden gegaan en dat we eraan moeten beginnen.
Op het genoemde symposium is
met name gepleit voor een meer diepgaande inventarisatie van de Nederlandse kolenvoorraden. Over deze
aangelegenheid is thans overleg gaande tussen de Rijksgeologische Dienst
en mijn departement, waarbij wordt
bekeken op welke wijze uitbreiding
zou moeten worden gegeven aan het
lopende onderzoek, alsmede wat daarvan de budgettaire consequenties zouden zijn. Tijdens het symposium is er
tevens voor gepleit o m een werkgroep
'diepe kolen' in het leven te roepen,
die zou moeten worden ingepast in het
nationaal onderzoeksprogam kolen.
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Ook ten aanzien van dit punt ben ik bereid te bezien welke mogelijkheden tot
realisatie aanwezig zijn.
Een derde punt waarvoor tijdens
meergenoemd symposium aandacht
werd gevraagd, betreft de instandhouding, respectievelijk de versterking
van de mijnbouwfaculteit in Delft. Dit
is een onderwerp dat primair onder de
verantwoordelijkheid van mijn ambtgenoten voor Onderwijs en Wetenschappen en voor Wetenschapsbeleid
valt. Het belang dat Nederland bij een
goede mijnbouwfaculteit heeft, wordt
door mij wel onderschreven.
Indien uit het betoog van de heer
Trip zou worden opgemaakt - hoewel
hij het niet zo heeft gezegd - dat de
techniek voor het ondergronds vergassen al voorhanden zou zijn, wil ik er
ten overvloede nog eens op wijzen dat
dit proces niet alleen nog onrendabel
is, maar bovendien nog onbeheersbaar. Dit laatste is een technische zaak,
die in gevallen als deze nog zwaarder
weegt dan het economische aspect.
De Nederlandse kolenvoorkomens
hebben natuurlijk ook hun plaats in het
kolenbeleid: ik wil dit graag nog eens
bevestigen. Ik constateer dan toch wel
dat, als men praat over Nederlandse
kolenvoornemens, men er in ieder geval van uit gaat dat er een grotere inzet
van kolen nodig zal zijn.
Voor wat betreft de 'wetenschappelijke sfeer' kom ik nu tot slot op een terrein dat wat verder van het directe
energiebeleid afligt maar ook het industriebeleid betreft, namelijk de biotechnologie. In de schriftelijke antwoorden heb ik daarover al het een en
ander gezegd. In het kort wil ik nog opmerken dat het Centraal Instituut voor
Industrieontwikkeling, het CIVI, een inventarisatie heeft opgesteld van de
mogelijkheden voor de Nederlandse
industrie op het gebied van de DNAtechnologie.
Men is thans bezig aan een vervolgstudie betreffende een programma in
hoofdlijnen; daarbij zullen ook de door
de heer Zoutendijk genoemde projecten betreffende de energie aan de orde
kunnen komen, waarbij bij voorbeeld
methanolproduktie, waterstofproduktie en verwerking van organisch afval
een rol zullen kunnen spelen. Op basis
van de resultaten van die studie zal ik
eventueel nieuw onderzoek kunnen
bevorderen, waarbij een voorafgaand
consulteren van de Raad overigens
voor de hand ligt.
Als de laatste paragraaf van het
energiebeleid en tevens als laatste paragraaf van mijn antwoord in het beleidsdebat kom ik nu aan het gasbeleid
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toe. De heer Kaland heeft dit punt zeer
uitvoerig aan de orde gesteld. Ik begin
echter met een vraag van de heer Zoutendijk. Laatstgenoemde stemt in - dit
verheugt mij - met het door de Regering gevoerde actieve gasinkoopbeleid. In dit verband wil ik er melding
van maken dat ik eind april j l . een door
de Gasunie afgesloten contract voor
levering van LNG uit Nigeria heb
goedgekeurd.
Als de heer Zoutendijk dan vraagt of
Nederland niet te zeer afhankelijk
wordt van een klein aantal leveranciers, kan ik antwoorden dat dit naar
mijn mening voor Nederland nu juist
niet zo'n zorgelijke zaak is. Het actieve
inkoopbeleid is er juist op gericht dat
we zo lang mogelijk gebruik kunnen
maken van onze Groningse aardgasvoorraad als een tot onze beschikking
staande strategische reserve. Daardoor wordt de afhankelijkheid van het
buitenland eigenlijk juist niet vergroot.
Als de Sovjet Unie inderdaad additioneel gas gaat exporteren naar WestEuropa - dat is nog niet definitief beslist, voor zover ik weet - , zal mede gelet op de grote vraag van andere landen die geen eigen gasvoorraad hebben niet meer dan 4 mld. a 5 mld. m 3
per jaar voor Nederland beschikbaar
komen. Dat is ongeveer 10% van ons
jaarlijks binnenlands verbruik en dat is
op zich zelf uiteraard geen groot risico,
zeker niet bij de strategische voorraad
die wij altijd houden. Uiteraard is ook
het actieve gasinkoopbeleid gericht op
zoveel mogelijk diversificatie. Dat betekent invoeren op alle mogelijke w i j zen, buisleiding en vloeibaar gas, en
spreiding over zoveel mogelijk landen
van herkomst.
Nu de prijszetting van aardgas, mijnheer de Voorzitter, waarover de heer
Kaland heeft gesproken. Het uitgangspunt daarvan is markwaarde-oriëntatie. Daarbij streven wij een stelsel
van prijsverhoudingen na, gegrond in
de waarde van nabij gelegen substituten, waar bovenop eventueel een premie-element komt om de specifieke
voordelen van gas weer te geven. Op
dit moment kan men zeggen dat eigenlijk alleen olieprodukten substituten voor gas vormen, en die functioneren dan ook als parameter in de prijszetting.
Als kolen in de toekomst een groter
aandeel zouden innemen, zou er misschien reden zijn om ook te denken
aan een rol voor de kolenprijs in die
prijsstelling van gas.
Ik weet niet of dat voor de prijsstelling van gas erg veel zal uitmaken. De
kolenprijs zelf is natuurlijk in de toekomst onzeker. Vooral de nieuwe in-
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vesteringen, transportlijnen enz. zullen
de prijs wel opvoeren. Bovendien zal
het inzetten van kolen nogal wat kosten met zich brengen voor ons zelf. Ik
denk aan de milieumaatregelen die absoluut nodig zijn. Daardoor zal de kolenprijs niet zo erg ver van de olieprijs
af komen. En dan zal ten slotte het gas
een premie moeten hebben om de
voordelen daarvan duidelijk tot uitdrukking te brengen.
Ik weet niet wanneer wij naar kolengas zouden moeten gaan kijken, maar
ik denk dat kolengas eerder het richtsnoer zal moeten zijn en daarnaast uiteraard ook het te importeren gas, o m dat dat als zodanig wordt doorgeleverd. Dat zijn dan een paar factoren die
bij de olie zouden komen.
De gasprijzen zijn gestegen, zoals
wij allen weten. Daarvan heeft de staat
zeer sterk geprofiteerd, maar daarvan
hebben ook de oliemaatschappijen
enig profijt gehad. Zij hebben er extra
winsten uit gemaakt. Dat is zo. Wat dat
betreft, heeft ook de heer Kaland nog
eens gewezen op het belang dat die
winsten gebruikt worden voor het veilig stellen van de toekomstige energievoorziening.
Ik deel die visie en zou in dat verband willen wijzen op de brief die ik
daarover onlangs aan de Tweede Kamer heb doen toekomen. Daarin heb ik
gesteld dat ik een aanvullende winstdelingsregeling, waarop van verschillende kanten werd aangedrongen,
minder gewenst acht dan een opzet
waarin investeringen worden gepleegd, hetzij in de economische structuur van dit land, hetzij ten behoeve
van de energievoorziening van dit
land. Daarover heb ik afspraken gemaakt. Met name ook het belang van
die investeringen voor de nationale
energievoorziening, waarop de heer
Kaland wees, is voor mij een belangrijk punt geweest o m voor die optie te
kiezen in plaats van voor verhoging
van de government take.
Er is gevraagd naar de kolenvergassingsplannen van Exxon. Toen de kolennota uitkwam, waren wij nog niet
zeker van de plannen van Exxon voor
het situeren van een vergassingsfabriek in Nederland. Die heeft mede een
rol gespeeld bij het gesprek dat ik zojuist releveerde over investeringen
van extra winsten. Pas kort geleden
heeft Exxon zijn vergassings-plant in
de Verenigde Staten voor het verbruik
van één ton kolen per dag opgestart.
De volgende stap in die ontwikkeling,
waarvan nu duidelijk is geworden dat
die in Nederland zal komen, was toen
nog binnen Exxon in discussie. Ook
daar gaat de tijd voort. Het is maar gelukkig dat er intussen ook dingen gebeuren op energieterrein.
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Ik wil nog enkele plannen voor uitbreiding van de raffinaderijen noemen. De plannen voor het bouwen van
kraakinstallaties, waarop de heer Kaland doelde, zijn mij bekend. Ik noem
de flexikoker van Esso, de katalytische
kraakinstallatie van British Petroleum,
die begin 1981 klaar is en de hydrocracker van Total/Dow. De realisatie
van de plannen zal de beschikbaarheid
van stookolie uit Nederlandse raffinaderijen inderdaad verkleinen, maar die
plannen moeten toch wel gezien worden in het wijdere kader van de oliemarkt in Noordwest-Europa, waarbij
de Nederlandse raffinage-industrie nu
eenmaal - gelukkig voor de Nederlandse economie - een belangrijke rol
speelt.
De vraag naar stookolie in Noordwest-Europa neemt af door de toenemende rol van kolen en kernenergie.
De conversieplannen van Nederlandse
raffinaderijen hoeven dus nog niette
betekenen dat onvoldoende stookolie
beschikbaar zal zijn om te voldoen aan
de behoefte van de Nederlandse
markt. Het zou wel kunnen betekenen
dat misschien minder stookolie zou
kunnen worden geëxporteerd, respectievelijk meer zou moeten worden
geïmporteerd.
Over het steeds in de belangstelling
staande vraagstuk van de aardgasexportprijzen heeft de heer Kaland ook
een aantal vragen gesteld. In herinner
eraan dat een Regeringscommissaris
is aangesteld voor de aardgasexportprijzen uit hoofde van de regeringsverantwoordelijkheid op dat punt. Die
verantwoordelijkheid is ook neergelegd in de Wet aardgasprijzen.
Het betreffende Koninklijk besluit
waarbij de heer Spierenburg is benoemd, is inmiddels in de Staatscourant van 11 juni gepubliceerd. Het is de
taak van de heer Spierenburg om
langs de weg van onderhandelingen
namens de Nederlandse Regering met
de afnemers van aardgas dat wordt
geleverd ten behoeve van het gebruik
buiten Nederland en met de betrokken
regeringen te bewerkstelligen, dat de
prijs van het gas wordt aangepast aan
de waarde daarvan. De heer Spierenburg treedt dus namens de Nederlandse Regering op en niet namens de betrokken gasleveranciers. Als de heer
Spierenburg resultaten boekt, zullen
deze door de contractpartijen in hun
overeenkomsten moeten worden verwerkt.
Men zal zich afvragen waarom de
Regering deze wat ongebruikelijke
procedure heeft gekozen. Welnu, ik
verwijs naar mijn brief van 10 juni aan
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de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken van
de Tweede Kamer, uit welke brief de
heer Kaland al een passage heeft geciteerd. De essentie daarvan is dat tot nu
toe onderhandelingen door de contractspartijen zijn gevoerd, ook nadat
ik bij mijn buitenlandse ambtgenoten
het afgelopen najaar wensen tot prijsaanpassingen had ingeleid.
Om misverstanden te voorkomen,
leg ik er de nadruk op dat ik maar één
rondreis heb gemaakt en niet twee, zoals werd gesteld. Ik heb echter wel onlangs een tweede ronde gemaakt o m
de heer Spierenburg te introduceren.
Dat is wat anders.
De resultaten van de besprekingen
tussen de contractpartijen zijn naar
mijn mening onvoldoende geweest. Er
zijn wel resultaten geboekt, maar niet
in die zin dat het de goedkeuring - die
de Nederlandse Regering moet geven
- zou kunnen wegdragen. De Regering
had en heeft de mogelijkheid o m de
Wet aardgasprijzen toe te passen en
minimumprijzen vast te stellen. Zij
heeft dat echter niet gedaan, omdat zij
een oplossing langs de weg van onderhandelingen nog steeds niet uitgesloten acht. Er treedt dan echter wel
een regeringsverantwoordelijkheid
op.
In de contacten met mijn buitenlandse ambtgenoten in de zojuist gereleveerde ronde in het najaar van het vorige jaar en ook in de introductieronde
voor het werk van de heer Spierenburg, meen ik begrip voor het Nederlandse streven te hebben aangetroffen.
Ik ben ervan overtuigd dat, gezien de
huidige onrustige situatie op de wereldgasmarkt, het begrip alleen nog
maar kan toenemen. Juist uit hoofde
van de regeringsverantwoordelijkheid
o m eventueel de prijzen in overeenstemming met de waarde te brengen
door toepassing van de Wet aardgasprijzen, behoort de Regering zelf het
initiatief te nemen en de onderhandelingen namens haar te laten voeren,
omdat in een tweede poging van de
contractpartijen - ik herhaal het nog
eens - om onderling tot een adequate
aanpassing te komen weinig heil te
zien was. Ik geloof dat de geachte afgevaardigde en ik het daarover wel
eens zijn.
De heer Kaland vroeg een toelichting op de zin in de brief van 10 juli, dat
de mogelijkheid van eventuele vaststelling van minimumprijzen op basis
van de Wet aardgasprijzen daarbij duidelijk werd voorbehouden. Die zin
staat er voor de duidelijkheid in, zodat
blijkt dat de goedkeuring op privaat-
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rechtelijke grond is gegeven en om te
voorkomen dat indien de Wet aardgasprijzen wordt toegepast, contractpartijen goedkeuring van die contractswijziging, privaatrechtelijk, als argument
tegen wetstoepassing, publiekrechtelijk, zouden kunnen opwerpen.
De heer Kaland stelde nog een vraag
over een ministeriële briefwisseling uit
het verleden. Het gaat om een briefwisseling die in 1965 tussen de toenmalige ministers van economische zaken van de Bondsrepubliek en van Nederland - voor Nederland was het de
heer Den Uyl - is gevoerd. Die briefwisseling is naar mijn weten nimmer
gepubliceerd, maar van Duitse zijde
nog wel eens naar voren gebracht, ook
in vragen in de Bundestag, onder andere ten tijde van het tot stand komen
van de Wet aardgasprijzen.
Naar mijn mening houdt die brief
niets anders in dan het beleidsvoornemen om van Nederlandse kant niet tot
overheidsingrijpen over te gaan. Ik
ben van mening dat - het is 15 jaar geleden - afgezien van de status van de
briefwisseling, die brief geen betekenis meer heeft door de fundamentele
wijziging in de energievoorziening in
de wereld, die ook door internationale
organen steeds wordt onderschreven.
De heer Kaland suggereerde in samenhang met de gasexportproblematiek dat het optreden van de Gasunie
van binnenuit verzwakt zou kunnen
worden door het feit dat de oliemaatschappijen naast hun belang alsaandeelhouders van de Gasunie een voor
hen gewichtiger belang eventueel op
zeer indirecte wijze via buitenlandse
kleindochters en andere afstammelingen als afnemers van de Gasunie zouden kunnen hebben.
De vraag van de heer Kaland betreft
niet alleen het gedrag van de Gasunie
als exporteur doch is veel algemener
en raakt in feite de grondslag en de
structuur van de Gasunie. Daarop ben
ik in het antwoord aan het lid van de
Tweede Kamer de heer Engwirda,
waarnaar de heer Kaland heeft verwezen, niet ingegaan. Nu hij dit hier heeft
gezegd, voel ik er behoefte aan er wel
iets van te zeggen.
Ik meen dat de heer Kaland gelijk
heeft als hij ervoor waarschuwt dat
vermenging van belangen van oliemaatschappijen Nederlands belang
zou kunnen schaden. Dat is geen
nieuw probleem in de economie. Het
moet wel ernstiger worden genomen
naarmate met de afdrachtregelen
steeds hogere bedragen zijn gemoeid.
De oliemaatschappijen zijn zich uiteraard dit verwijt dat zij mogelijk een
dubbelrol zouden kunnen spelen be-
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wust. Zij hebben zich om die reden nationaal georganiseerd met een grote
beleidsmarge voor een onafhankelijk
nationaal beleid.
Het feit dat in de Gasunie naast die
nationale oliemaatschappijen de staat
(rechtstreeks en via de DSM) een 50%
belang heeft genomen en bovendien,
wat erg relevant is, in aanvulling daarop mij nog belangrijke goedkeuringsbevoegdheden toevallen, waarbij
voorwaarde is dat ik naast eigen informatie ten volle kan putten uit onafhankelijk verkregen gegevens van DSMaardgas, vormt voldoende tegenwicht
voor eventuele ongewenste druk van
belangen binnen de Gasunie. Daaraan
wil ik overigens nog wel toevoegen,
dat mij daarvan nog niets is gebleken.
Ik kom nu toe aan de beide wetsontwerpen inzake de WIR. In eerste termijn kwamen zowel de doeleinden van
investeringsstimulering ter sprake alsook de effectiviteit van het WIR-instrumentarium en de wijze waarop de WIR
in de praktijk tot op heden functioneert.
De heer Mol heeft sterke twijfel geuit
over het effect van de investeringsstimulering via de WIR voor de werkgelegenheid. Het vraagstuk van de effectiviteit van de WIR, zowel direct voor investeringen, als ook indirect voor de
werkgelegenheid, is buitengewoon
complex. De determinanten van het investeringsgedrag zijn empirisch moeilijk in kaartte brengen.
Er is een zorgvuldige econometrische analyse voor nodig o m de invloed van investeringsfaciliteiten op
het investeringsgedrag te isoleren
van andere invloedrijke factoren, zoals
de rendementsituatie en de bezettingsgraad. Zoals ik in de memorie van
antwoord heb vermeld, is een dergelijk onderzoek begonnen, maar de afronding kan nog wel even op zich laten
wachten. In antwoord op een desbetreffende vraag van de heer Terwindt
kan ik nu slechts zeggen dat het onderzoek waaraan het Centraal Planbureau
zijn medewerking verleent, niet voor
dit najaar tot resultaten zal leiden.
Uit voorgaande studies van het Centraal Planbureau, waarvan de resultaten een rol speelden bij de debatten
rond de invoering van de WIR, bleek
overigens - ik herinner aan de Nota
Selectieve G r o e i - dat fiscale investeringsstimulansen effectiever waren
voor de werkgelegenheid dan loonkostensubsidies bij voorbeeld in de
vorm van de overname van premies,
zoals de heer Mol suggereerde. Lastenverlichting voor het bedrijfsleven
dient onzes inziens niet in de plaats te
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komen van investeringsstimulansen,
maar moet naast investeringsstimulansen een belangrijk beleidsdoel zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ook al hebben wij nu nog geen exact inzicht in de
effectiviteit van het WIR-instrument,
aan de noodzaak van de investeringsstimulans voor het Nederlandse bedrijfsleven kan eigenlijk niet getwijfeld
worden, trouwens dat geldt ook in het
buitenland. Veel sectoren hebben dringend behoefte aan versterking van het
concurrentievermogen, zoals ik in het
begin van mijn antwoord tijdens het
beleidsdebat heb gezegd. Investeringen zijn hierdoor een noodzakelijke
voorwaarde. Niet alleen creatie, maar
ook behoud van werkgelegenheid is
een belangrijk oogmerk van investeringsstimulering.
De zorgwekkende situatie ten aanzien van de bedrijfsrendementen
weerhoudt naar mijn mening veel bedrijven op dit moment van het doen
van hoogst noodzakelijke investeringen en dan is zo'n generieke stimulans
via de basispremie onontbeerlijk en
zullen incidentele stimulansen zoals
de heer Mol voor ogen staan, tekort
schieten. Dergelijke gerichte stimulansen moeten aanvullend zijn op de generieke stimulansen. Het gaat om de
juiste dosering. Dat geldt ook voor de
WIR. Het is altijd de bedoeling geweest
dat het richtinggevende karakter van
de WIR stap voor stap zou worden uitgebouwd totdat het evenwicht zou zijn
bereikt.
Met de introductie van de energieen milieutoeslag achten wij, en dan
verschil ik van mening met de heer
Trip, het vermogen om via de WIR investeringen in een wenselijke richting
te leiden, aanzienlijk versterkt.
De heer Trip heeft ook nog gevraagd
naar de relatie met de innovatiestimuleringsregeling. Ik heb daarop schriftelijk al antwoord gegeven.
Ik herhaal nog eens dat volgens ons
oorspronkelijk plan de Instir, de generieke investeringsregeling, op kleine
bedrijven toegespitst, zou worden uitgevoerd met middelen uit het WIRfonds. Wij bekijken nu of het mogelijk
is die Instir als een soort aparte eenheid binnen de WIR te realiseren,
waardoor naast de investeringscomponent, de innovatietoeslag, ook de
loonkostencomponent van de innovatiestimulering in de WIR een plaats zou
krijgen. Met een WIR-toeslag zou geen
beslag worden gelegd op innovatiegelden. Integendeel, een deel van de
WIR-gelden zal binnen of buiten de
WIR gericht worden aangewend voor
stimulering van innovatie.
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Als er over nieuwe toeslagen wordt
gesproken, is het niet te vermijden dat
men ook terugblikt op de werking van
de WIR en eventuele tekortkomingen
in het praktisch functioneren signaleert. Ik wijs erop dat bij invoering van
een dergelijke ingrijpende wetgeving
als de WIR aanloopmoeilijkheden niet
te vermijden zijn. Een aantal tekortkomingen die nu worden gesignaleerd
kunnen echter toch niet als aanloopproblemen worden beschouwd. Wij
zijn nu bezig de knelpunten te inventariseren en zoeken naar reparatiemogelijkheden voor de WIR. Daarbij komen
verschillende aspecten die hier zijn genoemd ook aan bod.
De heer Mol noemde de landbouwen visserijsector. Het onderzoek daar
zal zich toespitsen op het effect van regionale toeslagen en op de relatie tussen de WIR en de specifieke doelstelling van het landbouw- en visserijbeleid.
De heer Zoutendijk wees op onbedoelde neveneffecten en vroeg om
een interimevaluatie. Wij streven ernaar, op korte termijn een wetsontwerp in te dienen ten einde enkele
knelpunten in de WIR weg te nemen.
Onze prioriteit ligt daarbij niet primair
bij de bepalingen welke betrekking
hebben op de premiëring van onroerend goed, waarbij het verschijnsel
van de zogenaande profitrouting,
maar bij niet-WIR-gerechtigden, zoals
overheidslichamen, voor bepaalde activiteiten de WIR-sfeer opzoeken en
dan oneigenlijk profiteren van de faciliteiten. De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het
wetsontwerp tot verlaging van de basispremies over de ontoelaatbaarheid
hiervan in de Tweede Kamer duidelijke
taal gesproken. Reparatie van de WIR
is op dat punt dringend gewenst.
Het lijkt mij thans niet het juiste moment om uitvoerig in te gaan op de merites van het artikel van de heer Nobel,
dat door de heer Zoutendijk werd geciteerd. Ons is tot op heden niet gebleken dat de WIR geen stimulerende
werking zou hebben in de sector van
het onroerend goed. De analyse van
de heer Nobel is wat dat betreft wel
erg somber. Niet valt te ontkennen dat
de bepalingen, welke oneigenlijk gebruik van de WIR - bij voorbeeld via
verkapte privébeleggingen - in onroerend goed trachten uit te sluiten, soms
een nogal grove scheidslijn trekken
tussen juist en onjuist gebruik van de
WIR, de zogenaamde overkill.
Goede, objectieve criteria zijn moeilijk te vinden. De mogelijkheid van
overkill wordt dan ook in eerdergenoemd onderzoek bestudeerd. Ook
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kan niet worden ontkend dat de afstemming tussen WIR en SIR problemen oproept, maar daarbij moeten wij
wel bedenken dat beide regelingen
hun eigen merites hebben en dat een
verdere afstemming een van beide regelingen geweld zou kunnen aandoen.
Ik wijs erop dat Brussel ons wat dat betreft, nauwelijks speelruimte laat.
Ik kan toch niet de verleiding weerstaan om even op één door de heer
Zoutendijk aangehaalde suggesties
van de heer Nobel in te gaan, namelijk
de suggestie dat er een regeling zou
moeten komen dat de investeringspremie verdeeld moet worden tussen de
eigenaar en de huurder, indien een bedrijfsgebouw verhuurd is.
Afgezien van de uitvoeringstechnische complicaties van het systeem,
welke levensgroot aanwezig zijn, zetten wij de nodige vraagtekens bij de
wenselijkheid ervan. In de eerste
plaats is het zeker niet uitgesloten dat
de WIR invloed zal hebben op de huurprijs, waardoor de huurder toch al enigermate meeprofiteert van de premie.
In de tweede plaats achten wij het juist
dat de premie primair wordt gegeven
aan degene die het risico neemt o m
middelen voor een lange termijn vast te
leggen. Het voorlopig oordeel over deze suggestie is dus niet zo erg positief.
Wij houden voorkeur voor het bijschaven van de huidige WIR, waarmee wij
druk bezig zijn.
De heer Terwindt sprak geheel in onze geest toen hij zei dat het hele bouwwerk van de WIR nog eens goed zou
moeten worden beschouwd op degelijkheid en toegankelijkheid, voordat
zou worden beslist tot uitbreiding. In
de Tweede Kamer is dat geluid gehoord. Het is duidelijk dat wij daar rekening mee houden. Het is belangrijk,
nu ervaring op te doen met de toeslag
uit de eerste en tweede fase en de effectiviteit van het instrumentarium kritisch te onderzoeken. Daarbij moeten
voor de innovatie wel de nodige instrumenten worden verschaft.
Ik w i l nog even ingaan over de energietoeslag uit het wetsontwerp 15 562.
De heer Terwindt liet zich kritisch uit
over het ontbreken van een overbruggingsregeling tussen de vroegere investeringsstimulans voor energiebesparing en de nu voorgestelde energietoeslag. Ik verwijs voor een antwoord naar de memorie van antwoord, waarin ik uiteen heb gezet welke factoren tot vertraging aanleiding
hebben gegeven.
Wij meenden erop te mogen rekenen bij de indiening in april 1979 van
het wetsontwerp dat de nieuwe toesla-
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gen nog in de loop van 1979 in werking zouden kunnen treden. Toen eenmaal bleek dat dit niet lukte, ontbrak
voldoende tijd o m een adequate interimregeling op te zetten. Voorheen bestaande regelingen konden niet onveranderd worden voortgezet. Bovendien
zou het ambtelijk uitvoeringsapparaat
ten dele opnieuw moeten worden opgebouwd.
De heer Mol heeft moeite met de
omstandigheid dat de energietoeslag
alleen in de profitsector werkt.
De wijze waarop de WIR is opgezet,
brengt dat natuurlijk met zich mee.
Daarnaast onderkennen wij natuurlijk
de noodzaak van een actief besparingsbeleid in de non-profit sector.
Voor die sector worden op dit moment
nieuwe subsidieregelingen voorbereid, uiteraard buiten de WIR, in samenwerking tussen mijn departement
en het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
De heer Terwindt was van mening,
dat de door ons voorgestelde premie
van 10% voor kolenstook, ondanks de
cumulatiemogelijkheid voor de milieutoeslag, toch nog een onvoldoende stimulans zou blijken te zijn. Wij blijven
hierover van mening verschillen. De
ervaring zal de komende jaren moeten
uitwijzen of er voldoende stimulans
van de WIR uitgaat op de toepassing
van kolen in het bedrijfsleven. De heer
Terwindt heeft in dat verband gepleit
voor het achterwege laten van de toepassing van het premieplafond van
40% voor installaties. Wij zien eigenlijk
geen reden om nu juist de investeringen in het kolenstoken buiten het plafond te laten. Het plafond knelt namelijk niet. Bovendien zou dat de regeling
weer ingewikkelder en dus onoverzichtelijker maken. Dat is toch een punt
dat bij de WIR wel een rol speelt. Het
zal tot de hoge uitzonderingen behor e n - z e l f s wanneer de regionale toeslag van toepassing is - dat een koleninstallatie met 40% wordt gepremieerd. Ook hiermee kunnen wij beter
eerst ervaring opdoen, waarover w i j
uiteraard zullen rapporteren in ons
jaarlijks verslag.
De heer Terwindt heeft ook nog opgemerkt over de maximale omvang
van de WIR-premie, dat er zou zijn gesuggereerd, dat er sprake zou zijn van
een premieplafond van 50% van de
aanschaffingskosten van het gebouw.
Ik ben mij er niet van bewust dat w i j
deze suggestie hebben gewekt. In de
thans bestaande tekst van artikel 61f
van de Wet op de inkomstenbelasting
- u begrijpt dat dit een tekst is die de
Staatssecretaris van Financiën zou
hebben uitgesproken, maar ik vond
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het niet nodig hem van zijn andere
werkzaamheden af te houden voor deze passage; ik zal het dus voor hem
doen - wordt de maximale omvang
van de investeringsbijdrage inderdaad
gerelateerd aan een bepaald gedeelte
van de aanschaffingskosten.
Aangezien w i j bij de voorbereiding
van de energie- en milieutoeslag hebben gemeend ook deze toeslagen onder de plafondbepaling te moeten
brengen, konden w i j evenwel niet langer uitgaan van een plafond dat is gerelateerd aan de aanschaffingskosten.
Deze nieuwe toeslagen kennen immers een franchise.
Voorts komt alleen het energiebesparende en milieuvriendelijke deel
van de investering voor deze toeslag
in aanmerking. Zouden de totale aanschaffingskosten van het gebouw het
uitgangspunt hebben blijven vormen,
dan zou de toeslag alsnog over de
franchise en over het niet energie- of
milieurelevante deel van de investering worden verleend. Daarom wordt
in de nieuwe tekst van artikel 61f, eerste lid voor het premieplafond uitgegaan van een m a x i m u m premiepercentage. Dat m a x i m u m stelt een plafond aan de som die wordt verkregen
door het percentage van de basispremie en de percentages van de toeslagen bij elkaar op te tellen. Dat daardoor de maximale WIR-premie, uitgedrukt in het percentage van de totale
aanschaffingskosten, lager is dan het
bij de plafondbeschikking nog vastte
stellen percentage, is een bewust en
gewild gevolg van de werking van de
franchise en het premieren van alleen
het milieu- of energierelevante deel
van een investering.
In de voorgestelde tekst van artikel
61f, eerste lid, van de wet op de inkomstenbelasting, is dit wetstechnisch verw o o r d . In de memorie van antwoord
op blz. 15 en 16 aan de Tweede Kamer
is dit aan de hand van voorbeelden
verduidelijkt. Van onduidelijkheden in
dezen is naar onze mening dan ook
geen sprake.
De heer Terwindt (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Mag ik hierop even inhaken, dan behoef ik straks in de tweede
termijn van de Kamer niet meer te
spreken?
De Voorzitter: Ik hoop dat de tweede
termijn achterwege kan blijven, omdat
om vier uur vanmiddag het afscheid
van de heer Röell plaatsvindt.
De heer Terwindt (CDA): Is het mogelijk dat hetgeen de Minister nu zegt, in
zeer duidelijke bewoordingen wordt
verwerkt in de brochure, die dit jaar
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weer aangevuld zal moeten worden,
opdat de investeerders precies weten,
wat hun op dit moeilijke terrein te
wachten staat?
MinisterVan Aardenne: Dat zeg ik
graag toe, mijnheer de Voorzitter.
De heer Mol heeft nog gesproken
over de milieutoeslag. Hij zei dat Brussel gelijk heeft als het zegt, dat de vervuiler moet betalen. Dat is zo, maar ik
wil daaraan graag toevoegen, dat dat
door de EG geformuleerde beginsel
uitdrukkelijk w e l de mogelijkheid tot
steun aan milieu-investeringen openhoudt.
De WIR-milieutoeslag is volledig in
overeenstemming met de regels van
Brussel, die, zoals men weet, met zes è
zeven jaar zullen worden verlengd.
Beperking van de subsidiëring tot alleen de 'best technical means', zoals
de heer Mol suggereert, zou de reikwijdte van de toeslag aanzienlijk inperken, hetgeen de effectiviteit van de
milieutoeslag danig zo doen afnemen.
De toeslag is nu van toepassing op alle
milieu-investeringen die hun effectiviteit hebben bewezen. Dat is een stil facettenbeleid.
Wel zal het onderzoek naar de mogelijkheden o m de vervuiling bij de
bron te bestrijden geïntensiveerd worden. Voorts zullen de lijsten periodiek
worden bijgesteld o m in de pas te blijven met de technologische ontwikkelingen op het terrein van het milieu.
De heer Terwindt vraagt zich af, of
de Regering is teruggeschrokken voor
de moeilijkheden in verband met het
opstellen van lijst 2 van de WIR-milieutoeslag. Het is op zich juist - en dat
heeft de heer Terwindt natuurlijk ook
gemerkt - dat het bij het opstellen van
lijst 2 gaat o m de zogenaamde procesgeïntegreerde voorzieningen en dat dit
niet eenvoudig is. Immers, per onderdeel moet op voorhand worden onderzocht hoe groot het milieu-aandeel is
van de totale investering. Het procesgeïntegreerde karakter maakt een dergelijk onderscheid erg moeilijk. Vandaar dat voorshands gekozen is voor
een beperkte lijst van investeringen
waarvan het milieubelang op dit moment erg groot is. Het is de bedoeling
van de Regering - uiteraard heeft mijn
collega van Volksgezondheid en Milieuhygiëne hierbij het voortouw - om
deze lijst in de toekomst uit te breiden.
De heer Terwindt zei met schroom
akkoord te kunnen gaan met het wetsontwerp over de verlaging van de basispremies. Ook de heer Zoutendijk
had zijn reserves. Hij achtte de timing
conjunctureel ongelukkig gekozen. Bij
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de beoordeling van de verlaging van
de basispremie moet niet vergeten
worden, dat de basispremie voor gebouwen ten opzichte van de andere
basispremie rijkelijk hoog genoemd
mocht worden. Door de verlaging naar
18% is naar mijn mening een veel redelijker verhouding ontstaan tussen
de premies voor gebouwen en die
voor overige bedrijfsmiddelen.
Ik w i l er graag nog eens de nadruk
op leggen, dat ook wij van mening zijn,
dat de grootste terughoudendheid betracht moet worden bij het vrijmaken
van WIR-gelden voor doeleinden die
buiten de WIR vallen. Daarvoor moeten zwaarwichtige redenen aanwezig
zijn. De voorgestelde versterking van
het sectorbeleid en het innovatiebeleid
verdient naar ons inzicht het predicaat
'zwaarwichtig'. Via een breed scala
van gerichte maatregelen komen de
aan het WIR-fonds onttrokken middelen weer aan het bedrijfsleven ten goede.
De heer Terwindt heeft in dit verband gesproken van een premature
verlaging van de basispremie. Op dat
punt hadden wij overigens weinig
keus. Aankondiging had namelijk
plaatsgevonden in de Miljoenennota.
Binnen niet al te lange tijd moet daaraan dan ook uitvoering worden gegeven o m 'aankondigingseffecten' te
vermijden.
Dat er vertraging zou ontstaan in de
realisatie van de innovatiebevorderende maatregelen was in de zomer van
1979 nog niet te voorzien. Ik heb dit
zoeven toegelicht. De oorzaak was immers, dat wij probeerden gevolg te geven aan de suggestie van een deel van
de SER o m de Instir binnen de WIR te
realiseren. Die suggestie achten wij
belangrijk genoeg o m daaraan een nader onderzoek te wijden.
De vergadering wordt van 13.25 uur
tot 14.00 uur geschorst.
Voorzitter: Broeksz

D
Staatssecretaris Hazekamp: Mijnheer
de Voorzitter! Er is met name door de
heren Horbach en De Jong aandacht
gegeven aan het midden- en kleinbedrijf en het toerisme. Hoewel het aantal concrete vragen vrij gering is, is het
wel van belang de algemene benadering van de heer De Jong te releveren.
Hij ging uit van een definitie van het
midden- en kleinbedrijf, waarbij bijna
het gehele bedrijfsleven onder dat begrip zou vallen. Als wij namelijk de
grens leggen bij 500 medewerkers in
een onderneming, dan houden wij
voor de groep die niet tot het midden-
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en kleinbedrijf zou behoren, ongeveer
600 bedrijven over. Natuurlijk zorgen
deze wel voor een groot deel van de
werkgelegenheid, maar naar mijn mening wordt dan in het algemene beleid
de grens te ver gelegd.
De heer De Jong heeft hierbij opgemerkt dat in de algemene ontwikkeling
prof. Birch aangegeven heeft, dat met
name voor de werkgelegenheid het
midden- en kleinbedrijf van grote betekenis is. Hij vraagt of het niet wenselijk
is de oorzaken, die prof. Birch heeft
proberen te achterhalen, ook niet in
een onderzoek in Nederland te betrekken. Dan is het van belang te bezien
welke de ontwikkeling van het groot-,
midden- en kleinbedrijf op dit moment
reeds is. Wij zijn eraan gewend geraakt
dat met name de allerkleinsten bij de
bedrijven een steeds sterkere teruggang te zien gaven. Daar is in de periode 1963-1971 een vrij sterke teruggang geweest. In de periode
1971-1977 is die teruggang geringer
geweest. In de laatste jaren is die teruggang omgezet in een stijging.
De groep eenmanszaken, de allerkleinste zaken, is in de eerste periode
met 16% afgenomen. In de tweede periode was dat 5%. In de laatste jaren,
van 1977 tot 1979, was er een stijging
van 3%. Dit zou een toevallige ontwikkeling kunnen zijn die mede te maken
heeft met bepaalde zekerheden in de
inkomenssfeer, die wij in Nederland
kennen, maar de ontwikkeling is, althans schijnt, algemener te zijn. Als
men kijkt naar het totaal in de laatste
jaren, zijn er in het midden- en kleinbedrijf, dat wil zeggen in bedrijven tot
100 man personeel, 4000 bedrijven bijgekomen. In het grootbedrijf, dus in
bedrijven met meer dan 100 werknemers, zijn er 200 afgevallen. Er is dus
een stijging van 2% in de ene groep
tegenover een daling van 6% in de andere groep.
Nog sterker spreekt de ontwikkeling
als ik het bezie tegen de achtergrond
van het aantal arbeidsplaatsen. Dit is
feitelijk het doel zowel van het onderzoek van prof. Birch als van de benadering van de heer De Jong. In de periode 1963-1971 is er in Nederland een
toename geweest van 8% in arbeidsplaatsen, namelijk 250.000 nieuwe arbeidsplaatsen, waarbij het midden- en
kleinbedrijf ook ongeveer die 8% realiseerde, ondanks de teruggang bij de
allerkleinsten. In de periode 1971-1977
is er een afname van het aantal arbeidsplaatsen geconstateerd van 130.000,
namelijk 4 % , waarbij het midden- en
kleinbedrijf een kleinere afname te
zien gaf. In de laatste periode van 1977
tot 1979 is het aantal arbeidsplaatsen
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gegroeid met 110.000, dat wil zeggen
3%, waarbij het midden- en kleinbedrijf met 5% groeide.
Het realiseerde dus 80.000 van de
110.000 arbeidsplaatsen. Nog opvallender in deze ontwikkeling is dat in de
laatste jaren de kleinsten - dit zijn de
bedrijven met één tot tien man personeel - 50.000 arbeidsplaatsen realiseerden. Dit is een stijging van 10%.
Uit deze cijfers kan men concluderen
dat de ontwikkelingen die professor
Birch in de Verenigde Staten vooral in
bedrijven met ongeveer twintig werknemers constateert, ook in Nederland
gaande zijn. De moeilijkheid is echter
dat wij in Nederland niet precies kunnen achterhalen wat de oorzaken van
dit verschijnsel zijn.
De heer De Jong vroeg of ik ertoe
bereid ben, een onderzoek vergelijkbaar met dat van professor Birch in
Nederland te doen houden. Ik ben
hiertoe bereid, maar op dit moment is
het aanwezige statistische materiaal
hiervoor onvoldoende. Men kan met
steekproeven een eind komen, maar
omdat een onderzoek naar de oorzaken slechts zonder zeer vele veronderstellingen kan worden opgezet, is het
van belang dat wordt gewacht op de
uitwerkingen van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Daar is men bezig
met een opzet van de statistische informatieverzameling die meer dan
vroeger gaat in de richting van basismateriaal dat bij de MIT-studie van professor Birch is gebruikt. Zodra dit statistische basismateriaal optafel ligt, is
het naar mijn mening zinvol, een vergelijkbaar onderzoek in Nederland te
entameren.
De heer Horbach heeft aandacht gegeven aan het toerisme.
Hij stelde dat er problemen kunnen
rijzen en in de praktijk inderdaad rijzen
tussen de benadering van toeristische
en recreatieve ontwikkeling en de
grenzen die landschap, natuur en milieu aan een dergelijke ontwikkeling
stellen. Het is duidelijk dat evenwicht
tussen natuur, milieu en werkgelegenheid in deze sfeer moet worden gezocht, omdat wij in een klein land leven en omdat in dit kleine land met
een grote bevolkingsdichtheid en grote geneigdheid tot recreatieve en toeristische activiteiten de massaliteit van
het optreden van deze activiteiten zo
groot kan zijn dat de draagkracht van
een gebied gevaar loopt. Natuurbehoud en ruimtelijke ordening moeten
in onderling verband met de economische benadering, de werkgelegenheidsdoelstelling, worden bezien.
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Ik ga hierbij ervanuit dat het zoeken
naar het evenwicht moet worden gevonden in nevenschikking van de drie
componenten en niet in een onderschikking, zoals soms het geval is.
Hierbij staat werkgelegenheid onderaan de rij. Ten aanzien van werkgelegenheid die het gevolg is van groei
van toerisme en recreatie, wordt snel
geëist, via vergaande cijfermatige ond e r b o u w i n g , o o k v a n toekomstige ontwikkelingen, zich zelf te bewijzen. Voor
natuur en milieu wordt nogal eens volstaan met een beschrijving van de huidige situatie zonder onderbouwing
van de wijze waarop deze situatie het
ecologische evenwicht benadert of
van de wijze waarop toe te laten ontwikkelingen het ecologische evenwicht kunnen verstoren.
In het promotiebeleid, vooral in regionale campagnes, houden het NBT en
de VVV duidelijk rekening met de mogelijke gevaren die van grote recreatiedruk op een bepaald gebied kan uitgaan. Met de betrokken departementen wordt hierover constant overleg
gepleegd. In dit kader verwacht ik dat
geleidelijk steeds beter evenwicht in
de afweging van belangen zal worden
gevonden. Nu wordt het lang niet altijd bereikt.
Wat de ontwikkeling van de beleidsvoornemens uit de Nota Toeristisch Beleid betreft, kan ik de heer
Horbach op zijn vraag meedelen dat
op dit moment de aangekondigde
regelingen ten aanzien van de toeristische infrastructuur en een aangepaste
Kredietbeschikking Toeristische
Acommodatie inmiddels zijn gepubliceerd, terwijl ook ten aanzien van het
congreswezen de nieuwe activiteit van
het Congresbureau en van de Vereniging van Congresgebouwen is gestart.
In de algemene ontwikkeling van de
promotie, waarvan de congrespromotie uiteraard een onderdeel vormt,
wordt deze, naast de promotie bij nabije markten en de binnenlandpromotie, conform het plan samen met het
NBT en de VVV gerealiseerd op dit moment zoals dat was voorgenomen
voor het jaar 1980. Ookhetonderzoeksprogramma zal, zo laat het zich
althans aanzien, in 1980 kunnen worden gerealiseerd zoals voorgenomen.
Ik sluit niet uit dat na de bespreking in
de Tweede Kamer van de Nota Toeristisch Beleid, dat wil zeggen na 24 augustus aanstaande, het program voor
1981 en volgende jaren zou moeten
worden bijgesteld, afhankelijk van die
bespreking. Bovendien sluit ik niet uit,
dat afhankelijk van de evaluatie van
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hetgeen in 1980 is gerealiseerd en bereikt, samen met de organisaties en instellingen in hettoeristisch-recreatieve
bedrijfsleven, ook aan bijstelling van
het vijfjarenprogram voor de verdere
ontwikkeling zou moeten worden gewerkt.
De heer Horbach heeft in ditzelfde
kader gevraagd hoe op dit moment de
ontwikkeling is bij de Adviescommissie Toeristisch Produkt Nederland, ook
wel de Commissie Produktontwikkeling genoemd. Deze commissie is nu
een tweetal maanden aan het werk. In
het volgend voorjaar wordt een tussenrapportage van haar verwacht, aan
de hand waarvan zal worden bezien of
die commissie moet doorgaan met
haar afzonderlijke benadering dan wel
of op dat moment zal moeten worden
besloten tot een verdergaand samenspel met de organisaties en instellingen op dit vlak. Daarbij merk ik nog op
dat de Werkgroep Dienstverlening, die
ook in de nota is aangekondigd, deze
maand zal worden geïnstalleerd.
De heer De Jong heeft gevraagd
naar de ontwikkelingen, met name de
mogelijkheden tot terugkeer van
buurtwinkels in woonwijken. Hij heeft
gesteld dat een dergelijke ontwikkeling zou moeten worden gestimuleerd,
althans niet zou mogen worden afgeremd. Ik meen dat de stimulering van
dit soort vestigingen reeds in het beleid is betrokken, met name waar het
de investeringsmogelijkheden betreft
en de hulp die daarbij wordt gegeven.
Doorslaggevend bij de vestiging van
dit soort bedrijven in woonwijken zal
echter het koopgedrag van consumenten zijn. Dat wil zeggen dat een ontwikkeling in de richting van de terugkeer
van buurtwinkels in de woonwijken zo deze zich zou aftekenen - slechts
zou kunnen doorzetten indien die terugkeer is gebaseerd op een gewijzigd
koopgedrag van de consument, dat wil
zeggen dat de consument, in meerdere mate dan voorheen, de afstand als
drempel gaat voelen, niet alleen op de
prijs ingaat en derhalve op een andere
wijze zijn afweging maakt tussen kwaliteit, prijs en moeite om het produkt te
bereiken. Ik betwijfel zelf of een dergelijke ontwikkeling op dit moment aantoonbaar is. Met name op het gebied
van de dagelijkse artikelen is veeleer
sprake van een geleidelijke groei van
de afstand tussen consument en detailhandel. Met name de mobiele consumenten - over het geheel genomen
toch de meerderheid - gaan er geleidelijk aan toe over, eens in de week of
tweemaal per week grotere hoeveelheden te kopen. Bovendien zijn zij met
name ten aanzien van de dagelijkse ar-
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tikelen, bij een inkomensmatiging, kritischer in hun beoordeling en zijn zij
eerder geneigd om op prijzen te reageren. Ik vrees dus - hoewel de benadering van de heer De Jong mij wel aanspreekt - dat de ontwikkeling op dit
moment, vanuit de consument, veel
eerder remmend werkt op de terugkeer van buurtwinkels in de w o o n w i j ken.
Wel is het natuurlijk zo dat de algemene functie van de detailhandel - en
niet alleen van de detailhandel: het
gaat in feite om de centrumpositie van
het gehele bedrijfsleven - primair
wordt bepaald door de bereikbaarheid. Het gaat zowel om de bereikbaarheid van deze activiteiten, die verzorgend zijn ten aanzien van de bevolking, voor bij voorbeeld de bevolking
van een regio of een streek, als om het
bepalend zijn van die bereikbaarheid
voor de economische ontplooiïngsmogelijkheden van activiteiten.
In toenemende mate wordt in het
overleg tussen het bedrijfsleven en regionale en lokale overheden juist die
bereikbaarheid sterk bepleit. Op dit
moment zijn er tendensen waaruit
blijkt dat lagere overheden in vergelijking met enkele jaren terug meer bereid zijn te erkennen dat die bereikbaarheid niet alleen maar een hobby
of zienswijze van ondernemerszijde is,
maar dat zij te maken heeft met de wezenlijke functievervulling van centra.
Geleidelijk aan wordt erkend dat het
bepaald reeds optredende verval van
sommige centra mede een gevolg is
van het gevolgde bestuursbeleid.
De heer Horbach heeft een tweetal
zeer concrete vragen gesteld. De eerste vraag betreft de ontwikkeling rond
de zelfbedieningsgroothandel, namelijk hoe het overleg verliep om tot een
oplossing te komen ten aanzien van
het vraagstuk van de concurrentie tussen middenstandsbedrijven en deze
zelfbedieningsgroothandel, respectievelijk hoe dat overleg vorm zou kunnen krijgen en tot resultaat zou kunnen
leiden. Hierop kan ik antwoorden dat
in het verleden enerzijds de Makro en
anderzijds het Nederlands Instituut
voor de Zelfbedieningsgroothandel
niet op één lijn zaten. Men had verschillende benaderingen vooral ten
aanzien van het introduceren van klanten en het helperssysteem voor wat
betreft de verstrekking van pasjes. Die
problematiek heeft oorspronkelijk geleid tot een geïsoleerd optreden van
de Makro.
Na een gesprek dat ik met alle partijen heb gehad - ook met de middenstandsorganisaties - tekent zich op
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dit moment het gegeven af dat de zelfbedieningsgroothandel bepaalde oplossingen weet te vinden. Ik hoop dat
het op 9 juli aanstaande, in een overleg met alle deelnemers, ertoe kan komen dat in de vorm van een gentlemen's agreement een voor alle partijen aanvaarde oplossing tot stand
wordt gebracht.
De tweede vraag van de heer Horbach betrof het behoud van de functie
van de accountant-administratieconsulenten. De werkgroep die op dit moment bezig is de afbakening te bezien
tussen enerzijds de taak van de registeraccountant en anderzijds de taak
van de accountant/administratiecons u l e n t - d a t is van belang zowel voor
wat betreft de binnenlandse activiteiten als voor de regelingen die in het
kader van de EEG getroffen moeten
worden - , heeft haar werkzaamheden
nog niet beëindigd. Ik verwacht dat dit
binnenkort zal kunnen gebeuren. Op
basis van de dan verkregen - hopelijk
unanieme - stellingname van de beide
groeperingen kan het noodzakelijk zijn
dat de betreffende wetgeving moet
worden aangepast. De bereidheid tot
aanpassing van die wetgeving is reeds
overeengekomen tussen Justitie en
Economische Zaken. De wens van de
heer Horbach dat de functie van de accountant-administratieconsulent niet
mag worden uitgehold omdat dit voor
het midden- en kleinbedrijf een buitengewoon belangrijke functie is, kan ik
geheel onderschrijven.
De heer De Jong heeft een vraag
gesteld inzake een algemeen rentesubsidie voor midden- en kleinbedrijven ten einde de grote druk van de
rente juist voor deze bedrijven te verlichten. Ik vermoed dat een dergelijke
benadering te sterk ingrijpt in de algemene ontwikkeling, met name omdat
bedrijven een fluctuerende rente toch
altijd moeten kunnen opvangen. In
een algemene ontwikkeling kunnen
gezonden bedrijven dat ook. In bepaalde situaties kan het echter mogelijk
zijn dat enig soelaas gegeven wordt.
Dat gebeurt op dit moment ook. Bij het
vermogensversterkingskrediet is het
mogelijk om bij eerste vestiging rentesubsidie te genieten voor de eerste
drie jaar. Bij het krediet toeristische accommodatie voor middenklasse hotels is eenzelfde regeling geïntroduceerd. Uiteraard is het sociaal krediet
in het kader van de Rijksgroepsregeling zelfstandigen belast met een ander rentetype dan het normale marktrentetype. Tot slot wijs ik erop dat in
vele gevallen de garantiekredieten een
oplossing kunnen bieden, doordat
soepele aflossingsschema's gehanteerd worden.

Economische Zaken
WIR

Het is duidelijk dat daarmee de problematiek van het eigen vermogen
niet kan worden opgelost, want juist
het eigen vermogen zou een deel van
de rentedruk kunnen wegnemen. Ik
heb in dat kader aan de Commissie Financieringsaangelegenheden middenen kleinbedrijf advies gevraagd over
de mogelijkheid hetzij van een participatiekrediet, hetzij van volwaardige
participatie op grond van bepaalde
methodieken. Ik zal daarop niet verder
ingaan, omdat de algemene problematiek van het eigen vermogen en
participatie door de Minister reeds is
behandeld.
Het lid Thurlings neemt de voorzittersstoel weer in.

D
Staatssecretaris Beyen: Mijnheer de
Voorzitter! Verschillende afgevaardigden hebben aandacht gegeven aan de
export en daarbij een aantal concrete
vragen gesteld. De heer Zoutendijk
heeft gewezen op een teleurstellende
exportontwikkeling. Ik zie de situatie
iets minder pessimistisch.
in 1979 kon de Nederlandse goederenuitvoer met een volumegroei van
9,5% voor het eerst sinds de oliecrisis
van 1973 terreinwinst boeken ten opzichte van de wereldinvoer, die met
7,5% toenam. Deze gunstige ontwikkeling is toe te schrijven aan twee hoofdoorzaken.
In de eerste plaats concentreerde de
groei van de wereldinvoer zich in 1979
op goederengroepen die relatief een
belangrijke plaats in ons uitvoerpakket
innemen. In de tweede plaats deed
zich een verbetering voor met betrekking tot de relatieve loonkosten per
eenheid produkt in de industrie en kon
de inflatie op een internationaal gezien
uitzonderlijk laag niveau gehandhaafd
blijven. Het dientengevolge relatief
gunstige uitvoerprijspeil leidde tot
terreinwinst op een aantal exportmarkten.
Het aanvullende beleid in de vorm
van extra bevorderende maatregelen
heeft - naar mag worden aangenomen
- ook een positieve bijdrage geleverd,
hoewel die niet bij benadering valt te
kwantificeren. Bij een beschouwing
over het uitvoervolume naar goederengroepen bleek in 1979 de groei bij
chemie en aardolieraffinage aanzienlijk, maar er was tevens een belangrijke volume-uitbreiding bij metaalprodukten, kleding, papier en voedingsen genotmiddelen. Het is dus op zichzelf een verheugend verschijnsel dat
de groei van onze export zowel naar
waarde als naar volume zich vrij gelijkmatig over de gehele scala van de Ne-

1067

Beyen

Ik zou daarnaast toch willen waarschuwen
voor een diversificatie ter
derlandse goederenexport heeft voorwille van de diversificatie. Ik geloof dat
gedaan. Al kan de gevoeligheid voor
een betrekkelijk kleine economie als de
de energieprijzen niet worden ontonze zich wel degelijk ook moet specikend, zowel bij de import als bij de exaliseren in die sectoren van de produkport wanneer het gaat - zoals in 1979
tie,
waarin wij goed zijn en waarin w i j
het geval is geweest - over voorraadeen voorsprong hebben. In de afgelovorming van bepaalde chemische propen periode is ook weer gebleken dat
dukten in het buitenland, toch blijkt
juist onze sterkste sectoren het het
dat ook in de sectoren die minder of
beste deden. Wij moeten dus ook wel
nauwelijks energiegevoelig zijn de
degelijk een keuze doen uit de sectoontwikkeling vrij sterk is geweest.
ren waarin wij ons willen specialiseHet is bovendien een reden tot volren.
doening, te kunnen constateren dat
De heer Zoutendijk heeft ook gegedurende het eerste kwartaal van
sproken
over de organisatie van de ex1980 de stijging van de export ten opportbevordering en de rol van de overzichte van dezelfde periode van het voheid daarbij. De geachte afgevaardigde
rige jaar zeer behoorlijk is geweest:
de heer Mol heeft dit punt, zij het misnaar waarde 29% en naar volume 8%.
schien iets minder specifiek, ook aan
Zowel in 1979 als in het eerste kwarde orde gesteld door erop te wijzen dat
taal van 1980 heeft de groei vooral bein de brochure 'Regelingen voor de
trekking gehad op West-Europa.
export' een groot aantal verschillende
Ik heb dit cijfermatig onderbouwd in
subsidievormen voorkomen, waar voleen verslag aan de voorzitter van de
gens zijn telling negen verschillende
vaste Commissie voor de Handelspoliinstellingen of afdelingen bij betroktiek in de Tweede Kamer. Dit verslag is
ken zouden zijn. Ik dacht eigenlijk dat
thans, naar ik aanneem, beschikbaar
het er in feite maar vijf waren, maar
en anders zal ik het graag aan de Eerdat zijn er dan toch nog een boel. Dit
ste Kamer doen toekomen. Het verslag
wijst erop dat de export en de bevorbehelst tevens een overzicht van de
dering daarvan een complexe zaak is,
werkzaamheden en resultaten, althans
met veel facetten en aanrakingspunten
in omzet en in activiteit, die bereikt zijn
met allerlei onderdelen van het econodoor de verschillende exportbevormisch beleid. Ik geloof dat wij het zo
derende regelingen die thans worden
moeten zien, dat die verschillende regehanteerd.
gelingen worden uitgevoerd door speAl is het dan op zich zelf misschien
cialisten die ieder op hun eigen terrein
nog niet zo slecht gesteld met de Nebevoegd zijn.
derlandse export op dit moment, toch
Het is duidelijk dat achtergestelde lemoet uiteraard erkend worden dat het
ningen, kredietverzekering, onderniet goed genoeg is. Hoewel de export
steuning van turn-key projecten, de
naar volume sterker is gegroeid dan
bundeling van midden- en kleinbedrijf
de import, gaat onze handelsbalans er
in een bepaalde regio voor het opendoor de verslechterende ruilvoet nog
breken van de buitenlandse markt en
steeds op achteruit. Daar komt bij dat
dergelijke, niet door een en dezelfde inde exportopbrengsten van het gas de
stantie kunnen worden behandeld. Elk
komende jaren zullen afnemen, na een
onderwerp eist specialisme. Met deze
zekere tijd. Uit dit alles volgt dat extra
brochure willen wij het voor de exporinspanningen ten opzichte van de exteur gemakkelijker maken te weten bij
port noodzakelijk blijven.
wie hij zich moet vervoegen. TrouDe geachte afgevaardigde de heer
wens, als men niet precies weet tot
Zoutendijk heeft op structurele factowie men zich moet wenden, is er altijd
ren gewezen die mogelijk van invloed
de Economische Voorlichtings Dienst,
kunnen zijn op de exportontwikkeling,
die de centrale instantie is, die iedermet name op langere termijn, en dan
een op weg kan helpen, eventueel in
in negatieve zin. Hij vermeldde de geeigen huis, eventueel bij een gespeciringe diversiteit van het exportpakket
aliseerde instelling die het onderwerp
en het onvoldoend volgen van de
behandelt waar de betrokken expormarktontwikkeling. Dit zijn factoren
teur belangstelling voor heeft.
die ongetwijfeld een rol spelen. De
In het algemeen wil ik hieraan nog
versterking van het pakket door een
daarop gericht sectorstructuur en inno- toevoegen dat wij naar aanleiding van
aan de overzijde gestelde vragen bezig
vatiebeleid, zoals door de Minister van
zijn met een voorlopige indicatie van
Economische Zaken uiteengezet, afgestemd op de vraagtendenties op de we- gedachten over de organisatie van het
exportbevorderende apparaat. Ik hoop
reldmarkt, is een zeer belangrijk aspect
dit binnenkort aan de Tweede Kamer
van het beleid dat gericht moet zijn op
een blijvende versterking van de Neder- te kunnen voorleggen. In die uiteenzetlandse export.
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ting zal duidelijker worden dan weilicht nu het geval is, hoe de zaak op het
ogenblik gestructureerd is. Ik hoop dat
eruit zal blijken dat het vaak eenvoudiger en logischer is dan het soms overkomt.
De heer Zoutendijk stelde vragen
over de versterking van posten van de
buitenlandse dienst die commercieeleconomische taken dienen te vervullen. Een aantal posten is mede op verzoek van ons versterkt met deskundige
functionarissen. Daarnaast zijn w i j begonnen met een experiment o m mensen uit het zakenleven die op dit gebied deskundigheid en belangstelling
hebben aan te trekken als tijdelijke
functionarissen van de buitenlandse
dienst en hen te plaatsen bij posten die
daarvoor in aanmerking komen. Wij
zijn dit experiment begonnen met 5
posten. Drie ervan zijn al bezet, twee
worden een dezer dagen bezet. Als dit
experiment slaagt, dan kunnen wij dit
aantal vrij gemakkelijk uitbreiden,
want de belangstelling voor dit werk
blijkt tot onze vreugde overweldigend
groot te zijn. Ik meen dus dat wij op deze wijze de posten met deskundigen
kunnen versterken.
Ook zijn wij de mogelijkheid aan het
bestuderen o m in het buitenland gevestigde Nederlanders, die daar in een
bepaald gebied over grote ervaring als
bedrijfsleider of ondernemer beschikken, doordat ze vele jaren in dat land
werkzaam zijn geweest voor hun eigen
bedrijf of als vertegenwoordiger van
een Nederlandse onderneming, meer
dan tot dusverre bij het behartigen van
de Nederlandse handelsbelangen te
betrekken. De wijze waarop dit zal geschieden is op het ogenblik nog onderwerp van overleg tussen ons zelf en
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ik weet zeker dat wij dit grote onontgonnen terrein van deskundigheid en
bereidwilligheid om mee te werken,
dat tot dusverre te weinig werd gebruikt, kunnen aanboren.
De heer Horbach heeft mij gevraagd
in te gaan op de aandacht die wij hebben voor nieuwe veelbelovende markten. Van de Nederlandse export is 80
tot 85% gericht op de geïndustrialiseerde wereld, de resterende 15% op
de gehele rest. Het blijkt dus wel dat de
rest meer ondersteuning vraagt van de
overheid, indien Nederland op die gebieden en juist in de zich nieuw ontwikkelende geïndustrialiseerde landen
haar marktaandeel wil vergroten. Dit is
begrijpelijk, want deze landen liggen
verder weg en het betreft moeilijkere
landen. Op deze gebieden richten onze
exportbevorderende activiteiten zich
op het ogenblik in hogen mate. Te dien
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Beyen
einde hebben wij een aantal prioriteitslanden vastgesteld, in het totaal
40, waarvan per jaar een groep van 15
landen wordt aangepakt op basis van
een aantal criteria. In het vorige jaar en
begin dit jaar heeft dit tot gevolg gehad dat gerichte economische missies
en bezoeken, zowel ambtelijk als vanuit het bedrijfsleven, zijn ondernomen.
Er zijn missies uitgevoerd naar Canada, Mexico en Venezuela. Dit jaar is
ook veel aandacht besteed aan Oosteuropese landen en in oktober zal een
grote missie naar Japan gaan, terwijl
in januari de drijvende exportbevorderende industriële tentoonstelling
'Expo II' een grote reis zal maken langs
de havens van het Verre Oosten.
Er is nog een aantal andere studiereizen ondernomen. Wij proberen zoveel mogelijk informatie te scheppen
en het Nederlandse bedrijfsleven te
wijzen op de mogelijkheden die op deze, op zich zelf niet eenvoudige, markten bestaan.
Ten slotte wil ik erop wijzen dat natuurlijk ook de instrumenten die in de
verschillende landen gebruikt moeten
worden, verschillend zijn. Dit geldt ook
voor de soort industrie die in een bepaald gebied mogelijkheden heeft. Wij
zullen een en ander flexibel moeten
toepassen. Er kan sprake zijn van een
presentatie van produkten of van reizen van mensen uit bepaalde groepen
van het bedrijfsleven. Het programma
is vrij uitvoerig. Indien de geachte afgevaardigde er prijs op stelt, zal ik
hem graag een overzicht van het actieprogramma doen toekomen.
De Voorzitter: Ik druk degenen, die
aan de repliek deelnemen, op het hart,
dat de tijd zeer beperkt is. De spreektijden die sommigen hebben opgegeven
zijn aan de hoge kant.

D
De heer Mol (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nu de Minister met zo'n grote
zelfverzekerdheid zijn eerste termijn
heeft uitgesproken, ben ik alleen daardoor al geneigd een veel bescheidener
rol te spelen. Nu u ons daartoe zo nadrukkelijk hebt uitgenodigd, ben ik
daartoe bijna verplicht. Ik hoop dat het
mij ook zal lukken. Misschien vindt de
Minister het beter, dat bepaalde tegenstellingen met een oppositionele partij, die hij naar mijn opvatting nogal
heeft aangescherpt, blijven bestaan. Ik
heb van zijn partijgenoot Wiegel wel
eens andere geluiden gehoord, maar
die schijnen niet helemaal door de Minister te worden gedeeld.
De Minister heeft het opgevat, alsof
ik de Doomsdaygedachte die ik, zoals
ook al bij de debatten over Sociale Za-
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ken en over Financiën, is gebeurd namens mijn fractie heb afgewezen, aan
dit kabinet heb toegedicht. Zo was het
niet bedoeld, maar ik vind het opmerkelijk dat de Minister zich dat zo heeft
aangetrokken.
Staatssecretaris Beijen sprak veel
meer in de geest van mijn betoog in
eerste termijn. Hij vindt dat het er met
ons bedrijfsleven niet zo slecht voor
staat als wij zo vaak van het kabinet
horen. De Minister heeft moeite gedaan om uit te leggen dat er echt grote
problemen zijn. Ik ben dan blij om van
zo'n gezaghebbend man als de Staatssecretaris te horen dat ik mij voor een
groot deel in zijn gezelschap bevind.
De Minister heeft nog eens uitdrukkelijk gezegd dat de overheid niet zo ontzettend veel kan doen.
Ik weet dat zo net nog niet, want anderzijds wijst hij erop dat hij zo geweldig veel doet. Daaruit moet ik dan toch
de conclusie trekken dat het blijkbaar
niet zo vreselijk veel helpt. De Minister
zegt dat wij moeten zorgen voor een
gezond klimaat voor het bedrijfsleven.
Als dat er is, bloeit het allemaal vanzelf
wel op. Volgens hem moeten wij het
vooral hebben van generieke maatregelen, aangezien die het gezonde bedrijfsklimaat bevorderen.
Tijdens zijn beantwoording werd mij
nog eens duidelijk hoe vanzelfsprekend en voor de hand liggend het destijds eigenlijk was om juist deze Minister te vragen voor de post van Minister
van Financiën. Ik heb de indruk dat hij
steun aan het bedrijfsleven meer ziet
als een fiscale aangelegenheid en een
zaak van monetaire politiek, dan als
het stimuleren van die sectoren van
het bedrijfsleven waar het nodig is
omdat ze onvoldoende opbloeien. Gedeeltelijk heeft dit te maken met de nationale en internationale winstverwachtingen van de bedrijven. Het bedrijfsleven uit zich nog wel eens zwartgallig over de toestand en ik bespeur
ook bij de Minister die neiging wel
eens. Ik moet dan altijd denken aan
een gezegde uit de agrarische wereld:
een boer die niet klaagt, is niet wijs.
Daardoor ontneemt het bedrijfsleven en ook de Minister - zich de mogelijkheid om echt op moeilijkheden te wijzen, want het komt niet meer zo geloofwaardig over.
Ik ben het geheel eens met hetgeen
de Minister in de schriftelijke beantwoording schrijft over zaken die van
belang zijn voor innoverende activiteiten in ons land. De Minister heeft er
nog eens op gewezen dat wij moeten
voorkomen dat innoverende activiteiten niet hier plaats vinden, omdat wij
ons beperken tot het importeren van
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wat elders op de markt wordt geproduceerd. Dat is een veel sterkere bedreiging van de werkgelegenheid dan
wanneer wij zelf ook actief zouden zijn.
De Minister heeft geen antwoord gegeven - hij zal het wellicht vergeten
zijn — op nijn vraag of wij erop kunnen
rekenen dat de trein van de woningisolatie, die een redelijke vaart heeft, niet
zal worden opgehouden door allerlei
onderzoeken. De Minister zegt dat er
oorspronkelijk een programma was
van 200.000 woningen per jaar. Het
zou bijzonder te betreuren zijn wanneer het er geen 250.000 zouden kunnen worden, als er in een jaar zoveel
aanvragen binnenkomen. Ik zou graag
zien dat de Minister hier kort op inging
door te zeggen dat de trein voort zal
gaan.
De Minister heeft gezegd, dat hij niet
zo geweldig veel voelt voor die isolatieverplichtingen. Natuurlijk moet de
Minister wel zeggen, dat degenen die
in de oppositiebanken zitten - en ik
spreek namens één van die oppositiepartijen - altijd heel vervelende dingen
propageren en dat hij dat dus niet
doet. De Minister voelt alleen voor isolatieverplichting als men daarvoor in
aanmerking komt. Bedoelt de Minister
hiermee, dat die verplichtingen moeten worden opgelegd aan degenen die
in huurwoningen wonen, omdat dat
toch maar huurders zijn? Ik hoop dat ik
dit verkeerd verstaan heb, want ik
meen dat verplichtingen voor alle burgers moeten gelden en niet alleen
voor mensen die in een bepaalde w o ning wonen.
Minister Van Aardenne: Dat heeft de
heer Mol inderdaad verkeerd verstaan.
Met die verplichtingen heb ik andere
sectoren bedoeld, bij voorbeeld
nieuwbouw, isolatievoorschriften,
centrale verwarmingen en dergelijke.
Voor de bestaande woningen heb ik
echter juist gewezen op de problemen,
zonder het ten principale af te wijzen.
Ik meen overigens dat dit een vraag
was van de heer Zoutendijk, die niet
tot de oppositie behoort. Ik heb echter
niet speciaal op huurders gedoeld.
De heer Mol (PvdA): Ik ben blij dat ik
mij weer in goed gezelschap bevindt
door dezelfde vraag te hebben gesteld
als de heer Zoutendijk.
Overigens wil ik de Minister nog wel
vragen - die vraag mag ook schriftelijk
beantwoord worden wanneer dat in
verband met de tijd van belang is — of
de voortgang van de isolatiemaatregelen bij eigen woningen wel even hard
loopt als bij de huurwoningen. Ik heb
de indruk, dat het bij de huurwoningen
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beter loopt. Op zichzelf vind ik dat een
reden o m te zeggen dat die trein in ieder geval moet doorlopen.
De Minister heeft gezegd, dat de Coconutstudie er aankomt en dat wij er
niet op moeten vooruitlopen. Voor een
deel kan ik het wel met hem eens zijn.
In de schriftelijke beantwoording van
de vragen heeft de Minister echter gezegd, dat hij het voor de hand liggend
zou vinden wanneer gas- en elektriciteitsbedrijven betrokken zijn en worden bij de bevordering van de isolatiemaatregelen. Letterlijk staat er: uitbreiding van hun reeds belangrijke rol
op dit terrein lijkt mij voor de hand te
iiggen. Dat is nu weer zo'n zin, waaruit
ik concludeer dat het dan wel weer vanzelf zal gebeuren. Maar zelfs wanneer
het voor de hand ligt, is de Minister dan
toch voornemens op dat terrein ervoor
te zorgen dat het ook gebeurt? Worden
er dan ook, in overleg met die bedrijven, regelingen getroffen met een taakstelling, waarna kan worden geverifieerd of die is bereikt?
De Minister heeft het inzetten van
meer gas - dat is ook een stokpaard
waarop hij weer heeft plaatsgenomen
- niet alleen potverteren genoemd,
maar zelfs potverbranden. Hij vond dat
nog erger dan verteren. Naar mijn mening is verteren dikwijls een verbrandingsproces. Dat is echter een kwestie
van kennis van de chemie, waarin de
Minister mij waarschijnlijk zal overtreffen.
Minister Van Aardenne: O nee, maar
het een gaat sneller dan het andere.
De heer Mol (PvdA): Zie daar de veel
grotere kennis van de chemie van de
Minister. Mijn pleidooi voor het inzetten van gas voor het produceren van
elektriciteit was echter niet zo naakt als
het wel lijkt uit deze wijze van 'oppakken' van de Minister. Ik had erop gewezen, dat het erg belangrijk zou zijn
o m tot grote besparingen te komen,
niet alleen in die sector waarin elektriciteit het eindprodukt is waarmee de
verbruiker werkt, maar ook in de andere sectoren van energieverbruik, die zoals de Minister weet - driekwart van
de totale primaire energieverbruik uitmaken. Wanneer die besparingen tot gro
te resultaten leiden - dat is naar onze
mening noodzakelijk - dan zal er zonder
dat die pot sneller verbrandt dan de Minister wil - dat is het ergste dat kan gebeuren - er misschien toch ruimte zijn,
doordat wij zo vlijtig aan het besparen
zijn geweest, voor inzet van dat gas in
de elektriciteitscentrales. Ik vrees dat de
Minister mij daarin een beetje verkeerd
begrepen heeft.
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Maar, aldus de Minister, dat besparen van primaire energie zie ik eigenlijk niet zo erg zitten. Wij voeren we!
een krachtig beleid, maar het kan toch
beter, zo zegt de Minister. Wat de Partij
van de Arbeid betreft, kan er een kamerbrede steun aan deze uitspraak
van de Minister worden gegeven.
De Minister heeft gezegd, dat het zogenaamde vergeten scenario, dat nog
in de brede maatschappelijke discussie over energie moet worden betrokken, niet kan leiden tot een vertraging
van de aanvang van die brede maatschappelijke discussie. Dat betekent,
dat de datum waarop dit is voltooid
begin 1983 is. Ik blijf erbij, dat dit veel
te laat is. Het is goed, dat de Minister
duidelijk heeft gemaakt, dat het kabinet op korte termijn bekend zal maken,
dat het voor kernenergie kiest. Die duidelijkheid is er dan. Juist uit een oogpunt van energievoorziening blijf ik
dat een buitengewoon onverstandig
besluit vinden. Ik kan niet afzien van
partijpolitieke overwegingen, want
dan zou ik het misschien anders zeggen. Ik meen dus, dat een dergelijke
stap van het kabinet buitengewoon
onverstandig zal zijn, ook gelet op de
belangen van de energievoorziening.
De heer Zoutendijk was zo vriendelijk o m niet alleen voor de VVD op mijn
vragen in die richting te antwoorden,
maar dat ook even voor het CDA te
doen, omdat de heer Kaland daaraan
niet direct toe was. Ik houd het erop,
dat zowel de VVD als het CDA die kernenergie-optie in hun verkiezingsprogramma nadrukkelijk zullen uitdragen.
Ik wil dan ook tegen die partijen zeggen, naast dit kabinet, dat ik dat mede
uit een oogpunt van energievoorziening bijzonder onverstandig vind.
De Voorzitter: Ik wijs u erop, dat u al
twaalf minuten spreekt, terwijl u zes
minuten heeft opgegeven.
De heer Mol (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat spijt mij. Ik wil nog even kort
ingaan op hetgeen de heer Kremer
heeft gezegd over de acties die aangekondigd zijn bij de centrale in Dodewaard. In mijn fractie bestaat nadrukkelijk sympathie voor mensen die hun
wensen en hun bezorgdheid met grote
nadruk naar voren willen brengen. Er
zijn echter ook heel duidelijke grenzen
die moeten worden gesteld als het
gaat om demonstraties. Als de heer
Kremer zegt, dat de aangekondigde
acties zijn sympathie hebben, maken
wij daarbij toch de kanttekening, dat,
zodra daarbij geweld o m de hoek komt
kijken, wij dit dan anders bekijken.
Ik wil nog enkele opmerkingen maken over wetsontwerp 15 562. De Mi-
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nister heeft ons niet overtuigd van de
juistheid van het geven van steun aan
het wetsontwerp 15 562. Energiebesparing is onzes inziens zo'n centraal
thema dat het een eigen instrumentarium en een heel duidelijk eigen gezicht nodig heeft. Daar e r t o c h voor de
non-profit-sector een aparte regeling
moet worden ontwikkeld, kan die ook
voor de profitsector best in hetzelfde
jasje worden gestoken.

D
De heer Kaland (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil beginnen met de Minister te bedanken voor zijn uitvoerige
wijze van beantwoording. Uit dien
hoofde is het niet nodig, terug te komen op eerder gestelde vragen. Voor
zover ik heb kunnen nagaan, zijn alle
vragen beantwoord.
Niettemin is er enige aanleiding o m
een paar kanttekeningen te plaatsen
bij de antwoorden. De Minister heeft
gezegd, dat de diversificatie niet van
de ene op de andere dag mogelijk is.
Hij heeft ook gezegd, dat het iets van
lange adem is. Ik onderstreep dat volledig. De Minister heeft echter ook in
een ander verband gezegd, dat het ook
geen vicieuze cirkel van afwachten
moet worden. Na de eerste oliecrisis
tot nu toe is het in feite een vicieuze
cirkel van afwachten geweest. Er is
echt nog niets veranderd.
Hier moeten toch maatregelen worden genomen. Er moeten besluiten
vallen. Aan de discussie moet een einde komen, in welke richting dan ook.
Desnoods zou men dan kunnen kiezen
tegen diversificatie. Dan weten w i j namelijk ook waar wij aan toe zijn.
Wat de isolatiesubsidie betreft wil
de Minister het nationaal isolatieplan
handhaven. Dan sluit ik mij aan bij de
vraag van de heer Mol. Betekent dit
ook dat de Minister per se aan het tempo, dat in het nationaal isolatieprogram is geprognotiseerd, wil vasthouden? Dit zou mij geen wijs beleid lijken. Ik dring er dan ook bij de Minister
op aan, terwijl hij in principe dat nationaal isolatieprogram handhaaft, toch
te bezien, gezien de belangstelling van
de zijde van het publiek, of de termijn
waarbinnen dit kan gebeuren niet ineen kan worden geschoven, waarbij
de budgettaire gevolgen worden aanvaard.
Los van de theorie van de overheidsfinanciën leek dit mij mogelijk, omdat
met name de klimleningen de uitputting veroorzaken van het budget. Dit
heb ik al gezegd, maar de Minister is er
niet diep op ingegaan. Ik kan dit wel
begrijpen. Dit is namelijk geen subsidiëring maar financiering. Als de aflos-
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singen komen, zou de Minister die
ook weer kunnen gebruiken voor verhoging van de subsidiepost.
Ik kom aan de besparing van de tuinders. Het moge zo zijn dat een individuele tuinder aan besparing doet,
maar de Minister zegt dat het areaal
toeneemt. Dit betekent echter wel dat
met een speciale prijs, die niet marktgebonden is, van jaar tot j a a r - het
neemt met 10% p e r j a a r t o e - e e n groter beroep wordt gedaan op deze energiebron. Stimuleert de Minister dit via
de WIR? Stimuleert hij dit via deze specifieke prijs? Is het ook werkelijk de bedoeling o m te stimuleren of zou de Minister ook, vanuit energie-oogpunt bekeken, een beleid kunnen voeren dat
enigermate temporiserend is wat het
verbruik betreft?
Ten slotte w i l ik toch ingaan op de
wat bijzondere figuur van de regeringscommissaris in het spel van een
te trachten te verkrijgen verhoogde
aardgasprijs. Met de doelstelling zijn
wij het volstrekt eens. Dat is ook in eerste termijn wel gebleken. Wij wensen
de Minister daarmee alle succes toe.
De middelen die daarvoor worden gebruikt zijn echter ook in een geordende
samenleving van bijzonder groot belang. Welnu, ik heb altijd geleerd dat ik
niet iets van een ander kan verkopen.
Als nu iemand op stap gaat en een
bepaald produkt gaat verkopen, of althans daarvoor een bepaalde prijs bedingen, dan is hij koopman. Dan handelt hij in goederen. Dat zijn privaatrechtelijke handelingen, die aan een
bepaald orgaan of een bepaald persoon zijn opgedragen. Degeen die de
opdracht verstrekt, moet dan ook wel
kunnen beschikken over die goederen.
Nu dacht ik dat de staat geen eigenaar
is. Daarvoor heeft de Minister dan ook
enkele bevoegdheden gekregen bij
wet. Ik heb de considerans voor mij,
waarin staat: Alzo Wij in overweging
genomen hebben, dat het wenselijk is
de mogelijkheid te openen minimumprijzen vast te stellen. Dat is publiek
rechtelijk.
Ik begrijp dat de staat daar soms gebruik van moet maken. Als dit onderhandelen van de regeringscommissaris zich voltrekt in het kader van het publiekrecht, dan zou dit kunnen betreffen de aankondiging van het toepassen van een minimumprijs vanwege
de wetgever. Als hij echter onderhandelingsruimte heeft, gaat het niet o m
een minimumprijs, maar om een te bedingen commerciële prijs, die waarschijnlijk van geval tot geval en van
land tot land kan verschillen. Dit doet
mij vreemd aan; ik kom er niet hele-
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maal uit. Men kan zeggen dat, als de
overheid dit w i l , zij het maar moet
doen. De overheid heeft echter ook bepaalde grenzen die zij niet te buiten
kan gaan. Ik hoor graag dat de Minister
op het verschil tussen privaatrechtelijk
en publiekrechtelijk handelen in deze
sector nader ingaat.
De Voorzitter: Kunt u ermee instemmen dat dit schriftelijk gebeurt? Dit
lijkt mij namelijk een bijzonder specialistisch onderwerp.
De heer Kaland (CDA): Ik stem hiermee graag in, mijnheer de Voorzitter.
Omdat de Minister hierop nu niet behoeft te antwoorden, heb ik nog een
minuut tijd o m iets anders aan de orde
te stellen.
De Voorzitter: Dit acht ik misbruik maken van de tijd.
De heer Kaland (VDA): Ik ben bijna
klaar, mijnheer de Voorzitter.
Ik ben er erkentelijk voor dat de Minister zo ruiterlijk heeft erkend dat er
een brief van een van zijn voorgangers
is waarin de overheid verklaart dat er
geen beleidsvoornemens zijn o m in te
grijpen in bepaalde contracten. De Minister zegt dat dit al lang geleden is,
namelijk vijftien jaar. Ik zeg de Minister
via de Voorzitter het volgende. Wij
hadden in Zeeland een contract met
Defensie voor waterleverantie, gebaseerd op prijzen van voor de tweede
wereldoorlog. Ik heb mijn best ervoor
gedaan om dit contract open te breken. Defensie weigerde echter en beriep zich op het contract. Wij hebben
dit niet voor de rechter gebracht, waardoor wij deze zaak als onereus hadden
ervaren. Ook deze regeringsinstantie
maakte naar mijn mening terecht aanspraak op een contract.
In dit geval ligt bovenop het contract
een ministeriële brief, die weliswaar
vijftien jaar oud is, maar korte tijd erna door wetgeving is getroffen. Deze
schakel in de tijd moeten wij onder
ogen zien, want toen bestond het beleidsvoornemen, in te grijpen. Als de
Minister niet slaagt en hij van het publiekrecht gebruik wil maken, kan de
brief van zijn voorganger een essentiële rol in procesvoering spelen, die niet
ten goede zal komen aan de Nederlandse staat.

D
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Namens mijn fractie bedank ik de bewindslieden voor hun uitvoerige mondelinge en schriftelijke
beantwoording van de aan de orde gestelde punten. Deze maakt het mij mogelijk, mij in deze repliek tot een aantal
hoofdpunten te beperken.
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De Minister en ik zijn het in hoge mate met elkaar eens over de economische situatie en het te voeren beleid.
Als ik heb gesteld dat het kabinet is teruggedeinsd voor het nemen van onaangename, maar dringend noodzakelijke maatregelen, heb ik niet willen
suggereren dat dit is gedaan uit zucht
naar goedkope populariteit. Integendeel, het kabinet heeft nu eenmaal rekening te houden met de politieke realiteit, vooral in de Tweede Kamer, alsook met de machtsverhoudingen in de
samenleving. Dit mag echter niet ertoe
leiden dat een proces van de industrialisatie blijft voortgaan, omdat dit onze welvaart ten slotte ernstig ondermijnt, zeker wanneer de aardgasbaten
te zijner tijd geleidelijk afnemen.
De heer Mol heeft gemeend een tegenstelling te zien tussen de Minister
en de Staatssecretaris. Ik meen dat in
dit geval sprake is van wishful thinking. De Staatssecretaris heeft erop
gewezen dat een bevredigende exportontwikkeling verleden jaar heeft
plaatsgevonden dank zij in ons land
achterblijvende inflatie en loonkosten
ten opzichte van het met ons concurrerende buitenland. Dit toont aan hoe
belangrijk het is, ruimte voor het bedrijfsleven te scheppen. Van deze
ruimte wordt blijkbaar direct gebruik
gemaakt. Dit doet niets af aan de structurele problemen die op het ogenblik
in onze industrie bestaan.
Op de noodzaak van een krachtig industriebeleid wil ik nog nader ingaan.
Verleden week heb ik het rapport van
de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid betreffende het te
voeren industriebeleid reeds genoemd. Inmiddels is dit rapport verschenen. Hoewel ik het nog niet heb
ontvangen en dus nog niet heb gelezen, geef ik na lezing van de perscommentaren nu een eerste reactie.
Het is verheugend dat ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid tot het inzicht is gekomen
dat aan de de industrialisatie in ons
land een einde moet komen en dat de
industriële basis van ons land moet
worden versterkt.
Daaraan koppel ik direct de vraag
hoe het mogelijk is dat een raad die
volgens de wet tot taak heeft, 'ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te
verschaffen over ontwikkelingen die
op langere termijn de samenleving
kunnen beïnvloeden' ruim tweeënhalf
jaar na het verschijnen van het rapport
'maken wij er werk van'? tot een diametraal andere conclusie is gekomen. Hoe kan op die manier 'een wetenschappelijk gefundeerd kader' wor-
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Zoutendijk
den ontwikkeld dat de Regering 'ten
dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid'. Deugde of deugt
de raad niet, of is het wetenschappelijk
funderen van te voeren lange-termijnbeleid wellicht te hoog gegrepen?
Moet behalve de WIR ook de WRR niet
worden geëvalueerd?
In de tweede plaats heb ik mijn twijfels bij de uitspraak dat het samenwerkings- en het concurrentiebeginsel in
een synthese zijn te verenigen. Hoe
zou dat moeten? Door een industriecommissie en sectorcommissies in het
leven te roepen, die overheidsgeld
gaan toewijzen aan veelbelovende,
nieuwe industriële activiteiten? Hoe
vindt de toetsing dan plaats, anders
dan te zijner tijd op de markt, wanneer
de beslissingen al zijn genomen? Hoe
vaak heeft in het buitenland een dergelijke aanpak niet al geleid tot prestigeprojecten - ik denk hierbij aan het plan
Calcul, aan de Concorde, enzovoorts dan wel tot bureaucratie?
Vooralsnog zie ik niet in dat dergelijke commissies het beter zouden doen
dan ondernemers die de financiële
ruimte en de vrijheid hebben, te ondernemen. Als onze arbeidskosten te
hoog blijven, als de arbeidsmarkt zo
gebrekkig blijft functioneren, als andere belemmeringen niet worden weggenomen, zal elk groots opgezet re-industrialisatieplan tot mislukken zijn
gedoemd.
In dit verband lijkt het mij ook verstandig erop te wijzen dat o m politieke
redenen genomen sanctiemaatregelen
voor de exportpositie van ons land desastreus kunnen zijn. Exporteurs moeten de overtuiging hebben dat slechts
bij hoge uitzondering en alleen als
daarover met onze bondgenoten een
voldoende mate van overeensterrv
ming bestaat sanctiemaatregelen zullen worden uitgevaardigd. Is dit niet
het geval, dan zullen de gevolgen voor
ons ondernemingsklimaat ongetwijfeld ernstig zijn. De in de Tweede Kamer aangenomen motie betreffende
een olieboycot van Zuid-Afrika vervult
mij dan ook met verbazing en zorg. Ik
ga er echter van uit dat het kabinet zijn
toezegging aan de Eerste Kamer, dat
geen eenzijdige sanctiemaatregelen
zullen worden uitgevaardigd, gestand
zal doen.
In een schriftelijk beantwoorde
vraag betreffende het M.O.U-memorandum of understanding wordt gewezen op de ingewikkeldheid en ondoorzichtigheid van de aanschaffingsprocedures van het Amerikaanse departement van Defensie. Er wordt echter

Eerste Kamer
24 juni 1980

niet aan toegevoegd dat het de bedrijven gemakkelijker zal worden gemaakt, hun weg te vinden in dit doolhof. Wellicht kunnen de bewindslieden
dit probleem in hun antwoord nog
even aansnijden en aangeven welke
ondersteunende maatregelen op dit
punt denkbaar zijn.
De Minister is ingegaan op de studie
van het CPB betreffende de macroeconomische gevolgen van het gevoerde milieubeleid. Hij heeft gezegd
dat resultaten van die studie thans binnen afzienbare tijd kunnen worden
verwacht. Hoe verhoudt zich dit nu tot
de studie die Minister Ginjaar heeft
geëntameerd betreffende een milieuenergie-economie-model? Is hierbij
geen sprake van een zekere duplicatie
en van een gebrek aan coördinatie?
Kan dit wel worden opgeheven alleen
maar door in de begeleidingscommissie ook ambtenaren van Economische
Zaken zitting te doen nemen? Wat dit
model betreft, hoop ik dat daarin ook
in ieder geval het probleem aan de orde zal komen of wij nu werkelijk, misschien op een te vroege termijn, op
grote schaal onze toevlucht moeten
nemen tot een milieu-onvriendelijke
kolentechnologie omdat wij om milieuredenen aardgas langer in de
grond willen laten zitten.
Wat de warmte-kracht-koppeling betreft, zal ik ook het rapport afwachten.
Het zou vóór de zomer verschijnen.
Naar buiten kijkend, moet ik echter
toegeven dat het inderdaad nog geen
zomer is.
Ten aanzien van de C02-problematiek heeft de Minister gezegd dat men
er rekening mee moet houden dat
aardgas en olie, de andere fossiele
brandstoffen bij verbranding eveneens
kooldioxide afscheiden. Dat is natuurlijk waar, maar kolen doen dit in veel
ernstiger mate. Die andere fossiele
brandstoffen, zeker aardgas, dat zijn
koolwaterstoffen die ook nog een grote hoeveelheid water bij de verbranding produceren. Dit zal de Minister
ongetwijfeld bekend zijn.
Ik ben blij dat andermaal is toegezegd dat in de maatschappelijke discussie de hele keten van kolen en kernenergie - van het halen uit de grond
tot de verwerking van het afval - in zijn
geheel op milieu- en veiligheidsaspecten zal worden beoordeeld. In verband
met die te houden maatschappelijke
discussie zou ik nog willen wijzen op
een studie die is uitgevoerd door de
Zweedse professor Bergman tijdens
diens detachering bij het IASA, het lnternational Institute for Applied Systemsanalysis in Wenen, betreffende
de economische gevolgen op de lange
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termijn van het eventueel stopzetten
van het Zweedse kernenergieprogramma. Hij heeft hiertoe een model
ontwikkeld van de Zweedse economie
dat wordt beschreven in een tweetal
rapporten van het IASA. Het model
schijnt betrekkelijk eenvoudig te kunnen worden aangepast aan de situatie
in andere landen en zou dus vermoedelijk ook voor ons land van nut kunnen zijn. Zou de Minister een onderzoek willen doen instellen naar het
eventueel toepassen van een dergelijk
model op de Nederlandse situatie?
Wat betreft mijn standpunt ten aanzien van de kernenergie ben ik in eerste termijn al duidelijk geweest en ik
ben blij dat mijn standpunt is bevestigd op de topconferentie van de zeven
meest geïndustrialiseerde landen in
Venetië, namelijk dat voor het verminderen van de olieafhankelijkheid niet
aan kernenergie zal zijn te ontkomen.
Ik vind het standpunt van de heer Mol,
zoals ik dit ook kan terugvinden in
'Weerwerk', dan ook onverantwoord.
Wanneer ik ter afsluiting nog even
mag ingaan op 'Weerwerk' - het is ten
slotte een concept-verkiezingsprogram
dat o m commentaar vraagt - , wil ik
voor wat betreft de economie dit commentaar nu geven. De 2% economische groei wordt als exogene variabele geïntroduceerd. Het lijkt dan net
alsof door een beleid van méér nivellering, méér overheidsbemoeienis en
minder vrijheid voor het bedrijfsleven
die groei gehaald zou kunnen worden.
Alsof er geen financiële prikkels nodig
zijn om werkelijk te ondernemen! Alsof de overheid almachtig is en datgene
kan waartoe creatieve ondernemers
niet in voldoende mate in staat zijn geweest onder de omstandigheden zoals
die de laatste jaren zijn geweest! Hoe
meer het marktmechanisme uitgeschakeld is en vervangen door administratieve beslissingen, des te meer bureaucratie en verstarring! We hoeven
niet te ver naar het Oosten te kijken om
te weten tot welke situaties dat kan leidem. Een dergelijk beleid zal leiden tot
minder groei - zeker minder dan 2% en is daarmee innerlijk tegenstrijdig en
dus onuitvoerbaar.

D
De heerTrip(PPR): Mijnheer de Voorzitter! Ook van mijn kant zeg ik dank
voor de uitvoerige schriftelijke en
mondelinge beantwoording van de
vragen. Ik heb nog maar een punt
waarop ik wil terugkomen.
In de eerste plaats betreft dit de ondergrondse kolenwinning. Ik ben blij
dat de Minister mijn argumentatie in
algemene zin kan onderschrijven en
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dat hij de mogelijkheid ziet van een
werkgroep diepe kolen. Ik hoop dat als
deze werkgroep er komt, ervoor wordt
gezorgd dat zij niet wordt ondergesneeuwd door de op zichzelf ook belangrijke middellange-termijnonderzoeken, bij voorbeeld door een eigen
budget aan die werkgroep toe te kennen.
In de tweede plaats wil ik nog iets
zeggen over het SNR-project (Kalkar).
De Minister is weinig gelukkig met de
vertraging van dit project. Mijn vraag
is in dit verband of de Minister ook hier
spreekt over het SNR-project in zijn
eerste fase (het eerste project) en dat
het zo is dat er nog geen beslissingen
zijn of worden genomen over eventuele volgende fasen. Misschien kan hij
ook nog even zeggen - als hij dit uit
zijn hoofd weet - om hoeveel honderden miljoenen het gaat tot nu toe, zoals ik dit al eerder heb gevraagd.
In de derde plaats nog een opmerking over UCN. Ik had gevraagd of er
gegevens over de resultaten konden
worden verstrekt. Ik ben echter in opperste verbazing over het antwoord
van de Minister op dit punt.
Hij zegt namelijk: de jaarstukken
kunnen nog niet worden bekend gegeven, want er is geen accountantsverklaring; en de accountantsverklaring is
er nog niet, omdat het wetsontwerp
voor de staatsparticipatie nog niet afgerond is. Dat betekent dat er in de
Tweede Kamer en straks hier een
wetsvoorstel ligt voor een zeer aanzienlijke staatsparticipatie, zonder dat
de Kamer de beschikking heeft over
enerzijds de historische cijfers (verlies
en winst, balansen) en anderzijds behoorlijke prognoses, met cijfers onderbouwd. Ik kan mij geen non-profit of
profit onderneming in Nederland
voorstellen die dat zou aandurven en
ik vraag de Mininster daarom nogmaals met klem o m in ieder geval tegen de tijd dat het wetsontwerp hier
arriveert ervoor te zorgen dat die informatie er wél is.
Ten slotte een enkel woord over beide wetsontwerpen tot wijziging van de
Wet investeringsrekening. Hoewel
mijn fractie uiteraard maatregelen die
erop gericht zijn het energieverbruik te
verminderen en het milieu te beschermen toejuicht, menen wij alles afwegend dat wetsontwerp nr. 15 562 geen
effectief middel is. Er is in het beste geval sprake van symptoombestrijding;
het richtinggevend effect vinden wij te
beperkt. Mijn fractie zal dus haar stem
aan dit wetsontwerp niet kunnen geven.
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Dat is wél het geval met wetsontwerp nr. 15 942, omdat wij een verlaging van de basispremie op zich zelf
een goede zaak vinden en blijven vinden.
De heer De Jong (VVD); Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik ben de bewindslieden erkentelijk voor hun zorgvuldige
en complete beantwoording.
Het verheugde mij te horen dat
Staatssecretaris Hazekamp bereid is
een onderzoek a la Birch in Nederland
te laten verrichten en dat het statistisch materiaal daarvoor verzameld
wordt. Wanneer denkt hij dat zulk een
onderzoek kan beginnen?
De Staatssecretaris en ik hebben een
soortgelijke mening over het belang
van de buurtwinkel. Dat belang is ook
nog eens duidelijk naar voren gekomen
in de eerste maanden van verleden jaar.
Hoe duurder de olie wordt, hoe kostbaarder het autorijden wordt; hoe m i n der er op den duur gejaagd zal worden
op misschien vermeende koopjes in
veraf gelegen centra. Is het
de bewindsman mogelijk de lagere
overheden te laten merken, hoe
belangrijk het is bij hun bestemmingsplannen rekening te houden met de
mogelijkheid om zulke winkels een
plaats te geven?
De Staatssecretaris is niet ingegaan
op wat ik gezegd heb over de verticale
prijsbinding voor het boek. Dat begrijp
ik wel. Aan de overkant heeft men
zich daar voldoende over uitgesproken. Toch meen ik dat het goed is zijn
mening in dit huis nog een keer te
horen. Het wordt voor de boekhandel
hoe langer hoe krapper. Er komen hoe
langer hoe meer feiten van buiten af
op hem aan. Het zal ook in de EEG zaak
zijn te laten merken, dat Nederland
zulk een kartel moeilijk zal kunnen missen.

D
De heer Kremer (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Ondanks alles wat de Minister heeft gezegd, constateer ik dat
de regio's achter lagen en dat dit nog
zo is. Bij de huidige politieke opstelling
zal dit ook wel zo blijven.
Ten aanzien van het Noorden moet het
ISP uitkomst bieden en voor Limburg
de PNL. De AW-objecten en ook die
voor de infrastructuur vormen een aflopende zaak. Dat merkt men vooral
ook in die provincies. Nu zegt de Minister in zijn schriftelijke antwoord dat
voor de jaren 1981 t/m 1985 in totaal
255 min. zal worden uitgetrokken uit
de extra aardgasbaten. Dat betekent
voor 3'/2 provincie - want daar gaat
het in feite om - een bedrag van 40
min. oplopend tot 60 min. per jaar.
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Daarmee komt het Noorden er naar
mijn mening niet. Zoals vele andere
plannen in de afgelopen 30 jaar, zal
ook het ISP een hol vat blijken te zijn.
Alleen al Oost-Groningen zit met
enorm grote problemen. Ik heb de vorige keer OKTO en Philips g e n o e m d ;
nu kan ik er AVeBe aan toevoegen.
In dat gebied is sprake van een sanering bij de Avebe die duizenden arbeidsplaatsen kost. Er komen 1700
landbouwers in grote moeilijkheden
wanneer het bedrijf niet meer functioneert. De problemen stapelen zich iedere dag verderop.
Ik heb ook de problemen bij Enka in
Emmen aan de orde gesteld. Hoewel
het niet met zoveel woorden in het
schriftelijk antwoord staat, heb ik begrepen dat f 75 min. plus f 15 m i n . beschikbaar zal worden gesteld o m het
bedrijf weer gezond te maken. Dat
gaat dan echter wel weer ten koste van
500 arbeidsplaatsen.
De toestand in Twente is vanochtend geschilderd door de Minister zelf.
Die in Limburg is ook bekend.
De Regering meent een wezenlijke
bijdrage te kunnen leveren door m i d del van opslagplaatsen van militair
materieel, zoals vrij uitvoerig in het
schriftelijk antwoord is weergegeven.
Op die wijze wil de overheid het ISP
gaan invullen. Wij trekken ook het aantal
arbeidsplaatsen van 1500 sterk in twijfel. Gisteren heb ik tijdens een excursie een aantal van deze objecten aanschouwd. Naar mijn mening zal het
aantal arbeidsplaatsen minimaal zijn.
Deze plannen zijn zeer slecht onderb o u w d . Hetwerkgelegenheidsargument wordt er in feite bijgesleept als
verkoopargument. Dat vinden wij een
slechte zaak. Daarom kan de conclusie
slechts zijn dat militaire depots en munitieopslagplaatsen geen alternatieven zijn.
Het lijkt mij goed dat de heer Mol
nog eens naleest wat ik precies ten
aanzien van de kerncentrales heb gezegd. Ik heb geen voorkeur uitgesproken voor een bepaalde actie. Ik heb gezegd dat acties een goede zaak zijn.

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Mol heeft eigenlijk
gezegd dat ik de tegenstellingen 'oppep'; zo groot zijn ze toch niet. Mij zou
natuurlijk niets liever zijn dan dat ik de
tegenstelling niet zo zou behoeven te
onderlijnen. Ik ben niet iemand die er
prijs op stelt om tegenstellingen groter
te maken dan zij zijn. Aan de andere
kant vind ik het echter ook onjuist ze
kleinerte maken. De heer Mol geeft
verder in zijn betoog een karikatuur
van mijn beleid. Hij moet zijn eigen
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de noodzaak van isolatie. De budgettaire gevolgen zullen moeten worden
bezien. De lijn van het beleid wordt
doorgezet.
Hij vroeg in verband met de COCONUT of de gas- en elektriciteitsbedrijven in het algemeen bij de kwestie van
de isolatie worden betrokken. Dat zal
in het algemeen gebeuren, maar de
COCONUT werkt op een veel breder
gebied. Ik noem zaken als de warmtekrachtkoppeling, de stadsverwarming,
de gevolgen van het niet verkopen van
gas voor de winstverwachtingen van
gasbedrijven. Die zaken hangen nauw
samen met de energievoorziening in
Nederland.
Het verschil tussen potverteren en
potverbranden zit meer in de Nederlandse taal dan in de chemie, want verteren is een verbrandingsproces, zij
het een langzaam. Ik heb ermee willen
aangeven dat het hier snel gaat.
Elke besparing die wij bovenop de
huidige kunnen zetten is van buitengew o o n belang, niet omdat wij die dan
op kunnen maken door aardgas in te
zetten, maar wel omdat wij dan wat
De heer Mol is van mening dat het
langer in de 21ste eeuw aardgas ter
bedrijfsleven te hard klaagt en dat de
beschikking kunnen hebben. Dat is
Staatssecretaris daar anders over
zeer belangrijk.
denkt. Dat laat ik aan de StaatssecreOns program loopt op dat van andetaris over; hij denkt er niet anders
re landen vooruit. Wij moeten echter
over, zoals de heer Mol ook wel weet.
nooit berusten in onze eigen progresDe heer Mol zegt dat het bedrijfsleven
siviteit, want dan vervallen we tot convergeleken kan worden met een boer.
servatisme, zoals de politiek wel eens
Als die niet klaagt is hij niet wijs. Ik
leert. Wij zullen ons program moeten
laat het agrarische deel van zijn beaanscherpen. Wij moeten meer bespatoog voor zijn rekening. Ik ga er niet op
ringsmogelijkheden realiseren. Het bein, want ik ben geen Minister van
tekent dus niet dat wij het gas maar
Landbouw. De objectieve cijfers - men
kijke naar de arbeidsinkomensquote, de kunnen gaan gebruiken.
Het vergeten scenario is een scenateruggang in de industriële werkgelerio dat de heer Mol niet zal aanspreken
genheid, de balansposities van bedrijwant het gaat uit van een nulgroei. In
ven en het feit dat vele bedrijven geen
de jaren tot 2000 maakt dat wel wat uit
eigen vermogen meer hebben - geven
vergeleken bij een groei van 2%, ook
wel aan dat het met het bedrijfsleven
al is die exogeen ingezet, waar de heer
echt niet zo best gesteld is. Wat dat beZoutendijk weer gelijk mee had.
treft verwijs ik mede naar de analyse
Over wat de heer Mol zei naar aanvandeWRR.
leiding van een opmerking van de heer
De heer Mol zei het jammer te vinKremer, hoewel die zijn opmerking in
den als wat de woningisolatie betreft
tweede instantie weer wat relativeerde zaak wordt gekapt als er 250.000
de, kan ik kort zijn. Ik meen dat de deaanvragen worden gedaan, terwijl
mocratische rechtsorde in ieder geval
toch is gerekend op 200.000. Het peil
meebrengt, dat parlementaire beslisdat wij op het ogenblik hebben bereikt
singen worden geëerbiedigd en dat de
wijst erop dat wij gaan in de richting
overheid dat heel duidelijk naar voren
van 350.000 aanvragen. Dat is wel een
moet brengen.
heel ander cijfer. Ik heb al gezegd dat
Wat het wetsontwerp over de twee
de budgettaire problemen qua uitbetafasen
betreft spijt het mij dat de heer
ling zich niet in 1980 zullen voordoen,
Mol niet overtuigd is. Hij zei dat de
mede omdat er ook een grens is aan
energiebesparing buiten de WIR had
de capaciteit van het werk. Daardoor
moeten blijven, omdat zij zo belangrijk
ontstaat wellicht ook enige vertraging
is. Ik wijs erop dat de WIR zelf de taakin de afwikkeling van de aanvragen.
stelling
bevat dat het facet energie,
Het is op zich een bijzonder goede zaak
dus ook energiebesparing, in de WIR
dat het publiek zich bewust wordt van
zijn weerslag moet vinden bij het rich-

woorden van enkele zinnen daarvoor
maar eens nalezen. Hij zegt namelijk
dat ik als Minister van Economische
Zaken zuiver op het gezonde klimaat
vertrouw, waarbij ik, als een soort Minister van Financiën de opbloei van de
economie louter via een fiscale en monetaire aanpak vanzelf tot stand zie komen. Ik heb echter iets anders gezegd, nl.
dat zowel een specifiek en functioneel
toegespitst macro-beleid als een meso-beleid wordt gevoerd en - als het
even kan - geen micro-beleid. Als men
het macro-beleid verwaarloost en een
klimaat tot stand brengt waarin vrijwel
geen onderneming een normale rentabiliteit kan halen, kan men ook de innovatie wel vergeten. Dat is toch iets
anders dan de heer Mol zegt. Er zijn
zeer specifieke, vernieuwende en investeringsbevorderende maatregelen
tot stand gebracht, maar - ik herhaal
het nog eens - als de kunstmest wil
bijdragen tot de groei van het gewas
moet er wel aarde zijn waarin het gewas wortel kan schieten.
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ting geven aan investeringen. Die opdracht hebben wij terecht uitgevoerd.
Daarnaast moeten - dat ben ik met
hem eens - andere instrumenten, bij
voorbeeld in de non-profitsector, worden losgelaten.
De keuze voor de WIR houdt in dat
wij in de sector investeringen de zaken
samenbrengen en ook die facetten die
extra begunstigd moeten worden,
daarin onderbrengen. Een andere mogelijkheid was geweest door te gaan
met de zogenaamde VAIA, de vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek, en daarnaast milieuvriendelijkheid stimulerende en energiebesparende maatregelen te nemen in
aparte regelingen. Dat zou een andere
- zeg horizontale - opzet zijn geweest.
Wij hebben nu eenmaal gekozen voor
de opzet van de verticale deling waarbij de investeringen behandeld worden zoals zij thans behandeld worden,
volgens het principe niet alleen van de
continuïteit maar ook van de selectiviteit. Daar past deze tweede fase heel
uitdrukkelijk goed bij. Daarnaast moeten wij op andere plekken in de maatschappij op andere wijze de energiebesparing stimuleren.
De heer Kaland heeft opgemerkt dat
de vicieuze cirkel van de diversificatie
doorbroken moet worden. Ik ben dit
met hem eens, maar ik ben het niet
met hem eens dat tegen de diversif icatie gekozen moet worden, want dan
wordt de vicieuze cirkel niet doorbroken. Het verwijt is dat de vicieuze cirkel
niet doorbroken wordt en dat wij op elkaar blijven wachten.
Gezien de situatie bij de energievoorziening in de wereld ben ik van
mening, dat de diversificatie absoluut
noodzakelijk is om de wereldeconomie, niet alleen voor de geïndustrialiseerde landen, maar ook van de derde
wereld, te laten draaien en zelfs om in
de derde wereld meer welvaart te
brengen. Wat dat betreft kunnen wij er
niet om heen, maar rust wel op ons de
plicht de vicieuze cirkel te doorbreken.
Ik heb zojuist de vraag van de heer
Mol over het nationaal isolatie programma beantwoord; daarmee zal
ook de heer Kaland zijn vragen beantwoord hebben gezien.
Er is opgemerkt dat de klimleningen eigenlijk geen subsidie zijn, maar een financiering. Maar volgens de Comptabiliteitswet bestaat daartussen geen
verschil. Dit is bij de staatsfinanciën
zo, en ik behoef niet als Minister van
Financiën ad interim of hoe dan ook op
te treden om dat nog eens in de herinnering te roepen. Het is een beslag op
de financieringsruimte door de overheid. Dat het later terugkomt, geeft dat
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later weer bepaalde ruimte, maar niet
nu. Wil je het uit anderen hoofde financieren, dan brengt het ook weer beslag
op financieringsmiddelen met zich
mee en het zou dus gepaard moeten
gaan met een verkleining van het financieringstekort.
Het zal de heer Kaland bekend zijn
dat de gasprijs voor de tuinders kort
geleden met drie cent is verhoogd. Dit
is nogal wat. De kostenpositie van vele
van deze bedrijven zal daardoor aanmerkelijk bemoeilijkt zijn.
Desalniettemin ben ik van mening,
dat de prijsverhoging wegens energiepolitieke doeleinden niet achterwege
gelaten kon worden. Ik verwacht wel
enig begrip voor de positie van deze
zelfstandige ondernemers. Een en ander mag niet te snel worden gedaan. Ik
weet niet of de areaaluitbreiding alleen teruggaat op deze kosten. Er kan
verder ook een willige markt zijn. In
verband met onze exportpositie zou
dat helemaal nietzo'n slechte ontwikkeling zijn. Wij stimuleren echter uitdrukkelijk niet via de gasprijs. Anders
hadden wij die ook niet met drie cent
verhoogd.
Mijnheer de Voorzitter! U hebt mij
eigenlijk uitgenodigd een schriftelijke
beschouwing over de regeringsconv
missaris te geven. Iets wil ik er wel van
zeggen. De staat is geen eigenaar,
maar heeft bij de Wet aardgasprijzen
wel een publieke plicht gekregen. Die
publieke plicht kan natuurlijk worden
nagekomen via het stellen van minimum prijzen, die overigens betrekking
moeten hebben op de marktwaarde
volgens die wet. Zij zullen dus in verschillende landen verschillend zijn.
Ook is een gesprek met de verschillende afnemers mogelijk, om te proberen
hetzelfde doel op een andere wijze te
bereiken en daarbij bij voorbeeld ook
andere effecten, zoals indexering, te
regelen. Dat gaat terug op dezelfde publieke plicht van de overheid en dus op
het publieke recht van de wet aardgasprijzen.
De beschouwingen over een brief uit
1965 laat ik graag voor rekening van
de heer Kaland. Bij zijn Defensievoorbeeld was er wellicht een contract,
maar hier gaat het om een beleidsvoornemen van de overheid, dat later is gevolgd door de behandeling van een
wetsontwerp in het parlement. In gewijzigde omstandigheden. Op zich zelf
is dat ook al een feit.
De heer Zoutendijk heeft gezegd dat
het proces van de-industrialisatie dient
te worden gestopt. Hij zei al dat wij het
in hoge mate met elkaar eens waren. Ik
wil dat dan nog maar eens herhalen.
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Hetzelfde geldt voor enkele opmerkingen die hij maakte over het rapport betreffende de WRR, al zeg ik erbij dat
het zoveel waardevol materiaal bevat
dat grondige studie daarvan geboden
is. Daar dient ook het minderheidsstandpunt bij betrokken te worden,
aangezien dit heel duidelijk de vinger
e r o p legt dat de WRR wellicht te weinig naar de markt kijkt. Men kan wel allerlei produkten maken, maar men
moet ze ook nog afzetten. De heer Zoutendijk noemde zelf het afschuwwekkend voorbeeld van de Concorde. Concordes dienen wij te vermijden.
Zijn beschouwingen over de positie
van de WRR, die al of niet aan evaluatie toe zou zijn, zou ik hem willen vragen, te houden bij de begroting van AIgemene Zaken, want daar hoort het
thuis.
De heer Zoutendijk heeft terecht gewaarschuwd voor een verzwakking
van de exportpositie door te nemen
sanctiemaatregelen. Ik heb niet alleen
kennis genomen van zijn uitspraken op
dit punt, welke ik onderschrijf. De vooronderstelling die hij maakte namelijk
dat het kabinet zijn beleidslijnen, zoals
uiteengezet bij de behandeling van de
sanctiewet, gestand zal doen, is juist.
Ten aanzien van de macrostudie van
het planbureau ben ik van mening dat
er geen sprake behoeft te zijn van duplicatie. Ik ben het met de heer Zoutendijk eens dat op zich onderlinge coördinatie een belangrijk goed is.
Ik neem kennis van de aandacht die
hij vestigt op de studie van prof. Bergman. Ik zeg graag toe dat wij die zullen
bezien op zijn toepasbaarheid in de
Nederlandse situatie. Ik weet niet of
wij het in het derde deel van de Energienota zullen kunnen verwerken. Ik betwijfel het, dan zou die langer moeten
wachten. Dat wil echter niet zeggen dat
het er in een later stadium niet alsnog
aan kan worden toegevoegd.
De heer Zoutendijk heeft ten slotte,
sprekend over de kernenergie, gezegd
dat dit voor de vermindering van de afhankelijkheid van olie niet te vermijden is. Hij zei er bij dat wij het milieuvriendelijke gas niet om milieuredenen in de grond moeten laten zitten.
Dat laatste ben ik met hem eens. Het is
een kwestie van afwegen, maar die afweging moet men dan ook wel durven
maken. Enige voorbijgaande schade
aan het milieu kan alleen maar worden
ontgaan door iets later grote en blijvende schade aan het milieu te doen.
Dat ben ik met hem eens.
Dankzij de voor ons gelukkige omstandigheid dat wij over een aardgasvoorraad beschikken, is kernenergie
voor ons een wat verderweg liggende
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optie dan voor vele andere landen die
de tijd niet hebben. Het is dan ook volstrekt begrijpelijk dat de economische
Top van de Zeven de uitspraak doet
die is gedaan.
Waar er geen mogelijkheden zijn en
toch moet worden gediversifiseerd,
terwijl de olie-afhankelijkheid minder
moet worden en terwijl men ook oog
moet hebben voor het milieu en met
name de gevaren van de C02-verontreiniging door kolen, - dit is een mondiaal probleem - kan de verantwoordelijkheid met zich brengen dat men
die uitspraak over kernenergie doet.
Dat wil niet zeggen dat wij vooruit
moeten lopen op de maatschappelijke
discussie, zoals de heer Mol wat suggereerde dat wij denken. De Regering
heeft altijd gezegd dat de maatschappelijke discussie begint met de standpuntbepaling van de Regering, net zo
als dit ten aanzien van planologische
kernbeslissingen ook gebeurt, o m de
discussie duidelijk v o r m te geven.
Over het marktmechanisme heb ik
zojuist als in verband met de WRR gesproken. De heer Zoutendijk heeft het
meer in het verband van een conceptverkiezingsprogram gebracht. Laat ik
het uit dat verband halen, want een
verkiezingsprogram duurt maar vier
jaar. Daarna komt er een ander program, ook binnen dezelfde partij. Het
marktmechanisme zal naar mijn mening nog wel langer moeten functioneren, willen wij optimaal gebruik maken
van de mogelijkheden die ervoor de
mens en zijn ontplooiing zijn.
De heer Trip is teruggekomen op de
ondergrondse kolenwinning. Eigenlijk
heb ik hem al beantwoord. Wanneer
het ten slotte zo uitkomt dat wij tot die
winning moeten overgaan - dat moet
worden ingepast in de onderzoekingen - dan moet er op dat moment een
eigen budget voor komen. Ik kan nog
niet zeggen wanneer wij daar precies
aan beginnen en hoe het wordt ingepast.
Bij het SNR-project gaat het duidelijk
om de eerste fase. Er is geen besluit
voor de tweede fase genomen.
Ik wil de heer Trip er op wijzen, dat
het wetsontwerp betreffende de UCN
dat ter tafel ligt, geen aanvullende
overheidsmiddelen bevat, maar dat
het eenvoudig het omzetten van de al
beschikbaar gestelde overheidsgelden
in zeggenschapgevend kapitaal inhoudt. Dat is in het belang van de burgers en de overheid, die namens die
burgers optreedt ten opzichte van deze
onderneming.
Tegen de heer Trip zou ik over de
tweede fase van de WIR hetzelfde willen zeggen als hetgeen ik zojuist tegen
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de heer Mol heb gezegd. Ik betreur het
dat hij de tweede fase niet wil laten ingaan, omdat die hem niet ver genoeg
gaat. Dat is altijd jammer. Ik hoop dat
de heer Trip nog eens wil bedenken
dat - en dat is niet volgens mij in dit
geval zo, maar volgens hem wel - het
betere de vijand van het goede is. Dan
mag hij blijven ijveren voor nog verdere richtinggeving. Ik voor mij meen dat
wij een goed evenwicht bereikt hebben.
De heer Kremer is nog eens teruggekomen op de uitwerking van het regionaal beleid en de daarvoor beschikbaar gestelde gelden. Hij heeft de zorgen van Oost-Groningen nog eens o n derstreept, ook in het geval van Avebe. Dat geval ken ik en daarop wordt
het regeringsbeleid heel duidelijk gericht. Hier lijkt de eerste verantwoordelijkheid bij de Minister van Landbouw.
Ook in andere delen van het land, niet
alleen in de regio, zijn er problemen,
die samengesteld van aard zijn.
Zoals de heer Kremer uit de schriftelijke beantwoording van de vragen gezien heeft, betreft dit zowel vragen inzake de arbeidsmarkt als vragen ten
aanzien van de rentabiliteit. Dat houdt
dus gevaar voor het voortbestaan van
bedrijven en het verlies van werkgelegenheid voor mensen in. Die mensen
kunnen dan misschien wel ergens anders gaan werken, maar op zichzelf is
dit toch een hele nare zaak, die zoveel
mogelijk zou moeten worden vermeden.
Ik ben van mening dat het versnellen
van het ISP en het uittrekken van gelden voor de herinrichting goede zaken
zijn, juist o m de comparatieve nadelen
voor Oost-Groningen te vermijden. Ik
meen toch, dat wij elkaar voor OostGroningen geen 'doomsday' moeten
aanpraten. Ik constateer dat het er
voor Limburg naar uitziet dat daar het
dieptepunt niet alleen bereikt is, maar
dat w i j zelfs al iets uit de put aan het
klimmen zijn.
Het is waar dat er 15 min. regionale
middelen geheel volgens de betreffende regelen IPR-margegelden beschikbaar gesteld worden voor modernisering van de Enka-fabrieken in Emmen.
Dat gaat helaas gepaard met verlies
aan arbeidsplaatsen, maar dat betekent dan wel dat de overblijvende
plaatsen een steviger basis hebben.
Dat gaat ook nog gepaard met een f i nanciering door de Investeringsbank
voor de moedermaatschappij Akzo
van 75 min., o m die de nodige investeringen te laten verrichten. Ik meen dat
ik hiermee de vragen beantwoord heb.

Staatssecretaris Hazekamp: Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil allereerst mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik de
vraag van de heer De Jong over de
verticale prijsbinding met betrekking
tot het boek niet heb beantwoord. Hij
heeft ook gevraagd, of ik de standpunten ter zake, die reeds aan de overzijde
zijn verwoord, w i l herhalen. Ik wijs erop, dat het een gecoördineerd standpunt moet worden tussen enerzijds
Economische Zaken en anderzijds Onderwijs en CRM. Daarbij is de huidige
algemene benadering, dat met name
de culturele waarden van het boek en
het gehele proces binnen de economische structuur zodanig zijn, dat daarbij
vermoedelijk de verticale prijsbinding
noodzakelijk zal zijn. Dat wil nog niet
zeggen, dat het een eindstandpunt is.
Het tendeert op het ogenblik echter
wel in die richting.
De ontwikkelingen in de richting van
bulkboek, pocketboek en dergelijke lopen daar natuurlijk dwars doorheen.
Die afweging moet ongetwijfeld nog
opnieuw worden gedaan. Ik geef echter de tendens aan.
De heer De Jong heeft ook gevraagd
naar het onderzoek vergelijkbaar met
datgene wat professor Birch in Amerika heeft verricht. Een dergelijk onderzoek zou in Nederland op dit moment
op basis van het totale basismateriaal
niet kunnen worden verricht. Het zal
zeker nog enkele jaren duren voordat
dit gestart kan w o r d e n . Nu wordt bekeken, in hoeverre met ander materiaal,
eventueel aangevuld met steekproeven, een methode kan worden gevonden die vergelijkbaar is en die kan
doorstoten tot de oorzaken van de ontwikkeling van de werkgelegenheid,
juist bij kleine bedrijven. Dat soort onderzoek vereist natuurlijk goed overleg
met onderzoekinstituten die daarvoor
mogelijkerwijs geschikt zijn. Op dit
moment wordt de opzet daarvan bekeken. Indien dat lukt, kunnen w i j ongeveer over een jaar met een dergelijk
onderzoek beginnen. Anders moeten
wij nog enkele jaren wachten, voordat
het basismateriaal beschikbaar is.
In nogal wat bestemmingsplannen
is juist ruimte gecreëerd voor buurtwinkels. Bij de planologische opzet is
men namelijk altijd uitgegaan van de
aanwezigheid van buurtwinkels. Alleen
voor volstrekt nieuwe wijken heeft men
wat de planologie betreft nog wel eens
geanticipeerd op ontwikkelingen en de
wijkwinkel daar in feite reeds verbannen. Ik ben het met de heer De Jong
eens, dat daarnaar opnieuw moet worden gekeken.

Eerste Kamer
24 juni 1980
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Ik denk dat het een goede mogelijkheid is om hetzij via de regelmatige
contacten van de rijksconsulent met
de gemeente daarover te spreken en
daarop te wijzen, hetzij dat ik naar aanleiding van de rapportage van de commissie-Hazelhoff over het distributieplanologisch onderzoek in de begeleidende brief de gemeenten kan wijzen
op deze ontwikkeling en de wenselijkheid o m daarop attent te zijn.

D
Staatssecretaris Beyen: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de heer Zoutendijk
dankbaar voor zijn antwoord aan de
heer Mol over de 'performance' van de
Nederlandse export. Ongetwijfeld
hebben de loonmatiging en de kostenmatigingen in het afgelopen jaar en in
1978 effect gehad. Ook heeft de beheersing van de inflatie tot een verbetering van onze concurrentiepositie
geleid. Die verbetering is echter
slechts gering. Het is maar een aanzet.
Ik geloof niet dat wij kunnen verwachten, dat een werkelijke verbetering van
onze concurrentiepositie, een betere
basis voor de export, kan worden verkregen, tenzij de doelstellingen van dit
kabinetten aanzien van het beslag dat
de publieke sector op het geheel legt,
van de ruimte die het bedrijfsleven
moet krijgen en met name van de beheersing van de kosten, nog voor jaren
vanaf nu kunnen worden bestendigd.
Alleen bij een langere periode van beheersing van die factoren kan een werkelijk goede concurrentiepositie worden bereikt.
Ik ben vergeten de geachte afgevaardigde de heer Zoutendijk een antw o o r d te geven op zijn vraag over de
mogelijkheden van de Nederlandse industrie tot toelevering aan de Amerikaanse Defensie. Ik weet dat enkele industrieën op dit punt pogingen in het
werk stellen. Ik kan helaas geen duidelijke gegevens verkrijgen over de resultaten die men daarbij heeft bereikt.
Het is ook niet eenvoudig. Ik maak overigens uit de opmerkingen van de heer
Zoutendijk op, dat de mogelijkheden
ter zake te weinig bekend zijn. Ik ben
bereid, erop toe te zien, dat de Economische Voorlichtingsdienst het bedrijfsleven nog eens op de mogelijkheden wijst die in dit opzicht bestaan.
Ik had nagelaten te antwoorden op
een vraag van de heer Horbach in eerste termijn over de toestand met betrekking tot het matching-fonds. Een
uitvoerige uiteenzetting met cijfers
over het matching-fonds in 1979 is te
vinden in het verslag dat ik al eerder
heb genoemd. Wat 1980 betreft zijn tot
dusverre 35 aanvragen gehonoreerd,
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ten behoeve van offertes met een totale waarde van 2,1 miljard gulden. Voor
deze aanvragen zijn committeringen
tot een bedrag van 123 miljoen gemaakt. Voorts zijn ten laste van deze
begrotingspost twee zogenaamde creditlines van staat tot staat gesloten,
met Roemenië en Zuid-Korea. De creditline met Zuid-Korea is overigens
nog niet geratificeerd, voor deze
creditlines is 20 miljoen gecommitteerd. Op grond van de ervaringen
mag verwacht worden dat ongeveer
50% van dit soort van offertes tot een
opdracht en dus tot een definitieve
committering zal leiden. Met deze uitvoering zal naar schatting 7500 manjaren Nederlandse werkgelegenheid zijn
gemoeid. Op grond van dit alles kan ik
concluderen dat het beroep op het
matchingfonds globaal gelijk is aan
dat van 1979, in aantallen offertes. Als
gevolg echter van de sterk gestegen
rente, nationaal en internationaal, zijn
de financiële consequenties van die
maatregel helaas duidelijktoegenomen en vrijwel verdubbeld.
Het debat wordt gesloten.
In behandeling komt wetsontwerp nr.
15 562.
Dit wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PSP, de PPR, de
CPN en de PvdA wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit wetsontwerp te hebben
gestemd.
In behandeling komt wetsontwerp nr.
15 942.
Dit wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van de
Raming der voor de Kamer in 1981 be
nodigde uitgaven. (Gedrukte stukken
Eerste Kamer, zitting 1979-1980, nrs.
106,106a, 106b en 106c).
Deze raming wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.
De vergadering wordt van 15.54 uur
tot 16.00 uur geschorst.
De Voorzitter: Wij zijn thans bij elkaar
om afscheid te nemen van de heer
Röell als griffier van deze Kamer. Ik
verzoek de tweede griffier, de heer
Sprey, de heer Röell binnen te leiden.
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De Voorzitter: Geachte medeleden. Deze vergadering is, zoals u allen weet, de
laatste waaraan de griffier, de heer
Röell, zijn assistentie verleent. Geboren
op 23 juni 1915, vierde hij gisteren zijn
vijfenzestigste verjaardag. Met dit feest
wens ik hem, mevrouw Röell en hun
kinderen nog van harte geluk.
Het bereiken van de leeftijd van 65
jaar stelt een grens aan het ambtelijke
leven van een griffier. Daarom zal de
heer Röell met ingang van 1 juli aanstaande de dienst van de Kamer verlaten.
Toen de heer Röell op 3 januari 1956
als commies-griffier aantrad, kon hij
reeds bogen op een ambtelijke ervaring van bijna tien jaar, eerst als commies van staat bij de Raad van Staten
en vervolgens als chef van het kabinet
van de Commissaris van de Koningin
in Noord-Holland. Een jaar later, op 19
februari 1957 volgde hij de heer De Block
op als griffier van de Eerste Kamer.
Mijnheer de griffier. Het is mij een
aangename plicht, u namens de Kamer dank te betuigen voor de wijze
waarop u inhoud heeft gegeven aan
uw ambt. Dat u de instructie van de
griffier nauwgezet zou naleven, zoals u
inderdaad heeft gedaan, spreekt voor
zich zelf en is geen reden tot dankbetuiging. U deed echter meer dan strikt
datgene wat u was voorgeschreven.
U las en leest alles wat onder uw
ogen komt. U heeft een levendige interesse voor het politieke gebeuren. U
hoort en ziet zo niet alles, dan toch
zeer veel van wat zich in en rond het
Binnenhof afspeelt. Aldus was u bij
machte, voor de leden te fungeren als
schier onuitputtelijke vraagbaak. U
verschafte soms ook inlichtingen zonder dat erom werd gevraagd. Wie zou
u dat echter kwalijk nemen? Met goedmoedige spot werd hierop soms gereageerd. Al met al werd uw optreden,
waarvan de goede bedoeling voor een
ieder vaststond, naar mijn mening
echter positief gewaardeerd.
Wie u beter leert kennen, gaat inzien
dat achter uw drukke praten en uw nei
ging tot rationaliseren een uiterst gevoelig wezen schuil gaat, dat opbloeit
als het waardering ontvangt en verschrikt terugwijkt, als het kritiek onder
vindt. Deze kwetsbaarheid wist u aardig te camoufleren, maar zij was bij
voortduring aanwezig. Wie met u w i l de samenwerken, moest met deze realiteit rekening houden. Wie haar niet
kende, zal zich soms onthand hebben
gevoeld.
De doorstroming van leden in deze
Kamer is beduidend groter dan de bui
tenwacht zich voorstelt. Zij was anderzijds echter traag genoeg om het me-
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rendeel der leden de gelegenheid te
geven, u te leren kennen en te leren
waarderen.
Aan de Eerste Kamer heeft u uw hart
verpand. Voor haar was u niets te veel.
Ook op vrije dagen kon men u in het
Kamergebouw aantreffen. U voelde
zich geroepen, de rechten van de Kamer onverschrokken te verdedigen en
gedroeg zich daarnaar. Het personeel
van de Kamer wist zich verzekerd van
uw belangstelling en medeleven. Voor
het goede functioneren van de Kamer
is het van uitzonderlijk belang dat er
een goede verstandhouding heerst
tussen voorzitter en griffier. Terugblikkend op de zeven jaren, die ik als voorzitter heb gefungeerd, mag ik getuigen
van een bestendige, harmonieuze samenwerking. Wij waren openhartig
tegenover elkaar en spaarden elkaar
kritiek niet, maar wij dienden hetzelfde
doel. U stond mij steeds getrouw ter
zijde. Voor dit alles betuig ik u graag
mijn dank.
Een bijzonder aspect van de taak van
de griffier van de Eerste Kamer vormt
de voorbereiding van Verenigde vergaderingen van beide Kamers der
Staten-Generaal. Drieëntwintig maal
heeft u de opening van de zitting van
de Staten-Generaal voorbereid; eenmaal heeft u de Verenigde vergadering helpen voorbereiden waarin het
nieuwe staatshoofd, binnen Amsterdam, zoals artikel 52 van de Grondwet
voorschrijft, werd ingehuldigd. Uw
aandeel in de voorbereiding van '30
april 1980' was groot en u verdient
daarvoor erkenning. Het feit dat u uw
loopbaan heeft mogen besluiten met
deze bijzondere activiteit moet u grote
voldoening hebben geschonken.
U gaat over enige dagen met pensioen en kunt u dan zetten, zo u dat
mocht begeren, aan het schrijven van
uw memoires. Ik hoop dat u dan met
dankbaarheid kunt terugzien op de jaren van uw griffierschap. Het waren
niet altijd blijde tijden die u beleefde,
niet in uw ambtelijke, niet in uw particuliere leven. Groot leed trof u en uw
gezin. Uw gezondheid liet soms te
wensen over, maar uw vrouw steunde
u op uw weg.
Er waren echter ook vele blijde momenten. Ik hoop dat het juist die momenten zullen zijn die in uw herinnering voortleven. De Kamer wenst u en
uw vrouw, met uw kinderen, nog vele
gelukkige jaren toe, u dankend voor
uw toewijding voor het werk van de
Kamer. Zij geeft daaraan uiting door
een geschenk der leden, dat ik u hierbij
mag aanbieden.
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ste april in geslaagd de publiciteitsachterstand die de Eerste Kamer vaak
heeft ten opzichte van de Tweede Kamer in één klap weg te nemen.
De heer Roëll gaat deze Kamer nu
verlaten. Hij is een man mijnheer de
Voorzitter, u hebt het al genoemd, met
grote verdiensten. Ik wens hem en zijn
gezin voor de toekomst, voor zijn persoonlijk leven, alle goeds. Ik kan u mededelen dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten de heer Roëll te benoemen tot commandeur in de Orde
van Oranje Nassau. Hopende dat dit
het protocol van deze bijeenkomst niet
verstoort, zou ik thans met uw welnemen, mijnheer de Voorzitter, om de tafel willen heenlopen in de richting van
de griffier o m hem de versierselen o m
te hangen, ware het niet dat deze versierselen niet geheel aan elkaar vastzitten ... Ik begrijp echter dat de griffier
intern heeft laten weten dat het hem
Nu de heer Roëll als griffier van deze
liever zou zijn, indien hem alleen het
Kamer weggaat, gaat er een man weg
knoopje zou worden opgespeld. In dit
uit de Kamer die niet alleen een man
geval vind ik dat de wens van de grifwas en is van een bijzondere stijl, ook
fier volledig moet worden gehonoeen man - misschien mag ik dat als
reerd! Ik laat het dus bij het opspelden
niet-lid van deze Kamer zeggen - die
van het knoopje en stel hem de vergeheel paste en past in de sfeer van de- sierselen ter hand.
ze Kamer, waar ondanks verschillen po(Applaus.)
litieke overtuiging er persoonlijke buitengewoon goede verhoudingen zijn en De Voorzitter: Ten einde te voorkowaar de griffier ook steeds (ik heb dit
men dat er scripties of dissertaties
mogen ervaren) aandacht had voor ieworden geschreven over de staatsdereen en als een bezige bij rondging.
rechtelijke zuiverheid van onze mores
Vaak gaf hij zowel ongevraagd - u
hier, sluit ik nu de vergadering en open
noemde dit - als gevraagd zijn advieik de bijeenkomst, opdat ook zogezen, aan de leden, maar ook af en toe
naamde derden het woord kunnen
aan jonge bewindslieden.
voeren. Ik geef nu het woord aan de
heer Albeda als oud-lid van deze KaDe heer Roëll is een man met een
mer.
grote belangstelling voor het aktueel
politieke gebeuren, maar meer nog,
D
dacht ik, een man die steeds zeer attent is geweest op de positie van deze
Minister Albeda: Ik zal als oud-lid van
Kamer, op de positie van de volksverdeze Kamer spreken, mijnheer de
tegenwoordiging, in ons staatsbestel.
Voorzitter, waarbij ik mij met name
Zo herinner ik mij - ik heb daarover
zou willen richten tot de griffier.
ook vele berichten binnengekregen Bij een bijzondere gelegenheid tot
hoe uw griffier, met name waar het
iemand spreken, kun je niet doen zonging om de voorbereidingen van de
der tegelijkertijd over iemand te spre30ste april jl., er alles aan heeft gedaan
ken. Eigenlijk is dat een zaak met een
om juist op die dag zeer nadrukkelijk
geweldig hoge pretentie, al heb ik dan
(zoals het ook hoort) de positie van de
het genoegen gehad om niet alleen als
Staten-Generaal centraal te stellen. Hij
bewindsman hier aanwezig te mogen
heeft ook iedereen onder en in het prozijn, maar ook als lid van deze Kamer u
tocol gebracht, zoals ook dit op zo'n
en uw werkzaamheden te mogen gadag zeker hoort.
deslaan, waarvan ik uiteraard in vele
Ik mag in dit verband misschien zegopzichten profijt heb mogen trekken.
gen dat hij de grote regisseur van dat
Als ik mijn woorden van vanmiddag
gebeuren was. Iemand heeft mij zelfs
een thema mocht geven, zou het het
verteld dat bij het vooroefenen in het
thema 'Tussen ernst en humor' kunbinnentreden van de fractievoorzitters
nen zijn. Op zich zelf is dat niet zo'n opuw griffier als stand-in voor de heer
windend thema, omdat een groot stuk
Lubbers heeft gefungeerd. Niets is
van het leven in dat thema staat. Beide
hem dus te veel geweest!
begrippen hebben immers geen teHij is er bij verschillende verenigde
genstelling. De spanningsboog daarvergaderingen en zeker ook op de 30tussen is eigenlijk een spectrum zoals

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! De Regering spreekt bij het afscheid van de heer Roëll ogenschijnlijk
met twee monden: ook de Minister
van Sociale Zaken, wellicht meer nog
in zijn functie van oud-lid van deze Kamer, zal straks een woordje spreken. Ik
spreek hier duidelijk functioneel, als
Minister van Binnenlandse Zaken die
de verantwoordelijkheid draagt voor
de Hoge Colleges van Staat. Ik stel het
bijzonder op prijs, in deze vergadering,
bij het afscheid van de heer Roëll, iets
tegen hem te zeggen. Velen in de vergadering zijn aanwezig, velen ook op
de tribunes. Velen herinneren zich
hoe, als leden afwezig waren, dat op
heldere wijze door de scheidende griffier kenbaar werd gemaakt. Wij zullen
die woordkeuze en die toonzetting
missen.

Eerste Kamer
24 juni 1980

Toespraken

er zovele in ons leven zijn te onderkennen. Vaak bevinden wij ons geruime
tijd op één van de velden in zo'n spect r u m . Soms ook brengt het leven ons
van het ene uiterste in het andere.
Ik denk dat die afwisseling tussen
licht en donker, tussen goede en kwade dagen, ons leven verdiept en ons
tegelijkertijd de betrekkelijkheid ervan
doet beseffen. Ik denk met de Voorzitter te kunnen vaststellen dat ook aan u
de goede en kwade dagen niet voorbij
zijn gegaan. Ik denk dat ze ook uw leven hebben verdiept.
In ieder geval staat het voor mij vast
dat u vele jaren uw ambt met grote
ernst hebt vervuld. Dat kon onder
meer blijken uit de wijze, waarop u op
vitale momenten in het parlementaire
leven daaraan uiting gaf. Ik denk bij
voorbeeld aan uw intensieve aandacht
bij de stemmingen en zeker niet in de
laatste plaats aan uw taakvervulling bij
de jaarlijkse opening van de StatenGeneraal en recentelijk bij de bijzondere verenigde vergadering ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin
Beatrix.
De toon van uw stem reikte qua
boodschap vaak verder dan uw formele taakstelling op dat moment toeliet.
Nu zou men kunnen zeggen dat ik
spreek over uiterlijke formaliteiten,
maar het zijn natuurlijk wel de symbolen van een langjarige democratische
traditie, tot uiting komend in onze parlementaire democratie. Ik weet uit onze vele persoonlijke contacten hoezeer
u zich in dienst heb willen stellen van
die democratische traditie door met
name de Eerste Kamer te dienen, eerst
als commies-griffier en sinds 1956 als
griffier.
Grote ernst dus bij die taakvervulling, maar niet minder en voortdurend
humor. Juist ook de vele contacten
buiten de kamerzitting om gaven
daartoe alle ruimte. Soms leek het wel
eens of u een persoonlijke ontmoeting
vooral geslaagd vond als zij vergezeld
ging van de uitwisseling van een goede grap. In dat verband denk ik dan
aan wat tussen ons beiden een soort
standaardgrapje is geworden zoals u
dat, overigens niet helemaal origineel,
wist u i t t e drukken: het links verpakken
van gezond rechtse ideeën.
De prijzende woorden die u mij op
dit terrein wel eens een keer hebt toegevoegd, brachten mij niet alleen
maar vreugde. Ik denk verder aan de
onnavolgbare wijze, waarop u op zijn
tijd hebt willen dienen als gids in dit
gebouw. Toen ik als visiting professor
van het Wheaton College u een keer
gevraagd heb uiteen te zetten hoe het
eigenlijk zit met het plafond van deze
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Albeda
bijzonder mooie zaal, hebt u dat gedaan en is dat zo goed gevallen, dat
daar nog steeds over gesproken
wordt. U hebt het ook al een keer herhaald voor dezelfde groepering.
Humor is in een Engelse definitie
'Wit and love'. Daarom is echte humor
verdraagzaam en kwetst hij niet. Daarom kan ook een en dezelfde mens werken vanuit de ernst waarmee hij zijn
plaats in de samenleving ziet en vanuit
de humor die daaraan weer de betrekkelijke waarde geeft.
De voorzitter heeft er al op gewezen
dat u een figuur bent die bijzonder belezen is. Hij sprak ook van - en dat
stond ook in mijn tekst - een vraagbaak voor Kamerleden, bij wijze van
spreken een wandelend verwijsregister. Als je zei: zoveel jaren geleden is
dat en dat gebeurd, wist hij dat vaak
uit het hoofd te vertellen.
Ik denk dat met Röell een periode
wordt afgesloten, een typisch figuur.
Hij was en is een fervent strijder voor
de rechten en ook voor de plaats van
de Eerste Kamer en misschien in die
zin ook een baken voor het kabinet en
de bewindslieden. Zo heeft u vele jaren uw taak vervuld ten behoeve van
de Kamer zelf, ten behoeve van ontmoetingen tussen de Kamer en de Regering en daarmee uiteraard ten behoeve van het gehele land, op enkele
momenten - ik herinnerde daar al aan
- zeer zichtbaar en hoorbaar voor het
gehele Nederlandse volk.
Voor een Minister van Sociale Zaken
geldt uiteraard in de eerste plaats dat
hij kijkt naar de arbeid, maar dan wel
zeer in het bijzonder binnen verantwoorde arbeidsomstandigheden. Over
de arbeidsomstandigheden in deze
Kamer zou het een en ander gezegd
kunnen worden. Een belangrijk punt is
echter dat een van de elementen die
horen bij verantwoorde arbeidsonv
standigheden is, dat er ooit aan de arbeid een einde behoort te komen. Voor
u is dat einde van de functie van griffier vandaag bereikt.
Ik hoop dat u in alle betrekkelijkheid
en met grote voldoening naar de achterliggende jaren kunt kijken. Van mijn
kant bewaar ik daaraan de beste herinneringen, zowel vanuit de zakelijke als
vanuit de persoonlijke kant.
Ik neem aan dat de komende periode niet helemaal een breuk zal vormen met uw leven. U hebt belangstelling voor de historie, u zult blijven lezen. Ik zou het erg op prijs stellen als u
er een keer toe zou overgaan uw mémoires op schrift te stellen.
Ik wens u in elk geval met uw gezin
vele gelukkige jaren!

Eerste Kamer
24 juni 1980

De Voorzitter: Het breedste plein van
Nederland is ongetwijfeld het Binnenhof. Sommigen doen er hun hele leven
over o m van de ene naar de andere kant
te komen. Anderen hebben er minder
tijd voor nodig. Het duurt echter
meestal lang. Des te meer reden is er,
zich erover te verheugen wanneer er
personen zijn die in beide Huizen hun
attaches hebben en beide Kamers
dienstbaar en behulpzaam zijn. Zo'n f i guur vinden wij in de heer Kranenburg, griffier der delegaties, die bovendien een van de oudste collega's,
zo niet de oudste collega van onze
scheidende griffier is. Daarom leek het
mij nuttig hem te vragen nu hier het
woord te voeren.

D
De heer Kranenburg: Mijnheer de
Voorzitter! Mijn hartelijke dank voor
het feit dat ik de heer Röell mag toespreken vanaf dit spreekgestoelte, een
voor een griffier ongebruikelijke
plaats. Ik dank de heer Koops dat ik namens de griffiers van beide Kamers
mag spreken. Hij heeft er wel een zeer
uitdrukkelijke voorwaarde aan verbonden. Ik moest beginnen met te zeggen
dat de samenwerking tussen de griffiers van beide Kamers zich altijd in
grote vriendschap heeft voltrokken. Ik
meen dat ik dat ook mag zeggen namens de heer Schepel, die op het
ogenblik in Australië verblijft. In geen
enkel opzicht heeft de samenwerking
te wensen overgelaten. Verschillen
van mening werden uitgepraat in de
sfeer van speldeprikken tussen Leiden
en Utrecht.
Dat ik hier mag staan dank ik aan
mijn functie in de staven van de beide
Kamers maar vooral aan het feit dat ik
Röell al meer dan veertig jaar ken. Zo
oud is onze vriendschap. Het begin ervan ligt in Leiden. Hij was een jaar ouder dan ik. Hij meent dat nog altijd wel
eens te moeten laten merken. Ik kom
op die Leidse jaren straks nog even terug, maar ik ga nu niet verder terug
dan bijna een kwart eeuw geleden.
Röell was nauwelijks een jaar commies-griffier van deze Kamer, toen de
heer De Blok werd geroepen tot het
lidmaatschap van de Raad van State.
Ik heb hier de Handelingen van 19februari 1957. Met voorzitter Jonkman
waren 69 leden aanwezig. Ik noem er
vijf van: de heren Broeksz, Diepenhorst, Van Hulst, De Rijk en Thurlings.
Toen de benoeming van de griffier in
de loop van die middag aan de orde
kwam, bleken er drie meetellende kandidaten te zijn, waarvan naast de heer
Röell ik er ook een was. Niemand minder dan de legendarische prof. Ane-

ma was stemopnemer. Bij de eerste
stemming kreeg Röell 27 stemmen; ik
kreeg er ook nog 20. Die 20 stemmen
ben ik bij de tweede stemming allemaal kwijtgeraakt. Röell werd toen gekozen met 48 stemmen: 21 werden er
uitgebracht op mr. G. M. A. M. Huygens. Sindsdien heb ik Röell nog wel
eens horen zeggen: van de socialisten
kan ik geen kwaad woord horen. Daar
zei hij altijd bij: onder de katholieken
heb ik ook hele goede vrienden.
Ik meen na al die jaren dat de Kamer
in 1957 een goede keus heeft gedaan.
Ik was en ik ben nog altijd een Eerste
Kamer-fan, maar ik betwijfel of ik het
zou hebben opgebracht zo als een
leeuw te vechten voor het bestaan van
deze Kamer, zoals hij dat heeft gedaan,
ook wanneer dat bestaan helemaal
niet bedreigd werd. Er komen hier
vaak buitenlandse parlementariërs op
bezoek. Een vast nummer op het programma is altijd dat Röell deze zaal
laat zien. Hij doet dat op een onnavolgbare manier, in het Nederlands, in het
Frans, in het Duits, in het Engels. Het
bekende verhaal van de vensters van
waaruit alle volkeren ter wereld op de
beraadslagingen van de Staten van
Holland neerzien, ontbreekt nooit. Hij
eindigt altijd met een peroratie. Die
heeft niet op de zaal maar op de Kamer
als zodanig betrekking. Met stemverheffing zegt hij dan dat er in dit land en
ook in deze Kamer wel mensen zijn die
dit instituut eigenlijk wel zouden willen
opheffen. Dan verdedigt hij in gloedvolle woorden het bestaansrecht van
de Eerste Kamer. Die buitenlanders
luisteren dan met beleefde verbazing.
Na afloop zei ik hem dan wel eens: dat
was weer een mooi verhaal, maar die
Venezolanen willen de Eerste Kamer
helemaal niet opheffen. Dan keek hij je
zo aan en zei: dat kan best wezen,
maar: principiis obsta! Hij zou eigenlijk best willen dat deze Kamer een nog
belangrijker rol in het staatsbestel
speelde dan toch al het geval is. Als
Röell over uitbreiding van parlementaire bevoegdheden spreekt, dan had
hij het bepaald niet over het Europees
Parlement.
Mijnheer de Voorzitter! U hebt over
zijn griffierschap het nodige gezegd.
Een collega-griffier moet daaraan niet
veel toevoegen. Als elke ambtenaar
staan wij griffiers onder instructie. Een
verschil met een regeringsambtenaar
is, dat hij onder instructie en verantwoordelijkheid staat van een enkele
politieke bewindsman. Onze instructies als griffiers komen van een veelkoppig politiek lichaam. Ook al heeft
de Minister zojuist gezegd, dat hij een
zekere verantwoordelijkheid voor de
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Kranenburg

Toen in 1957 de heer De Block de Kamer als griffier verliet, dacht men ook
algemeen: Hoe moet dat nu verder
met de Eerste Kamer? Röell was in menig opzicht de antipode van zijn voorganger, die sommigen van u zich nog
wel zullen herinneren: een schraal
postuur, een geleerde met een droge
humor, die de administratieve en organisatorische kant van het bedrijf hier
overliet aan zijn chef griffie. Daarentegen Röell: klein van stuken met al zijn
intelligentie toch niet het type van een
proffessor. Hij houdt zich tot in details
bezig met hetgeen zich op de Griffie afspeelt. Wanneer ik hem naar geest en
lichaam beweeglijk noem, is dat gematigd uitgedrukt.
Een ding hadden zij gemeen: met al
hun vezels voelden zij zich verbonden
aan de instelling die zij beiden zoveel
jaren mochten dienen. U zei zoeven,
mijnheer de Voorzitter, de Kamers
rouleren snel, zij het deze Kamer per
definitie minder snel dan die aan de
overkant. De Griffier is een blijvend
element. Dat behelst een grote verantwoordelijkheid, ook voor wat betreft
het koesteren en verdedigen van zekeIk zei het al, ik moet nog even terugre tradities. Stijl en decorum zijn Röell
komen op onze studentenjaren. Het
dierbaar. Ook dat is al gezegd. Met een
m o e t i n 1938 of 1939 zijn geweest, dat
zeldzame zorgvuldigheid regelde hij
in de toen nog betrekkelijk kleine Leidse
het jaarlijkse gebeuren op Prinsjesdag.
studentengemeenschap menig manneHet moet een zwarte dag in zijn belijk student een verdrietige avond heeft
staan zijn geweest toen de ambtskosbeleefd. Joan Röell had zich verloofd
met Jacqueline Sanders voor menigeen tuums werden afgeschaft. Het is maar
goed dat hij nu niet het kordon om de
in Leiden een prinses uit een sprookje.
hals draagt, maar het knoopje op zijn
Het is tegenwoordig niet meer zo gerevers. Dat kordon zou het op het galabruikelijk te zeggen dat soms de echtpak zo goed hebben gedaan. Ovegenote wel iets te maken heeft met de
rigens verheugt het mij, de eerste te
beroepsuitoefening van haar man.
mogen zijn om hem namens alle colleMevrouw Röell heeft het intens mee
ga's met het commandeurschap geluk
beleefd. Zij is een griffiersvrouw van
grote allure. Ik zou in gebreke blijven als te wensen.
Mijnheer de Voorzitter! U hebt al iets
ik haar ook niet bij dit afscheid betrok.
gezegd over het laatste grote eveneZij nam op een vlekkeloze manier deel
aan de representatie en dat is nogal wat ment waarvan de organisatie grotendeels op hem is neergekomen, de inin zijn beroep. De ontvangsten en dihuldiging van de nieuwe Koningin. De
ners bij hen thuis zijn altijd even stijlvol
weken eraan voorafgaand was hij niet
als gezellig. Ik bedoel toch nog iets ante harden, maar het resultaat was perders en nog iets meer. Ik vermoed het,
fect!
maar weet het niet helemaal zeker. Ik
Mag ik één ogenblik de griffiers van
heb het gevoel dat in deze kwart eeuw
beide Kamers scheiden, want het perhaar intelligentie en intuïtie ook niet
soneel van deze Kamer zal dezer dazonder invloed op de ambtsvervulling
gen nog apart met hem samenkomen
van haar man zijn gebleven.
en naar ik meen ook nog iets aan hem
Vanaf de volgende week moet het
aanbieden. Namens de griffiers van de
Binnenhof het dus zonder Röell stelTweede Kamer, wil ik aansluiten op
len. Het is moeilijk in te denken. Hij is
het cadeau wat u hem hebt gegeven
een schilderachtige persoonlijkheid,
en waarvan men hier niet precies weet
die in vele opzichten zijn stempel drukt
wat het is. Deze boekwerken hebben er
op alles wat zich in dit gebouw afbetrekking op. Het betekent niet dat de
speelde. Als collega's hebben wij het
reis nu een week langer kan duren,
gevoel, dat wij met zijn vertrek uit ons
maar ze kan er aangenamer door wormidden iets heel karakteristieks gaan
den.
missen.
Het zal natuurlijk wel wennen.

hoge colleges van staat voelt, ik meen
toch dat ik het zo mag formuleren. Ik
mag ook zeggen dat Röell van die o m standigheid een kundig en een gretig
gebruik heeft gemaakt.
Iets over de eruditie, die aan zijn
werk ten grondslag heeft gelegen. Hij
is belezen als weinigen. Hij heeft een
historische kennis die misschien
steeds wordt geëvenaard door zijn opvolger, maar die is historicus van zijn
vak. Maar de conclusies die Röell uit
zijn historische analyses voor het huidige bestel trekt, zijn wel eens overtrokken. Hij brengt ze wel raillerend,
maar toch met zo veel nadruk, dat hij er
zelf soms in gelooft. Ik moet er iets aan
toevoegen. Ik ben niet de eerste die het
vanmiddag zegt, maar zonder die opmerking is een karakteristiek van Röell
onvolledig. Ik doel op zijn arsenaal van
grappen en bons mots, dat hij iedere
dag ververst en aanvult. Velen hier aanwezig hebben wel meegemaakt, dat hij
een moeilijk gesprek begint met een
greep uit zijn repertoire; menige drempel was daarmee alvast geslecht.

Eerste Kamer
24 juni 1980
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Ten slotte weer namens ons allen:
vooral de ouderen onder de collegagriffiers hebben lief en leed van het gezin Röell van harte meebeleefd. Wij
zijn bezorgd geweest bij je ernstige
ziekte. Wij hebben geprobeerd te
troosten bij jullie grote verdriet. Wij
hebben ook gedeeld in jullie vreugde
Joan en Jacqueline, wij hopen ons in
jullie vriendschap te mogen blijven verheugen. Het ga jullie beiden, de kinderen en de kleinkinderen, het ga jullie
allen wel.
De Voorzitter: De Kamer verheugt zich
uiteraard zeer in de hoge onderscheiding die aan onze griffier zo terecht is
toegekend. Wij verheugen ons ook
over de blijken van vriendschap die
hier zo duidelijk naar voren treden. Ik
wil niet beweren dat de griffier in deze
Kamer altijd gezwegen heeft, maar als
hij al sprak, deed hij dat fluisterend. Ik
geloof dat wij hem één keer de kans
moeten geven om niet fluisterend te
spreken. Ik vermoed dat hij ook behoefte heeft om te reageren en daarom verleen ik hem nu het woord.

D
De heer Röell: Hooggeachte Voorzitter
en in u tevens de overige leden van de
Kamer! Dit is inderdaad de eerste keer
dat ik met leden samen sta.
Ik heb Engelse familie en die heeft
mij geleerd dat het absoluut onmogelijk is om langer dan 7,5 minuut naar
iemand te luisteren. Probeert u het onmogelijke dan één keer op te brengen,
want het wordt een beetje langer deze
laatste keer. Ik heb altijd geleerd dat ik
mijn kans moet grijpen.
U heeft te samen besloten tot het nemen van afscheid van uw griffier, juist
- ik heb dat vanmiddag nog g e m e r k t midden in het erg drukke kamerseizoen. Komt bij zo'n werkonderbreking
dan niet het beeld op van een rivier?
Uw aller werk is de stroom en de Kamer de bedding. Wij staan even midden in de zich voortdurend metamorfoserende stroom stil. Het is maar heel
even en wellicht gebruiken wij de bedding hierbij voor een oneigenlijk doel.
Als het ware werpen w i j even een dam
op, voelende hoe hard het nodig is dat
zo snel mogelijk de gestuwde werkzaamheden weer voortgang zullen vinden. Enfin, de replieken waren er vandag wat korter door.
Hooggeachte leden, weest ervan
overtuigd dat u na de normale werkhervatting zult zien hoezeer het zich nu
verjongende apparaat - dat is niet alleen lijfelijk, maar ook geestelijk duidel i j k - met u meestroomt, hopelijk u
zelfs in vernieuwing vooruit ijlend.
Mijn opvolger gaat natuurlijk - en dat
moet ook nodig gebeuren - andere ac-
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Röell
centen leggen. Steunt hem, zoals u
ook mij in mijn werk als leidsman van
de ambtenaren steunde. Er zijn heel
wat terreinen, zoals de dwingend
noodzakelijke verbouwing, die in de
tijd van mijn opvolger op zijn manier
van meehelpen om nadere aandacht
vragen. Ik wil hier nog een kleinigheid
aan toevoegen. Hopelijk met permissie van de Voorzitter wil ik hieraan toevoegen wat ik hem influisterde toen
het officiële kennismakingsbezoek van
de nu mij opvolgende griffier plaatsvond bij de huishoudelijke commissie.
Na dit bezoek voelde ik mij gedwongen om de Voorzitter in te fluisteren,
niet 'voila, Adriaan' want ik kom niet
uit Brussel, maar: zie hier, een verbeterde uitgave van mij. En daar ben ik
echt van overtuigd.
Allereerst wil ik nu mijn dank uiten
voor het zo uitgebreid vele en toch in
de herinnering zo compacte, dat de
Eerste Kamer aan mij heeft geschonken. Het gaat om een dank met een heleboel facetten. Zoiets als een goed geslepen edelsteen. Dank voor kansen,
dank voor tegenslagen, dank voor zeer
vaak door anderen hier gevoede behoefte aan bezinnning. Daar is deze
Kamer geweldig voor. Dank voor de
lessen in objectivering, dank ervoor,
dat u mij hier hebt willen accepteren,
ook als mens. U noemde in verschillende redevoeringen mijn gevoelsmatige verbinding met deze Kamer, maar
ik voel heel goed dat dit uiteraard ook
zijn bezwaren mee kan brengen. Dit alles wil ik nu samenvatten, in dit inleidend stukje, in mijn dank voor de bezegeling door het nieuw opgetreden
staatshoofd - dit geeft voor mij natuurlijk nu weer iets heel bijzonders aan die
bezegeling - van al wat deze jaren van
leven in deze Kamer hebben meegebracht. Ik ben werkelijk buitengewoon
erkentelijk voor mijn benoeming als bekroning van mij werk tot Commandeur
in de Orde van Oranje Nassau. Aan hen,
die zich hierachter hebben geschaard
en die dit bevorderd hebben, uit ik hierbij mede mijn dank, mijn echt vriendschappelijke hartelijke dank.
Als basis voor alle dank wil ik nu
noemen die aan mijn vrouw en mijn
gezin voor alle steun - dat zei Hans
Kranenburg al te recht - maar ook
voor de vele gezelligheid die zij hebben gemist, bij voorbeeld als vader in
de drukke tijd, dan weer in de vrije tijd
op zaterdag en zondag, de Handelingen las. Geen spannende bezigheid
o m naar te kijken voor de gezinsleden.
Hierna wil ik iets exacter worden in
dit eerste stuk van mijn betoog, dat
van erkentelijkheid. Zowel de Voorzit-
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ter als de namens de Regering optredende Minister van Binnenlandse Zaken en verder - in het niet-officiële gedeelte - oud-senator - mijn vriend Albeda en mijn vriend Kranenburg,
hebben het woord tot mij gericht. Zij
hebben dit allen op een zodanige wijze
gedaan, dat ik mij er opperbest in kon
herkennen. Degene die mij het langst
kent, was gelukkig het meest ironisch,
precies zoals ik had verwacht. Hij
greep ook zijn kans, nadat ik hem vaak
in gesprekken een beetje spottend had
bejegend in detrand van: Ik hoop dat
je nu toch wraak neemt. Het is heel
mild uitgevallen. De duistere zijden die
ik zelf ken - ik heb mijn leven lang hier
als griffier op mijn schouw een foto
gehad van een van mijn geliefde
Faust-opvoeringen, waarin Faust de
hand reikt aan de duivel; ik meen dat
een modern mens, al is hij religieus, er
niet aan ontkomt, de duivel de hand te
reiken; je - kunt je werk gewoon niet
de hele dag in braafheid doen - waren
nu heel braaf onderbelicht. Ik denk dat
het foto-technisch niet anders mogelijk is.

toch al weer twee niet meer onder de
op aarde levenden: de heer Jonkman
en de heer De Niet. Er zou veel
meer te zeggen zijn van Voorzitter
Jonkman, maar ik noem naast zijn
streven om naar 'binnen' en naar 'buiten' zich voor de Senaat in te zetten
zijn remarkebele, uiterst bekwame en
ijskoude analyse van een politieke situatie. Ik heb getracht o m van hem te leren. Dat hoort een griffier ook te kunnen doen.
Van Voorzitter Mazure leerde ik bij
voorbeeld bij het ontstaan van ons
nieuwe Reglement van Orde nog beter het bij mijn ambt nog passende en
niet zo erg bij mijn natuur passende
zetten van de puntjes op de ' i ' .
Voorts inspireerde mij bij professor
Mazure zijn vermogen om tegen een
aanvankelijk oordeel in door goed te
luisteren tot een nieuw standpunt te
komen. Vaak was er zoiets als een stilIe aanmaning door professor Mazure
tot mij gericht in de zin van het tegen
Faust, althans volgens Goethe, gesproken w o o r d : bist du beschrankt,
dass neues Wort dich gestort, willst du
nur horen was du schon gehort? Ik
Dat u, prof. Thurlings door het aanmoest weer even uit dit lievelingsboek
bieden van een geschenk van de levan mij citeren.
den, waarvoor mijn allerhartelijkste
dank, aankondigde dat ik nu kan doen,
Uit de tijd van Voorzitter De Niet bewat ik nooit kon doen, namelijk het
hield ten positieve de aanpak met enmaken van een reis naar Noorwegen thousiasme van grote festiviteiten en
dat moet je immers in juni doen - of
de wil om zich daaraan, naast het eiop wintersport gaan, was natuurlijk
gen dagelijks werk - ik heb al gezegd,
geweldig. Ook van het cadeau, dat
dat ik er de laatste keer in te kort ben
Hans Kranenburg mij namens de collegeschoten - dienstbaar te maken.
ga's aanbiedt, moet ik zeggen: Danae
Nu heb ik bijna weer zeven jaren erkan, toen Zeus haar benaderde in de
varing met het optreden als griffier onvorm van een gulden regen, toch werder president Thurlings.
kelijk niet verheugder geweest zijn. Zo
Mijnheer de Voorzitter! U hebt mij
stel ik me die toestand nu voor. Uitertoegesproken, maar nu past het zo
aard past verder dankbaarheid voor
mooi dat ik u nu ook toespreek. Werkede uitdaging van het moeten voorbelijk, u bent niet alleen de Voorzitter die,
reiden van de op 30 april jongstleden
haarscherp formulerend, op zo'n
gehouden verenigde vergadering tot
waardige manier kunt optreden naplechtige inhuldiging van Koningin Bemens de verenigde vergadering. Tusatrix. Ik leefde wel ongehoord bezijden
sen haakjes zij opgemerkt: why change
het echte leven van de Kamer geduren- a winning team? U bent echter
de die drie maanden. Ik wist helemaal
vooral de meerdere die in vriendniet meer precies wat hier gebeurde. De schap, bruggen slaande - ik heb dit nu
griffie heeft alles keurig opgevangen.
ook eens heel fijn g e f o r m u l e e r d " vanMen moge het mij vergeven. Het ging
uit een denken, geschoold in het zuideniet anders!
lijke deel van ons land, naar mij, die
mij nogal een typische burger van het
Voordat ik nu iets zeg over het hoge
noordwesten lijkt, mijn ogen ervoor
college waar ik vele van mijn beste jaopende dat vaak het oud-Franse
ren heb mogen doorbrengen, wil ik
spreekwoord onjuist is: Ie chemin, Ie
eerst iets zeggen over de Voorzitters
plus droit, c'est l'y court. Neen, het in
der Kamer onder wie ik hier werkte en
omzichtigheid voortgaan, steeds mowerk. Hoewel dit niet alleen een afgelijke consequenties goed voor ogen
scheid van de Kamer is, maar helehoudende, heb ik mij in deze laatste
maal van de ambtelijke dienst, ga ik
zeven jaren - en dan door spiegeling,
maar niet in op die vorige betrekkinniet door wat ik van nature al kon gen. Ik bepaal mij hier in dit 'kamermiveel meer van dit vermogen eigen gelieu' uitsluitend tot de Kamer.
maakt.
Van de vier kamervoorzitters onder
wie ik heb mogen werken, zijn er nu
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Ik wil hieraan mijn dank toevoegen
voor de steun van de medewerkers, de
griffiers en de ambtenaren onder de
zeer actieve leiding van de heer Hegï.
Zoals ik in het werk uitstekend, maar
dan ook uitstekend, werd binnengeleid
door griffier De Block en de heer Sipkes, even goed werd ik in latere jaren
door de tegenwoordige collega's en
medewerkers gesteund.
Nu wil ik na deze inleiding in vogelvlucht iets zeggen over drie mij in mijn
werk hier bezighoudende zaken. Ik zie
dat mevrouw Steigenga terecht weer
rechtop gaat zitten. Immers, nu komt
het!
Ten eerste: iets rondom de bescherming van de burgers tegen nog nader
aan te duiden eenzijdigheden; een bescherming onder meer door het middel van het bicamerale stelsel. Zeker
zijn ook nog andere systemen mogelijk. Dit eerste stukje zal driedelig zijn.
Ten tweede: welke soort van jaren,
in historische zin - dat verwacht u toch
ook van mij - waren het waarin dit griffierschap zich afspeelde. Dit zal in
hoofdzaak tweedelig zijn.
Dan als eenheid: hoe stelde de Eerste Kamer zich in die door mij overzienbare jaren in algemene zin op?
Voordat ik op dit eerste punt van de
bescherming van de burgers inga, wil
ik eerst ter inleiding een cri du coeur
laten horen: laat de Kamer haargrondwettelijk gegeven rechten, natuurlijk
altijd in redelijkheid, ten volle uitoefenen. Een Senaat die zijn rechten zo
heel zachtjes aan prijs geeft, lijkt voor
mij op Karel de Vijfde, die de eigen begrafenisstoet reeds aan zich voorbij
liet trekken. Dat moet men toch echt
niet doen.
Heel summier wil ik hier naast elkaar
noemen drie mogelijkheden binnen
één constitutioneel bestel van bescherming van de burgers - het is
meervoud, anders is men bij de rechterlijke macht - tegen een willekeur die
door een mogelijke, steeds maar grotere verstrengeling van Regering en
volksvertegenwoordiging - ons befaamde dualisme blijft broos - zou
kunnen ontstaan. Ik zeg helemaal niet
dat het al zo is.
De eerste mogelijkheid: één, zoals
bij ons, onafhankelijk van de Tweede
Kamer gekozen Senaat, waar men zich
na enige tijd - dat is ook zo van belang
- over het voorgestelde opnieuw bezint. Ik dacht dat het een erg goede
zaak is dat, aangaande een aantal wetsontwerpen, deze Kamer zich ruimer
de tijd heeft gegeven, met als resultaat
telkens, bij voorbeeld voor de rechtspraak hoogst interessante nadere re-
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geringsinterpretaties. Uit het jongste
verleden herinner ik mij nog allerlei
aardigs daarvan. Het wordt dan soms
wel: 'Lees maar er staat niet wat er
staat'. Nu moet ik helaas kijken in de
richting van mijn vriend Albeda, omdat hij er ook wel eens mede schuldig
aan is geweest hoewel dit niet dankbaar van mij is na zijn toespraak. Echter, haastwerk als juist in het aflopende parlementaire jaar soms van ons
gevraagd w e r d , geeft gauw een doem
van zinneloosheid op het werk van de
Kamer.
De tweede mogelijkheid: een referendumstelsel. Een kamerminderheid
van redelijke omvang moet dan op zijn
minsteen referendum kunnen aanvragen. Ik zeg niet dat dit goed zou zijn
voor hier, maar ik noem het als mogelijkheid. Matigend, in landen als Denemarken en Zwitserland, blijkt dit wel te
kunnen werken. In elk geval blijkt het
vaak een remedie tegen de decibellendemocratie.
De derde mogelijkheid: een toetsen
van de wet aan de Grondwet door een
rechterlijke instantie. Dit is iets waarheen wij toch, wat men ook in het
jongste verleden heeft gezegd, op weg
zouden kunnen zijn. Een mens is altijd
op weg, maar hier zouden wij wel eens
op weg kunnen zijn door de nu al mogelijke toetsing van wet aan verdrag.
Het kader van een verdrag wordt met
de dag belangrijker. Dit zeg ik als
vriendelijkheid aan mijn opvolger, wat
de Europese verdragen betreft. Het is
opvallend dat bij de onlangs te Madrid
gehouden conferentie van presidenten
van Europese assemblees, bij de discussie over de ontwikkeling van de democratie, vooral in zuidelijk Europa, de
toetsingsmogelijkheid als een erg
belangrijk element voor de instandhouding van de democratie luid werd
geprezen. Nu kan men tegen al die drie
instituten in volle redelijkheid erg goede argumenten aanvoeren, maar vóór
alle drie even goede. Zij behoeven vanzelfsprekend geenszins plaatsvervangend te zijn. Zij kunnen deels bij voorbeeld ook naast elkaar bestaan. Echter,
voor het bevorderen van de rechtszekerheid van de burgers lijkt het mij intussen geen al te beste zaak als men eigenlijk tegen alle drie die instituten is. Ik
zou het een dies ater achten, als het ooit
zou lukken ons bestaande bicamerale
stelsel beentje te lichten. Ik acht zulk
een dag nog veel zwarter, als dit gebeurt, zonder dat er een voldoende
meerderheid voor een der andere genoemde instituten te vinden is.
Ik kom bij het tweede ontwerp. Wat
voor jaren waren het? Wat voltrok zich
in grote lijnen in ons land in de vierentwintigenhalf jaar die ik hier meemaakte?
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Naar mijn inzicht kan men moeilijk
stellen dat tijd altijd in abstracto is te
meten, bij voorbeeld met een chronometer. Soms kan het, bij voorbeeld nu
u, mijnheer de Voorzitter, mij heeft toegestaan langer te spreken. Nu staat de
tijd stil en kan ik filosoferen. In de
geschiedenis is soms sprake van een
compacter worden van de tijd. Wogen
bij voorbeeld de jaren 1789 tot en met
1814, hoe men ook hiertegenover staat,
niet veel zwaarder dan de hieraan voorafgaande eeuw? Zo zullen velen het beamen dat in ons land zonder revolutie
en zonder oorlog van een met de jaren
toenemende stroomversnelling in de
tijd sprake was in het
tijdperk vanaf twintig jaar na de tweede wereldoorlog.
Toen ik in 1956 terugkeerde op het
Binnenhof, waren de structuren die in
de loop van de negentiende eeuw tot
in de twintigste eeuw langzamerhand
waren gegroeid, niet duidelijk zichtbaar aan het wankelen. De tekst van
het bevrijdingsmanifest van 1813 - in
de leerboeken van de vader van Hans
Kranenburg, die wij in Leiden hadden,
werd ons deze goed ingeprent - werkt
nu enigszins op onze lachspieren. Als
men echter enkele woorden verwisselt
en voor de aanzienlijken die wederom
in de regering komen, leest: politici,
klopt deze tekst mijns inziens aardig
met wat ons land in 1945/1946 te zien
gaf. Hierbij zie ik af van de gevolgen
van de toen zo noodzakelijke zuivering. Ook in 1945 waren er ondanks allerlei vernieuwingswensen zeer vele
restaurerende trekjes. Twijfel aan de
structuur van de samenleving, mede
omdat men blijkbaar ging twijfelen
aan zich zelf, en voorliefde o m te luisteren naar zeer luidruchtige groepjes hiervan hadden wij op het Binnenhof
wel enige last - ontstonden pas tegen
het midden van de jaren zestig. Men
moet ver in de historie terugzien om
zo'n extreme invloed van kleine groeperingen aan te treffen. Enno van Gelder schetste iets dergelijks in de tweede helft van de zestiende eeuw.
Er was onrust ontstaan in zeer vele
zielen. De enorme bevolkingsgroei en
de wellicht al te snelle industrialisatie
- ik dank mijn opvolger voor de gesprekken hierover - hadden psychische benauwdheidseffecten gesorteerd.
Dit zeg ik ter verklaring van de mijns
inziens gezonde zijde van de soms,
maar lang niet altijd spontane reacties.
De ideële binding aan bekende, bestaande groeperingen ging bij een
deel der jeugd wankelen en ging
plaatsmaken voor het volgen van een of
ander, soms toch tijdelijk blijkend cha-
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risma. Dit is mijns inziens op zichzelf,
sine ira sed con studio, een tot waakzaamheid manend verschijnsel, omdat
men aldus op door niemand gewilde
plekken terecht kan komen. Het was
opvallend, dat men in bestaande, goed
georganiseerde groeperingen met een
traditie van verantwoordelijkheidsbesef - dit was voor mij altijd belangrijk dan soms ging trachten wat krampachtig 'mee te doen'. Op een moment
moest ik toen denken aan Betje Wolfs
en Aagje Deken's boekje 'Het menuet
en de dominé's pruik'.
Kenmerkend was in de jaren zestig
in de meest uiteenlopende partijen het
uit handen geven van de invloed van
de centrale leiding aan de zogenaamde basis. Ergens was de roep tot
machtoverdracht aan de basis geuit en
als vogeltjes, verlamd door de slang,
gingen vele gevestigde groeperingen
meedoen. Verdiepte men zich wel voldoende in wat dat voor het werken van
de democratie in het parlement zou
gaan betekenen? Was het niet onder
meer Troelstra, die lang geleden
steeds juist daartegen gevochten
heeft? Het overboord gooien van gezagsstructuren werd een geliefd gezelschapsspel.
Ik noemde u te voren eerst de mijns
inziens gezonde reactie der jeugdigen
tegen de gevolgen van de snelle industrialisatie als één verklaring van
datgene wat velen moveerde. Nu kom
ik tot de schaduwkant van de reacties.
Naar mijn groeiend vermoeden hebben wij hier namelijk mede met een
merkwaardig, de generaties overspannend verschijnsel te doen. In Frankrijk
heeft men kunnen zien hoe, na de ongelooflijke, bijna bovenmenselijke
krachtsinspanning in de oorlog
1914-1918, een deel der oudere en der
volgende generatie in 1938-1939 er
vermoeid de brui aan gaf. Ook bij ons
ziet men omstreeks 1965 hoe een deel
der jeugd, die zelf de Tweede Wereldoorlog niet had meegemaakt, in een
soort inoedeloze toestand tot twijfel
verviel - de onderwijsmensen in deze
zaal kunnen ervan meepraten - helaas
vaak zonder het keerpunt, namelijk
van de twijfel aan de twijfel te kunnen
halen. En op die moedeloosheid viel
veel van wat er aan jeugdverzet uit
Noord-Amerika kwam, het Vietnameffect op Nederland. Als men eigenlijk
twijfelt aan zichzelf, twijfelt men al
spoedig ook aan de Staa';. Streven wij
immers niet ernaar de staat tot een zuivere vorm van de mens te maken? De
beide reacties werden overigens vaak
maar al te graag, in strijd met de realiteit, verwisseld.
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Tegen het einde van mijn griffierschap hier bekijkende wat ik als landsklerk mocht noteren, zag ik in weer wat
latere jaren langzamerhand - de olieboycot werkte mee - een groeiende
ontnuchtering enerzijds, gedwongen
door de omstandigheden de erkenning van het feit, dat bomen nooit tot
in de hemel groeien - die erkenning is
overigens mijns inziens het eerste bij
een bovenlaag nodig - voorts de ontnuchtering door wat internationaal na
1975 allemaal gebeurde en anderzijds
zag ik in mijn maatschappelijke contacten met weer een volgende generatie jeugd niet meer, zoals de jeugd van
1965 w i l d e ' g o o i alle ballast af en zie
tot waar onze ballon kan stijgen', maar
heel merkwaardig heel vaak een
nieuw, zeker niet slechts restaurerend
streven. Deze nu weer nieuwe jeugd
begint, zo constateerde ik, hier en daar
te overpeinzen, hoe de waarden te herontdekken, die de oudere broers en
zusters rond 1965, wellicht terecht,
overboord smeten, omdat die waarden toen niet meer begrepen werden,
maar waarvan thans opnieuw wordt
gevoeld, dat deze waarden toch tot de
essentialia van het menszijn behoren.
Hoe hervinden wij zowel vermenselijking als nuchter verantwoordelijkheidsbesef in samenhang met elkaar?
De antithese van deze jeugd ten opzichte van bij voorbeeld mijn, toch in
oorsprong meer materialistische, generatie behoeft er niet minder om te
zijn. Het is voor mij wel gemakkelijker
er respect voor op te brengen.
Ik kom in het kort tot het derde punt:
hoe staat de Eerste Kamer in deze, zich
zo snel veranderde wereld? Met een
kromme rug onder de zweepslag van
de tijd? Of veeleer - typisch voor deze
Kamer - rustig staande, met ogen en
denken gericht op het waargenomene?
Het geweld en het geluid, die verschillende stormachtige veranderingen maakten, drongen uiteraard
ook in deze Kamer door, maar hier zelden als loutere afspiegeling van het
buitengebeuren. Aan het waargenomene werd, in vele gevallen zeer menselijk, de eigen gedachte toegevoegd;
Vaak meer in aanvullend onderling
overleg dan vanuit een behoefde tot
controversiële stellingname. Anema's
uiteenzettingen hierover uit de jaren
'20 gelden nog steeds.
De Senaat was, door ervoor te kunnen werken, mijn leerschool. Zij
schonk ruim, als men zich moeite gaf.
Zij schonk aan de totale mens, de denkende, de willende en tenslotte ook
aan de voelende mens. De eerste 8 jaren gaven, vooral bij het werk voor de
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toen zeer lange verslagen (70 kolommen was toen heel normaal), een
scholing in de logica. Het was dan
soms wel eens zo, dat je met heel veel
logica trachtte zo'n verslag op te bouwen en de fouten eruit te halen, maar
werd het dan hier uitgesproken dan zaten die oude fouten er weer in.
In de tweede 8 jaren moest daarna
het apparaat ter beschikking van de
Kamer opnieuw worden opgebouwd.
Vooral de wil en zeker ook ambtelijke
slimheid hebben me hierin geholpen
en hebben me gestaald en geschoold.
Toen dit alles enigszins gelukt was — ik
w o r d nu een beetje persoonlijk - en
toen ik geloofde dat er een goede bedding was verkregen, kreeg ik opeens
een nieuwe, mij bijna overrompelende
overtuiging. Dit was de overtuiging
van: je moet dit toch alles weer anders
gaan aanpakken; het gevoel van: ik
moet nu, nu ik wat ouder w o r d , de medemens, de medewerker, het lid van
de Kamer meer als het ware 'van de
ander uit' benaderen; een benadering
van: Wat denkt die ander nu eigenlijk?
In het werk zult u echt niet zoveel
verschil hebben gemerkt. Hoogstens
heeft de kwaliteit van de groep als zodanig, die zich duidelijk toen wat beter 'aangesproken' voelde, er enige
baat bij gehad. Voor mij werd het een
eis van op de toekomst gericht christendom, want dat is immers ook iets
wat alleen maar kan worden.
Door de jaren heen, maar vooral
sinds het in 1969 vernieuwde Regiement van Orde van deze Kamer, waren
het mede de vaste commissies waarvoor ik verschrikkelijk leuk werkte. Het
werken, zowel als algemeen griffier,
alsook als griffier van de commissies een combinatie die naar ik meen elders in Europa niet meer voorkomt: in
dit opzicht voel ik me een soort te sparen diersoort, een soort Pandabeertje
- , gaf unieke kansen. Ik vond dit werken gewoonweg verrukkelijk. In deze
Kamer zou vooral professor Van Hulst
als schaker kunnen weten hoe heerlijk
het is om op verschillende borden te
kunnen spelen. Vooral omdat ik zonder uitzondering onder commissievoorzitters mocht werken waarbij ik
héél hard moest lopen om hen enigermate te kunnen bijbenen. Hopelijk lukte het! Deze langjarige hardloopwedstrijd - leek op een soort Kamerolympiade - die mocht in ieder geval wèl
doorgaan!
Het was uitermate bevredigend om
juist door het werk v o o r ' m i j n ' vaste
commissies telkens weer gedwongen
te worden mij met een of ander detail,
één facet van het leven bezig te nouden. Zo juist had ik het met een van de
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b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsontwerpen te doen
plaatsvinden op 26 augustus a.s.:
I. door de vaste Commissie voor
Financiën:
Wijziging van de Wet op de Loonbelasting 1964 en de Coördinatiewet
Sociale Verzekering (15685);
II. door de vaste Commissie voor
Sociale Zaken:
Bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in
verband met de arbeid (Arbeidsonv
standighedenwet) (14 497);
III. door de vaste Commissie voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne:
Regelen met betrekking tot de tarievan van organen voor gezondheidszorg
(Wet tarieven gezondheidszorg)
(14 182);
Uitbreiding van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (Instelling
van een centrale raad voor de milieuhygiëne) (14818);
IV. door de vaste Commissie voor
Algemene Zaken en Huis der Koningin:
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende
macht en de algemene maatregelen
van bestuur, alsmede tot opneming
van bepalingen betreffende andere
voorschriften (15 047, R 1099);
De Voorzitter: Ongetwijfeld hebben
Verklaring dat er grond bestaat een
de aanwezigen er behoefte aan de
voorstel in overweging te nemen tot
heer en mevrouw Röell en hun kindeverandering in de Grondwet van beparen te complimenteren met de hoge
lingen inzake ambtenaren (15 048);
onderscheiding en hun geluk toe te
Verklaring dat er grond bestaat een
wensen voor de jaren die komen gaan.
voorstel in overweging te nemen tot
Dit gebouw is te klein o m daar de goeverandering in de Grondwet van bepade gelegenheid toe te bieden. Het is u
lingen inzake de belastingen (15 575);
bekend dat de Ridderzaal daarvoor is
Verklaring dat er grond bestaat een
ingehuurd. Ik stel u dan ook voor dat
voorstel in overweging te nemen tot
wij ons thans daarheen begeven. Misverandering in de Grondwet van de
schien kan het daarbij aldus geordend
bepalingen inzake uitzonderingstoeworden dat de heer en mevrouw Röell
en hun gasten als eersten daarheen ver- standen (15 681);
Verklaring dat er grond bestaat een
trekken.
voorstel in overweging te nemen tot
Sluiting 17.13 uur.
verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling beLijst van besluiten
treffende het recht op onaantastbaarDe Voorzitter heeft na overleg met het
heid van het menselijk lichaam
College van Senioren besloten o m :
(16 086);
Verklaring dat er grond bestaat een
a. de openbare behandeling van de
voorstel in overweging te nemen tot
volgende wetsontwerpen te doen nouverandering in de Grondwet van de
den op 1 juli a.s.:
bepaling inzake de regeling van delen
Regelen omtrent een eenmalige uitvan het recht in algemene wetboeken
kering aan bepaalde Molukse gewezen
en tot opneming van een bepaling inKNIL-militairen en hun weduwen ter
zake algemene regels van bestuurszake van over de periode 1 mei 1956
recht(15 046);
tot 1 januari 1964 gederfd pensioen
Verklaring dat er grond bestaat een
(15 824);
voorstel in overweging te nemen tot
Wijziging van de Afvalstoffenwet
verandering in de Grondwet van bepaStb. 1977, 455) en de Wet Geluidhinder
lingen inzake de buitenlandse betrek(Stb. 1979, 99) inzake heffingen
king(15 049, R1100);
(15 937);

heren Staatssecretarissen weer over
de Winkelsluitingswet. Dat is dikwijls
het leukste: o m je in zo'n klein detail te
verdiepen. Eens kwam bij mij, toen ik
juist met zo'n detail bezig was dat je
toch inleidde in het volle leven, een
v e r s o p van Blake:
'To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower Hold infinity in the palm of your hand And
Eternity in an hour.'.
Met andere w o o r d e n : ons werk kan
eindeloze rijkdom schenken.
Wat er ook verandert, de Senaat ga
verder. Aan dit huis wordt voortdurend getimmerd en gebouwd. Nu krijgen wij na lang vragen weer luiken terug voor onze ramen. Een goed ding,
want slechts wie luiken kan sluiten,
kan ze ook openen. U bouwe hier aan
de wereld der ideeën en opene steeds
w e e r d e luiken!
Ik hoop, dat de Kamer tot in lengte
van dagen de bezonnenheid en de toekomstvisie aan de politieke openbare
samenleving zal geven, welke die samenleving anders zeer waarschijnlijk
zou moeten missen. De kansen liggen
voor het grijpen. U, leden der Kamer,
zult die stellig niet onbenut lagen. De
bedding is goed, laat het water blijven
stromen.
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Toespraken
Regeling van werkzaamheden
Ingekomen stukken

Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192 (15 468);
c. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat te doen plaatsvinden op 24 juni
1980:
Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Provinciefonds voor het dienstjaar 1977
(15 724);
d. het voorbereidend onderzoek en de
openbare behandeling van de volgende wetsontwerpen te doen plaatsvinden op een door de vaste Commissies
voor Onderwijs en Wetenschappen en
voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs te adviseren
tijdstip:
Verlenging van de Machtigingswet
inschrijving studenten (16209);
Wijziging van de Wet Herstructurering
wetenschappelijk onderwijs (Wet nader
uitstel toepassing herstructurering w.o.)
(16231)
(Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (inschrijvingsgeld)
(16 244);
Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (afschaffing
vrijstelling na een bepaald aantal jaren
van de betaling van collegegeld)
(16 245);
Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter gedane voorstel
len
1°. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen
ontwerpen van (rijks)wet:
Wijziging van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de
begroting van uitgaven van het Rijk
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp;
tweede wijzigingsvoorstel) (15 901 );
Wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van
de begroting van uitgaven van het
Rijk voor het jaar 1979 (wijziging naar
aanleiding van de Voorjaarsnota, alsmede enige nadere aanpassingen;
eerste wijzigingsvoorstel) (15 988);
Naturalisatie van Blank, llse-Marie en
23anderen(16 172);
Naturalisatie van Bottse, Gloria Renate en 25 anderen (16 173);
Naturalisatie van Arntz, Hendrik Albert
en 24 anderen (16 174);
Naturalisatie van Abdoel Gafoer, Mohamed Deen en 24 anderen (16 175);
Naturalisatie van Asem, Mohamed en
21 anderen (16 176);
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Naturalisatie van Barten, Kreszentia en
28anderen(16 177);
Naturalisatie van Belmonte Marks, Encarnacion en 20 anderen (16 178);
Naturalisatie van D'Adamo, Michele
en 21 anderen (16 179);
Naturalisatie van Abraham, Willem
Johannis en 18 anderen (16 243);
Aanvulling van de Wet van 19 maart
1980, Stb. 119, tot uitbreiding van de
gemeente Purmerend met gedeelten
van de gemeenten Edam-Volendam
enllpendam (16 248).
Deze ontwerpen van wet zijn inmiddels gesteld in handen van het College
van Senioren.
Regelen met betrekking tot de tarieven
van organen voor gezondheidszorg
(Wet tarieven gezondheidszorg)
(14 182);
Bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in
verband met arbeid (Arbeidsomstandighedenwet) (14497);
Uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Instelling van
een Centrale raad voor de milieuhygiëne)(14 818);
Verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te nemen
tot verandering in de Grondwet van
bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften (15 047, R 1099);
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van bepalingen inzake ambtenaren (15 048);
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen (15 575);
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de
bepalingen inzake uitzonderingstoestanden (15 681);
Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Provinciefonds voor het dienstjaar 1977
(15724);
Regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde Molukse gewezen
KNIL-militairen en hun weduwen ter
zake van over de periode van 1 mei
1956 tot 1 januari 1964 gederfd pensioen (15824);
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Wijziging van de Afvalstoffenwet (Stb.
1977, 455) en de Wet geluidhinder
(Stb. 1979, 99) inzake heffingen
(15 937);
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
(16 086);
Herziening van het wettelijk m i n i m u m loon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en
1 januari 1981 (16212).

verstrekking van heroïne onder sociaal-geneeskundig toezicht;
een, van de Minister van Justitie,
mede namens zijn ambtgenoot van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het verslag van de Commissie van
Toezicht geautomatiseerde herkenningsdienst over de periode oktober
1978-december 1979.
De Voorzitter stelt voor deze missives
voor kennisgeving aan te nemen.
De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie
ter inzage voor de leden;

3°. de volgende missives:
een, van het bestuurscollege van het
Eilandgebied Curacao, ten geleide van
een motie, aangenomen in de openbaDeze ontwerpen van (rijks)wet zullen
re vergadering van 4 juni 1980, betrefworden gesteld in handen van de desfende opschorting leningsaflossing en
betreffende commissies;
rentebetalingen voor 5 jaar;
een, van de Noord-Atlantische As2°. de volgende regeringsmissives:
een,van de Ministervan Binnenlandse semblee, ten geleide van een resolutie
betreffende de situatie in Afghanistan;
Zaken, mede namens zijn ambtgenoot
een, van het Instituut voor Ondervan Volkshuisvesting en Ruimtelijke
zoek van Overheidsuitgaven, ten geleiOrdening, ten geleide van het advies
de van het jaarverslag van het Instituut
met betrekking tot de decentralisatie
over 1979.
van de volkshuisvesting, dat de Raad
voor de Territoriale Decentralisatie in
De Voorzitter stelt voor deze missives
zijn laatste vergadering van 29 mei
voor kennisgeving aan te nemen.
1980 heeft vastgesteld;
De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie
een, van de Minister van Buitenlandter inzage voor de leden;
se Zaken, ten geleide van een exem4°. de volgende geschriften:
plaar van het jaarverslag 1979 van de
ESA, alsmede van het verslag van de
een, van het 'Inspraakorgaan Welzijn
directeur-generaal;
Molukkers', te Utrecht, ten geleide van
een, van de Minister van Financiën,
het advies 'Tussentijds', betrekking
betreffende de Nota over de uitvoering
hebbend op het WRR-rapport 'Etnivan de begroting 1980 (Voorjaarsnosche Minderheden'.
ta);
Dit geschrift wordt van belang geacht
een, van de Minister van Volkshuisvoor de leden en plv. leden van de vasvesting en Ruimtelijke Ordening, ten
te Commissie voor Cultuur en Recreageleide van het jaarverslag 1979 van
tie;
de Directie Bouwnijverheid;
een, van de Ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, ten
geleide van het Koninklijk besluit van
12 juni 1980, houdende wijziging van
het Besluit omroepbijdragen (Stb.
1968, 695) en van de daarbij behorende nota van toelichting met bijlagen;
een, van alsvoren, ten geleide van
het advies Compensatieregeling voor
dagbladen, alsmede van het eindrapport over het onderzoek naar deze regeling, dat door het Economisch lnstituut Tilburg werd uitgevoerd;
een, van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, mevrouw Kraaijeveld-Wouters,
ten geleide van een publikatie van de
Raad voor de Jeugdvorming, advies
24, en van het standpunt van de
Staatssecretaris van Justitie en van de
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk, de heer Wallis de Vries, over experimenten met

Ingekomen stukken

een, van het college van gedeputeerde
staten van Zuid-Holland, betreffende
provinciale herindeling.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;
een, van J. van der Hoeven, te Haarlem, betreffende het 'Verkeerscirculatieplan 1978-1982 Haarlem'.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat;
een, van provinciale staten van Overijssel, betreffende het verlies van arbeidsplaatsen in de Twentse textielindustrie.
Dit geschrift wordt van belang geacht
voor de leden en plv. leden van de vaste Commissies voor Economische Zaken en voor Sociale Zaken.
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DSM Nieuws d d . 12 mei 1980
Gemiddeld brutoen netto-)aannkomen

Gemiddeld
bruto-jaarinkomen
per medewerker

Aftrekposte n

in f

in f

99
62
52
45
41
38
35
33
31
28

300
600
600
700
700
300
700
300
100
100

8 000
2 100
800
100

totaal aantal volwassen medewerkers: 10 654

46 900

1 100

Jeugdige
medewerkers:

26 400

tiende
negende
achtste
zevende
zesde
vijfde
vierde
derde
tweede
eerste

10%-groep
10%-groep
10%-groep
10%-groep
10%-groep
10%-groep
10%-groep
10%-groep
10%-groep
10%-groep

399

ingehouden
pensioenpremie

verwervings- inkomstenbelasting
kosten +
aftrek ZW/
WAO/WW +
ingeh. premie AOW/
AWW
in f
in f

gemiddeld
nettojaarinkomen per
medewerker

9
9
8
7
6
5
5
4
4
4

50
37
33
30
28
26
25
23
22
20

100
000
400
300
500
600
200
800
500
100

32
13
10
8
6
5
5
4
4
3

300
900
000
000
800
900
200
600
000
200

netto in
procenten
van bruto

Uit deze in komensoverzichten blijkt,
dat het gemiddeld bruto inkomen van alle in
de beschouwing betrokken medewerkers in
1979 met 6,0 procent gestegen is ten opzichte
van 1978.
In 1979 lag het gemiddelde bruto-jaarinkomen
van de eerste 10%-groep ruim f 5000,—
boven het wettelijk m i n i m u m l o o n (incl. vakantietoeslag) voor volwassenen.

in f
000
600
400
300
400
800
300
900
600
800

50
60
63
66
68
70
71
72
73
74

6 500

9 400

29 900

64

4 000

4 000

18 400

70

De verhouding tussen het gemiddeld brutoen netto-inkomen van de tiende en de eerste
10%-groep is gelijk gebleven aan de situatie
in 1978, nl. 3,6 : 1 resp. 2,4 : 1.
Bij de vergelijking van de inkomensverdeling
van twee of meer jaren moet rekening worden gehouden met een aantal factoren.
Voor de opsomming hiervan en een
verklaring van de gebruikte definities
wordt verwezen naar de volgende
bladzijde.

Noot2(zieblz. 1053)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de Minister van Economische Zaken op vragen, gesteld bij de openbare behandeling in eerste termijn van hoofdstuk XIII (Economische
Zaken) van de rijksbegroting voor 1980.

Vragen van de heer Horbach (CDA)
met betrekking tot regionaal beleid.
Er is een aantal punten genoemd
waarom in het Noorden en met name
Oost-Groningen twijfel bestaat aan de
werking van het ISP. Een puntsgewijze
reactie:
- het spreidingsbeleid vormt juist
een voorbeeld van integratie van de
regionale problematiek in het rijksbeleid. Inderdaad heeft de uitvoering
van de eerste tranche vertraging ondervonden. In het kader van het ISP is
alleen voor de tweede tranche een afspraak gemaakt, waarvoor in december 1979 ook reeds een begin met de
concrete invulling is gemaakt (archiefselectiedienst naar Winschoten, Computercentrum Rijkdienst voor het Wegverkeer Veendam, 250 arbeidsplaatsen
O & W naar Groningen, Centrale Personen Administratiedienst of anderszins 200 arbeidsplaatsen naar Groningen);
- ten aanzien van de ontwikkeling
van de Eemshaven kan ik er op wijzen
dat ik een versnelling in de totstandkoming van een kolenvergassingsinstallatie heb bevorderd;
- in het kader van het ISP is besloten tot een tijdelijke verhoging van de
IPR, uitsluitend voor oostelijke gedeelten van het ISP-gebied en voor de
oostelijke Mijnstreek. Daarnaast is een
concreet promotie- en acquisitieprogramma exclusief voor het Noorden
en met name Oost-Groningen toegezegd;
- de vertraging in de aanlanding
van de LNG is geen zaak van integratie
van de regionale problematiek in het
rijksbeleid, maar een zaak van internationale ontwikkelingen. Inmiddels kan
bovendien op een andere bron van regionale werkgelegenheid op energetisch terrein worden gewezen, te weten
de versnelde isolatie;
- het EGD heeft inderdaad jarenlang industrietarieven gehad welke tot
de hoogste van het land behoorden;
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inmiddels is dit echter gunstiger geworden. Bij een recent onderzoek van
Krachtwerktuigen blijkt het EGD zich
nu met zijn industrieprijzen in de m i d denmoot van de diverse grote elektriciteitsbedrijven te bevinden;
- v o o r d e problematiek van AVEBE
verwijs ik naar het vertrouwelijk overleg dat onlangs met de vaste Kamercommissie voor Landbouw en Economische Zaken is gevoerd.
Opmerking van de heer Kremer (CPN):
Er zou meer geld voor ISP (en PNL)
moeten komen uit de aardgasopbrengsten.
In het afgelopen voorjaar is besloten
tot een nadere beleidsbepaling in ISPkader voor het Noorden, waarbij voor
de periode 1981 t/m 1985 een oplopend bedrag per jaar tot een totale
omvang van f 255 min. uittoekomstige extra aardgasbaten is uitgetrokken.
Opmerking van de heer Kremer (CPN):
De Regering gebruik langs de Oostelijke grens van ons land industrieterreinen voor de vestiging van defensieopslagplaatsen onder het m o m van
hoogwaardige werkgelegenheid. Hiermee toont de Regering haar onmacht
en onwil om deze gebieden tot ontwikkeling te brengen. Militaire depots en
munitieopslagplaatsen zijn toch geen
alternatieven?
Het vestigen van opslagplaatsen
voor militair materieel in enkele aandachtsgebieden van het regionale
beleid levert een wezenlijke bijdrage
aan de werkgelegenheidsontwikkeling
van die gebieden. Het project brengt
immers een permanente werkgelegenheid tot stand van ca. 1500arbeidsplaatsen. De helft daarvan is in verschillende mate geschoold onderhoudspersoneel. De met de bouw gemoeide werkgelegenheid zal bovendien nog ca. 5000 manjaren bedragen.

Noten

Ik ben het met de geachte afgevaardigde Kremer dan ook niet eens dat
hier een blijk van onmacht en onwil
wordt gegeven. Integendeel het kabinet probeert niet alleen door de bekende instrumenten van regionaal beleid,
maar ook door bijdragen vanuit andere beleidsterreinen positieve effecten
te bereiken voor de zwakke regio's.
Vraag van de heer Terwindt (CDA) met
betrekking tot SIR-heffing op de Veluwe. Doelt de Minister hierbij (de heer
Terwindt verwijst hier naar het antwoord van de bewindslieden op de
vraag naar de oostelijke grens van het
SIR-gebied en het zogenaamde OostVeluwe-gewenningsregime) op ontwerpen van algemene maatregelen
van bestuur die specifiek betrekking
hebben op de grenzen van het SIR-gebied? Kan daarbij dan rekening worden gehouden met de door ons in het
voorlopig verslag aangevoerde bezwaar tegen de huidige SIR-heffing op
de Vel uwe?
Momenteel bevindt zich de voorbereiding van de aangekondigde algemene maatregel van bestuur ter zake
SIR-grens een oostzijde van de Veluwe
in een afrondend stadium. Zoals bij
andere gelegenheden is gemeld zal
het SIR-heffingstarief onveranderd op
het Veluwemassief (+ Ede en Harderwijk) blijven gelden.
Vraag van de heer Terwindt (CDA)
naar aanleiding van het gesprek met
Gelderland. 'Is het juist dat U in dit
gesprek aan gedeputeerde staten toezegde de IPR ook toe te zullen passen
op industrieterreinen in de omgeving
van Nijmegen? Worden er regelmatig
premies gegeven voor nieuwe gebieden en aan welke criteria moet voldaan worden om hiervoor in aanmerking te komen?'
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De geringe hoeveelheid bedrijfsterrein die in Nijmegen zelf voor handen
is, belemmert een effectieve toepassing van de IPR, hetgeen door gedeputeerde staten Gelderland als knelpunt
naar voren is gebracht in de periodieke
rapportage 'Gelderland onder de
loep'. In het gesprek dat ik samen met
mijn collega's van VRO en SoZa met
gedeputeerde staten Gelderland over
deze rapportage heb gevoerd op 2 juni
jl. heb ik dit probleem als zodanig erkend. De wens van gedeputeerde staten om ook op bedrijfsterreinen van
omliggende gemeenten (Ewijk, Beuningen en Wijchen) IPR toe te passen
stuit echter op bezwaren met name
vanuit Brussel. Ik heb dan ook geen
toezeggingen kunnen doen in de zin
zoals het persbericht suggereert. Wel
heb ik mij bereid getoond deze zaak
nader te overwegen, wanneer Nijmegen samen met de randgemeenten
komt tot een regeling ten aanzien van
het beheer van de betreffende terreinen. Wellicht zijn er dan meer mogelijkheden o m IPR toe te passen.
Overigens is er geen sprake van dat
regelmatig IPR gegeven wordt in nieuwe gebieden. In het kader van de voorbereidingen voor een nieuwe beleidsnota met betrekking tot het regionale
beleid wordt de toepassing van IPR nader bezien. Criteria daarbij zijn onder
meer de werkloosheidssituatie, de
werkgelegenheidsontwikkeling en de
beschikbaarheid van geschikte bedrijfsterreinen, alsmede het karakter van
de regio waarin een bepaalde plaats
ligt.
Opmerkingen van de heer Zoutendijk
(VVD) over de volkstelling. Wat het
onderwerp volksstelling betreft, doet
het mij genoegen, dat de geachte afgevaardigde de heer Zoutendijk, met mij
van mening is, dat gezien de resultaten van de gehouden proeftellingen
uitstel van de volkstelling 1981 gewenst is. Daarnaast heeft de geachte
afgevaardigde mij een drietal mogelijkheden over opzet en verwerking
van de volkstelling ter nadere overweging voorgelegd. Naar aanleiding niervan kan het volgende worden opgemerkt:
1. Is een volkstelling werkelijk nodig?
Mede gelet op de kosten is bij de
keuze van de opzet van de voor 1981
geplande volkstelling reeds gestreefd
naar een benadering, die is gestoeld
op nieuwere inzichten met betrekking
tot een volkstelling en die heeft geleid
tot een voorkeur voor een combinatie
van een gedeeltelijk integrale en een
gedeeltelijk steekproefsgewijze telling
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zoals nader omschreven in de zogenaamde variant B (zie Kamerstuk
1978/79: 15 300, hoofdstuk XIII, nr. 80).
Volgens deze aanpak zou de volks- en
woningtelling in klassieke zin worden
vervangen door een integrale telling
aan de hand van de bevolkingsregisters, met daaraan gekoppeld een integrale telling in het veld voor het verzamelen van een beperkt aantal gegevens over de woningvoorraad en w o ningbezetting en een steekproefonderzoek voor het verzamelen van aanvullende gegevens over woningen, huishoudens en personen.
Wat laatstgenoemd onderdeel van
de telling betreft, gaat het o m gegevens als bij voorbeeld opleidingsniveau, aard van het uitgeoefende beroep en soort van bedrijf waarin wordt
gewerkt, alsmede over het forensisme
en de diverse typen van samenlevingsverbanden.
Laatstbedoelde gegevens zijn momenteel niet aan bestaande registratiesystemen te ontlenen en het valt
ook niet te verwachten, dat dit op korte
termijn wel het geval zal zijn. Intussen
blijft het uiteraard van belang na te
gaan, in hoeverre in de toekomst ruimere gebruiksmogelijkheden van bestaande registratiesystemen voor statistische doeleinden zouden kunnen
worden geschapen door een grotere
afstemming van de in deze systemen
gebruikte definities en classificaties en
toevoeging aan de systemen van gegevens die voor de registratie als zodanig niet of van minder belang zijn,
doch voor statistische analyse onontbeerlijk. Verdere verruiming van de
gebruiksmogelijkheden zou ten slotte
kunnen worden gevonden in het openen van mogelijkheden om de bestaande registratiesystemen met elkaar in verband te brengen, uiteraard
onder strikte regels ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
2. Mogelijkheid van codetransformatie.
Met het oog op de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer bestond
het voornemen o m bij de voor 1981
geplande volkstelling een zodanig telsysteem toe te passen, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek niet de
beschikking zou krijgen over de namen
van de getelde personen. De namen
zouden uitsluitend bij de met de uitvoering belaste gemeenten bekend
zijn en na afloop van de eigenlijke
veldtelling aldaar worden vernietigd.
De ingevulde vragenlijsten van het
steekproefsgewijze gedeelte van de
telling (persoons- en woningvragen-

Noten

lijsten) zouden daarna naamloos aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek
worden toegezonden voor statistische
verwerking.
Voor de formatie van de huishoudens per adres zou door het ontbreken
van geslachtsnamen op de persoonsvragenlijsten gebruik worden gemaakt
van een numerieke code en wel zodanig, dat personen met gelijke geslachtsnamen per adres met een gelijke cijfercode zouden worden aangeduid. De voorgenomen telmethodiek
berust op een vorm van codetransformatie en biedt naar mijn mening afdoende waarborgen ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
3. Longitudinaal onderzoek.
Gezien de extra tijdsdimensie die
door middel van longitudinaal onderzoek aan het statistisch analyse-instrumentarium kan worden toegevoegd,
vormt exploratie van de mogelijkheid
daartoe een onderwerp van permanente studie bij het CBS. In dit verband
breng ik in herinnering, dat in de wettelijke voorbereiding van de in 1971
gehouden volkstelling was voorzien in
de mogelijkheid om een steekproef
van 10% uit het integrale telmateriaal
te bewaren voor longitudinaal onderzoek. Gelet evenwel op de bezwaren
die toen tegen dit plan zijn ingebracht,
is de mogelijkheid daartoe bij wetswijziging komen te vervallen.
Het is wellicht denkbaar dat na het
van kracht worden van de Algemene
Wet op de persoonsregistraties en van
de Wet op de Centrale Personenadministratie realisering van dit plan alsnog
tot de mogelijkheden behoort.
Vraag van de heer Mol (PvdA) naar de
mate waarin bedrijven aan energieboekhouding doen en welke stimulans
de Regering daaraan geeft.
Het voorlichtingsbeleid van de
SVEN is in belangrijke mate gericht op
het stimuleren van energieboekhouding bij bedrijven en instellingen. De
SVEN brochure 'kosten omlaag door
energiebesparing' was een welkome
handleiding hierbij, waarvan enkele
tienduizenden exemplaren onder de
doelgroepen zijn verspreid. SVEN
voert deze campagne onder andere in
samenwerking met de Kamers van
Koophandel en Openbare Nutsbedrijven.
Ook de recent geïntroduceerde energiebussen zullen energieboekhouding
gaan propageren. Gebleken is inmiddels dat er behoefte bestaat aan een
handleiding welke meer is toegespitst
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op het specifieke karakter van de diverse doelgroepen. Bovengenoemde brochure zal dit najaar in diverse vormen
verschijnen specifiek gericht op onder
andere profit/non-profitbedrijven,
grote en kleine bedrijven en centraal
en decentraal gestructureerde bedrijven.
Vragen van de heren Mol (PvdA) en
Zoutendijk (VVD) over de perspectieven van de W/K koppeling in de industrie.
Warmte/Kracht-koppeling in de industrie heeft, gezien de besparingsmogelijkheden, mijn volle aandacht.
Op korte termijn, maar niet meer
voor het zomerreces, zie ik op dit gebied het rapport tegemoet van de door
mij medio vorig jaar ingestelde commissie van vertegenwoordigers van de
elektriciteitsbedrijven, de NEOM, de
Gasunie, de industrie en van mijn Ministerie. Deze commissie zal oplossingen formuleren voor de financiële problematiek, met name voor de vergoedingsregeling tussen industriële en
openbare elektriciteitsproducenten.
Ter stimulering van warme/krachtkoppeling acht ik de beschikbaarheid
van aardgas voor installaties die in de
eerstkomende jaren worden gebouwd
aanvaardbaar. Op langere termijn is
een blijvende aardgasinzet in een zeer
groot warmte/krachtvermogen echter
in strijd met de door de Regering nagestreefde diversificatie van het Nederlands brandstoffenpakket.
Deze maatregelen nemen niet weg
dat de toekomstige ontwikkeling van
warmte/kracht-koppeling onzeker
blijft, mede gezien de huidige geringe
investeringsgeneigdheid van de industrie, zodat vooralsnog met een
belangrijk aandeel daarvan in de
noodzakelijke lange-termijnplanning
van de bouw van openbare centrales
geen rekening mag worden gehouden.
Een ontwikkeling waarbij de industrie
de helft van het totaal benodigd elektrisch vermogen voor zijn rekening zou
nemen acht ik thans niet reëel. Vanuit
oogpunt van het diversificatiebeleid
en de zekerstelling van de toekomstige
elektriciteitsvoorziening is uitstel van
de voorgenomen bouw van grote kolengestookte centrales in de openbare
sector naar mijn mening niet gerechtvaardigd.

Initiërende activiteiten vinden zeker
plaats; op het terrein van het industriele energieverbruik worden bedrijfstaksgewijze onderzoeken opgezet,
worden bedrijfsconsulenten van de
rijksnijverheidsdienst en de organisaties van midden- en kleinbedrijf opgeleid in zuinig energiebeheer en zijn de
SVEN en de Kamers van Koophandel
actief in het adviseren van individuele
bedrijven.
Ten aanzien van het huishoudelijk
verwarmingsverbruik zijn met name
de gasbedrijven en de gemeenten actief. Dit gebeurt op tal van manieren,
door het opstellen van gemeentelijke
energiebesparingsplannen, huis-aanhuisbezoek-zoals bij voorbeeld is gedaan door het Limburgs Limagas - ,
het organiseren van woningisolatie op
locaal niveau etc. Op dit vlak vervullen
de nutsbedrijven reeds een belangrijke
rol; een uitbreiding van de taken op dit
punt, gelijkopgaand met de verdere
implementatie van energiebesparing
in de maatschappij, lijkt mij voor de
hand te liggen.
Vraag van de heer Trip (PPR) over de
voortgang van het SNR-project en het
al of niet noodzakelijk zijn van het onderzoek naar snelle kweekreactoren.
Ik wil er hier nog eens op wijzen dat
het op mijn begroting opgenomen bedrag voor het onderzoek naar snelle
kweekreactoren voortvloeit uit de internationale verplichtingen die zijn
aangegaan in het kader van het
SNR-300-project.
Over de voortgang van dit project,
dat naar u bekend is met nogal ernstige vertragingen te kampen heeft, is de
Regering ook weinig gelukkig.
Op korte termijn hoop ik met mijn
collega van de BRD en België hierover
te kunnen praten en ik hoop ook dat de
Regering nog dit jaar duidelijk een positie zal kunnen innemen over de verdere samenwerking in het SNR-300kader.

Ik acht mij dan ook niet in een positie
nu over de bedoelde jaren mededeling
te doen, anders dan dat de bedrijfsresultaten over deze jaren een gering negatief saldo te zien hebben gegeven.
Dit moet als weinig maatgevend worden beschouwd, aangezien de nog
steeds van kracht zijnde rentabiliteitsberekeningen betrekking hebben op
de uitbreiding van het UC-project, welke in de eerste helft van de jaren '80
gerealiseerd zal kunnen worden.
De R&D-uitgaven ten behoeve van
UCN - waarover de geachte afgevaardigde ook vragen stelde - zijn begrepen in de overheidsbijdragen waarvoor geldt dat deze in het kader van de
uitbreiding te zijner tijd terugverdiend
zullen worden. Deze R&D-activiteiten
vinden plaats in de UCN-laboratoria.
Vraag van de heer Trip (PPR) over de
HFR.
In de tabel verstrekt in antwoord 61
(memorie van antwoord) bedraagt het
HFR-bedrijf in de post 'overig' bij ECN
(1979): 152 manjaar of 13,9 min. gld.
Zoals reeds in het Wetenschapsbudget
1980 is vermeld zal het gebruik van de
HFR nader worden bestudeerd, mede
in verband met de Nederlandse bijdragen aan een vervolg Euratom programma na 1982.
Vraag van de heer Zoutendijk (VVD)
over de oprichting van een Energie
Nederland BV.
Momenteel ben ik druk doende o m
hiervoor een voldoende krachtige en
in de praktijk ook realiseerbare opzet
uit te werken. Ik ben van plan hierover
spoedig mededelingen aan het parlement te doen. Uiteraard zal daarbij ook
de rol van bestaande onderzoekinstellingen op energiegebied worden betrokken ten einde ook een uit een oogpunt van innovatiebevordering zo
goed mogelijke constructie te verkrijgen.

Vraag van de heer Trip (PPR) over de
bedrijfsresultaten van UCN over de jaren 1977,1978 en 1979.

Vraag van de heer Zoutendijk (VVD)
over de relatie AER/REO.

Vraag van de heer Mol (PvdA) over het
aan de man brengen van energiebesparing, naast het geven van voorlichting, en de rol die de gas- en elektriciteitsbedrijven daarbij kunnen spelen.

De bedoelde jaarstukken zijn nog
niet gepubliceerd. Dit zal eerst kunnen
gebeuren nadat de betreffende accountantsverklaringen zijn gegeven,
die wachten op een definitieve regeling van de titel waaronder de Staat in
het Nederlandse project participeert.
Een wetsontwerp dat deze participatie
definitief beoogt te regelen is op 18 juni aan het parlement aangeboden.

De werkzaamheden van de AER en
de REO bevinden zich op af te bakenen
gebieden. Taakoverlappingen en hiaten in de advisering worden voorkomen doordat over en weer voldoende
informatie beschikbaar is. De coördinatie van activiteiten van de voorlopige Algemene Energieraad en de Raad
voor Energie-Onderzoek vindt plaats
door regelmatig voorzitters- en secretarissenoverleg, verder bestaat er een
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personele unie in de persoon van prof.
Latzko, die zowel lid van de AER als
van de REO is. Ten slotte zijn de secretariaten in hetzelfde gebouw gehuisvest.
Vraag van de heer Kremer (CPN) naar
de stand van zaken met betrekking tot
Enka.
Ik zou er op willen wijzen dat inderdaad reeds gedurende enige tijd onderhandelingen plaatsvinden met Akzo NV/Enka BV over de door Akzo BV
gevraagde financiering voor de herstructureringsoperatie te Emmen. De
onderhandelingen door middel van financiering en regionale premies die ik
met de vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer
op 19 juni j l . vertrouwelijk heb besproken en die thans zal worden geëffectueerd. Daarmede kan de geplande herstructurering van Enka Emmen uitgevoerd worden.
De heren De Jong en Zoutendijk (VVD)
hebben opmerkingen gemaakt inzake
de voortgang van het biotechnologisch onderzoek in ons land.
Ik ben met beide geachte afgevaardigden eens dat het hier handelt
om een, voor de industrie uitermate
belangwekkende ontwikkeling waarvan uit ook de overheid alert op zou
moeten worden gereageerd. Het belang van die nieuwe technologie wordt
door de Regering volledig erkend.
In de Innovatienota wordt er veel
aandacht aan besteed. Diverse studies
zijn in opdracht van mij en mijn collega's uitgevoerd. Een integraal onderzoekprogramma in deze wordt momenteel voor ons land opgezet, waarbij we uiteraard ook goed naar het buitenland kijken. Een Cll-laboratorium is
in ons land aanwezig. Een CIII-laboratorium zal zo spoedig mogelijk bij het
Medisch-Biologisch laboratorium van
TNO worden opgezet.
Met de door de geachte afgevaardigden de heren De Jong en Zoutendijk zeer terecht naar voren gebrachte
belemmeringen in de sfeer van regulering heb ik verscheidene malen gesproken met mijn collega van V en M.
Mijn collega van Sociale Zaken heeft
een aanpassing van de veiligheidswet
in voorbereiding. In overleg met mijn
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ambtgenoot van Wetenschapsbeleid
besteed ik aandacht aan bevordering
van nieuwe toepassingen en onderzoek in de biotechnologie, zoals o.a.
het eerdergenoemd Clll-laboratorium.
Het probleem wordt erkend door
ons allen. Correcte toepassing van bestaande bepalingen (met betrekking
tot de hinderwet) en goede invulling
van nieuwe bepalingen in deze in de
veiligheidswet moeten hier het antw o o r d zijn.
Het punt dat lokale overheden bij
voorbeeld een te eigen interpretatie
aan de hinderwet kunnen geven moet
opgevangen worden. Daar wordt over
gesproken met mijn collega Ginjaar en
hij is het er mee eens.

informatica-onderwijs (zowel regulier
als niet-regulier) voor onze industriële en
maatschappelijke ontwikkeling een belangrijkezaak is.
De gesignaleerde ontwikkeling met
betrekking tot het NOVI heeft mijn aandacht. Het is mij bekend dat inmiddels
een aanpassing van de Structuur van
het NOVI in voorbereiding is.
In ambtelijk overleg van Economische Zaken en Onderwijs en Wetenschappen is reeds aandacht gevraagd
voor de informatica in het reguliere
onderwijs. Ik stel mij voor dit onderwerp ook aan de orde te stellen in het
kader van de uitvoering van beleidsvoornemens o.a. vervat in de lnnovatienota.

De heer Mol (PvdA) heeft opgemerkt te
vrezen dat het importeren van innovaties een bedreiging voor de werkgelegenheid zou kunnen opleveren.

De heer Kremer (CPN) heeft mijn uitspraak tijdens het recente symposium
'Industrie met Beleid' in Utrecht, in twij
fel getrokken als zouden er in de industrie meer vacatures zijn dan werklozen.

Ik zou deze opmerking toch niet geheel onbesproken willen laten, omdat
anders wellicht de suggestie zou blijven bestaan dat een afgeschermde
positie van ons land op dit vlak gunstig
zou kunnen werken voor de werkgelegenheid.
Ik denk dat dat voor een open economie als de onze onjuist is. Willen wij
ons qua concurrentiekracht kunnen
meten met de andere geïndustrialiseerde landen dan heeft het bedrijfsleven tot taak te zorgen voor een technologisch zo modern en efficiënt mogelijk produktie-apparaat. Dat impliceert
onder meer dat naast een optimale eigen R en D-capaciteit ook het kopen en
importeren van kennis elders. Ik zou de
stelling van de geachte afgevaardigde
dan ook eerder willen omdraaien, met
andere w o o r d e n ; het is van essentieel
belang dat de Nederlandse industrie
alert is op nieuwe ontwikkelingen in het
buitenland, en deze, waar mogelijk toegepast in Nederland, zulks ter ondersteuning van de hele economie, maar
zeker ook ter stimulering van Ren Dwerk in ons land. De voorbeelden van
Japan en Singapore leren overigens dat
dit voor de werkgelegenheid geenszins
nadelig is.

Uiteraard, en dat zal de geachte afgevaardigden niet verbazen, ben ik het
niet met deze twijfel van de geachte afgevaardigde eens. Ik wijs hem wat dit
betreft op het feit dat per eind maart
1980 bij de arbeidsbureaus zo'n kleine
19.000 werklozen in de industrie (excl.
bouwnijverheid) geregistreerd stonden. Terzelfdertijd evenwel bijna
25.000 officieel geregistreerde vacatures. In totaal overtrof het aantal vacatures in de industrie het aantal werklozen met 5986 plaatsen. Binnen de industrie spitsten de vacatures zich overigens met name toe op metaalbewerkers. Tegenover een aantal werklozen
van ca. 12.000 staan hier 18.000 vacatures.
Zoals ik ook tijdens eerder genoemd
symposium gesteld heb, zijn deze cijfers een duidelijke indicatie van de
ernstige en helaas steeds ernstiger
wordende discrepanties op de arbeidsmarkt en een waarschuwing temeer dat men op de verkeerde weg is
met het toepassen van arbeidstijdverkorting in de industrie, ter oplossing
van de algemeen bestaande werkgelegenheidsproblematiek.

De heer Zoutendijk (VVD) stelde een
vraag over het NOVI.
Ik deel het oordeel van de geachte afgevaardigde de heer Zoutendijk dat goed
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Bij de arbeidsbureaus geregistreerde werklozen en aanvragen van werkgevers maart 1980

Werklozen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agrarisch personeel
Industriepersoneel
Personeel bouwnijverheid
Kantoor + onderwijspersoneel
Overige dienstverlening
Minder geschikt + onbekend

Totaal

3 849
16 487
25 156
16 394
39 450
36 603
137 939

Aanvragen werkgevers

437
2 231

296
18 955
37 920
12 718
72 557

4
18
25
35
77
49

221
756
66

286
718
452
349
370
321

2 425
23 948
9 727
4 931
13 460

3 051
4 569

2 646
24 704
9 793
7 982
18 029

210 496

54 491

8 663

63 154

Bron: CBS.

Vraag van de heer Zoutendijk (VVD)
over de innovatiestimuleringsregeling, de Instir.
In het op 16 juni gehouden openbare
commissie overleg inzake de innovatienota heb ik hier ook over gesproken
en gesteld dat dit nog interdepartementaal in discussie is. Zo staat het
nog niet vast of de innovatiestimulering binnen de WIR een aparte autonome rubriek zal worden. Wel kan ik u
zeggen, dat er een premie-maximum
van f 900.000 zal komen, waarmee de
nadruk op kleine bedrijven u duidelijk
zal zijn.
Men kent uiteraard bovendien het
SER-advies. Eénsporigheid voor loonkostenpremie en investeringstoeslag
(van die laatste profiteren vooral grote
bedrijven) was men het over eens. Of
het spoor in of buiten de WIR lag niet.
Ook de EG is zeker nog niet duidelijk in
zijn eerste informele, en zeker niet juichende commentaar op onze ideeën.
De heer Mol (PvdA) heeft gevraagd, of
de Regering in contact is met bedrijven die nieuwe initiatieven nemen en
of zij bevordert dat ook de wetenschappelijke wereld hierbij wordt ingeschakeld.
Naar aanleiding van deze vraag zou
ik willen stellen dat een aantal instrumenten die in de Sectornota en in de
Innovatienota genoemd worden, juist
ontworpen zijn om de bedrijven die
nieuwe initiatieven willen nemen
daadwerkelijk te steunen. Ik denk hierbij allereerst aan de Ontwikkelingskredieten, de subsidie voor contractresearch, de voorgenomen regelingen ter
subsidiëring van octrooien en licenties
en het instrument gericht op de bevordering van hoogwaardige industrie en
dienstverlening en de totstandkoming
van speerpuntprojecten. In deze kaders is de overheid betrokken bij een
groot aantal nieuwe ontwikkelingen,
waarbij, zonodig, ook de wetenschap
kan worden ingeschakeld.
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Ook in het aandachtgebiedenbeleid
wordt gepoogd ondernemingen effectief te stimuleren in het ontwikkelen
van nieuwe produkten en produktiewijzen waarop de Nederlandse economie en de export de komende decennia zullen moeten steunen.
Uit de opzet van de infra-lijn moge
blijken dat daarbij een hecht contact
van bedrijven met research-instellingen, waaronder universiteiten en hogescholen op de voorgrond staat.
Ikzou willen noemen de Innovatiegerichte onderzoeksprogramma's de
voorgenomen herprogrammering van
onderzoekinstelling, de uitbreiding
van de ZWO-project-financiering tot
het terrein van de technische wetenschappen en de opzet van transferpunten aan de TH's. Binnen deze kaders
wordt zowel met individuele bedrijven
gesprekken gevoerd als met diverse
organisatorische verbanden.
De heer Trip (PPR) vraagt of de prioriteit voor middelgrote en kleine ondernemingen voldoende blijkt uit de geldstromen.
Ik ben van mening dat dat het geval
is. Uit de cijfers in het staatje bij antwoord 19 van de memorie van antwoord blijkt dat de grote ondernemingen in 1980 222 min. ontvangen en de
kleine en middelgrote 216 min. (en niet
146 min. zoals de geachte afgevaardigde de heer Trip vermeldt; hij vergeet de
bestaande middelen voor het gewone
ontwikkelingskrediet).
In de Instir-post voor KMO's is juist
ook de subsidieregeling voor uitbesteed R&D-werk opgenomen. Bovendien ontvangen kleinere bedrijven een
hoger percentage van de personeelskosten dan grotere bedrijven, volgens
een glijdende schaal.
Ten aanzien van de ontwikkelingskredieten, wil ik aantekenen dat KMO's
tot 70% krediet op veelbelovend ontwikkelingswerk kunnen ontvangen,
grote bedrijven in het algemeen een
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lager percentage. Ik dacht dat hieruit
de relatieve prioriteit voor de KMO's
duidelijk naar voren komt.
Bovendien komen ook de TNO-gelden voor een groot gedeelte ten goede
aan research voor kleine en middelgrote bedrijven langs indirecte weg.
Nogmaals zou ik er op willen wijzen
dat het nooit een doelstelling mag zijn
een fifty/fifty verhouding te bereiken.
De instrumenten moeten worden afgestemd op de te bereiken doelen, en de
verhouding zoals die hier bereikt is, is
op deze wijze tot stand gekomen en
niet door een verdeling tussen grote
bedrijven en MKO's a priori.
Ik wil hier ook duidelijk stellen dat
bedrijven in alle gevallen zelf invloed
hebben op onderwerpen die gesubsidieerd worden. Dit geldt zowel voor
kostenlijn als risicolijn. Immers bedrijven melden zich aan voor de ontwikkelingskredietenregeling. De verlening
hiervan wordt getoetst aan vaste, duidelijke, openbare criteria zoals haalbaarheid, marktverwachting etc.
De geachte afgevaardigde interpreteert overigens in dat verband de zinsnede dat 'De gelden via de infralijn
goeddeels indirect, dat wil zeggen via
een verbeterde inzet van de R&D infrastructuur ten goede aan het bedrijfsleven zullen komen' niet juist. De lnstirregeling maakt deel uit van de kostenlijn, de ontwikkelingskredietregelingen
van de risicolijn. Daarnaast is de infralijn gericht op indirecte stimulering,
via, onder andere, versterking van de
contacten tussen ondernemingen en
onderzoeksinstellingen. In dit opzicht
hebben bedrijven wel degelijk óók invloed op de richting die onderzoeksactiviteit bij dergelijke instelling zullen
inslaan.
Ik ben er van overtuigd dat in het bijzonder voor de KMO's het van groot
belang is dat de R en D infrastructuur
meer op de behoefte en noden van het
bedrijfsleven gaat inspelen, weliswaar
indirect zal de infralijn dan ook van
grote betekenis zijn voor het KMO.
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In antwoord op de opmerkingen van
de heer De Jong (VVD) over de krantenpapierfabricage in Nederland,
waarbij ik tevens opmerkingen in deze
richting van de heer Kremer betrek,
kan ik meedelen dat ik op de hoogte
ben van de problemen die zich met betrekking tot de nieuwe krantenpapierfabriek van Van Gelder in Renkum
voordoen.
Inmiddels is bij de aanpak van de
technische aanloopmoeilijkheden
door Van Gelder een team van externe
deskundigen uit Finland ingeschakeld.
Voorts wordt momenteel door McKinsey een perspectiefstudie uitgevoerd,
waarvan de eerste resultaten waarschijnlijk in de loop van de volgende
maand bekend zullen zijn. Pas nadat
hierin meer inzicht is verkregen is het
mogelijk o m tot een afgewogen oordeel ter zake te komen.
In antwoord op de vraag van de heer
Zoutendijk (VVD) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering
van de in de Tweede Kamer aangenomen motie van de heren Braams en
Van der Linden betreffende een studie
naar de korte en lange termijn aspecten, die verbonden zijn aan het gebruik, de invoer en de produktie van
hout kan ik meedelen, dat inmiddels
uitgebreid overleg heeft plaatsgevonden met de Stichting Industrie Hout,
die zich reeds vele jaren op het te onderzoeken terrein beweegt en ter zake
een grote deskundigheid bezit. Dit
heeft geresulteerd in het verzoek aan
deze Stichting o m een offerte u i t t e
brengen voor een onderzoek, waarbij
in eerste instantie de feitelijke ontwikkelingen op het gebied van produktie
export en import van hout in de belangrijkste houtproduktie en houtconsumptie gebieden in de achterliggende jaren zullen worden geïnventariseerd.
Vervolgens ligt het in de bedoeling
om een meer kwalitatief beeld te
schetsen van de waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen, zowel ten
aanzien van de vraag als de aanbodzijde met daaruit voortvloeiend de consequenties voor meer in het bijzonder de
EEG en Nederland. Deze offerte zal
waarschijnlijk in de eerste helft van juli
kunnen worden uitgebracht.
Ten aanzien van de vraag van de heer
Kremer (CPN) ten aanzien van OKTO
verwijs ik naar het plenaire debat, dat
daarover vorige week in de Tweede
Kamer heeft plaatsgevonden. Het zal
duidelijk zijn dat ik niet van mening
ben, dat de Tweede Kamer 'voor het
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blok' is gezet; integendeel, de Tweede
Kamer is de laatste jaren en in het bijzonder het laatste half jaar zeer regelmatig over de gang van zaken rondom
OKTO geïnformeerd.
De heer Zoutendijk (VVD) heeft gevraagd of het bedrijfsleven in ons land
wel voldoende op de hoogte was van
de mogelijkheden die er zijn o m leveranties te verrichten ten behoeve van
de Amerikaanse defensie, in het kader
van het zgn. Memorandum of Understanding (MOU).

Ik ga daar thans niet uitgebreid op in
omdat Philips naar verwachting in de
maand juli a.s. ten aanzien van haar reorganisatieplannen een beslissing zal
nemen. Wel merk ik op dat het aantal
werknemers in een vestiging in Heerlen niet zo hoog ligt als de geachte afgevaardigde aangeeft; het bedroeg in
1979 1275 man en niet 9000 arbeidsplaatsen zoals de geachte afgevaardigde meent. Ook de genoemde afbouw moet dus op een misverstand
berusten.
Ten aanzien van de afbouw van het
aantal personeelsleden in de komende
10 jaar ben ik niet in staat concrete uitspraken te doen. Wel is mij bekend dat
de werkgelegenheid in Nederland bij
Philips de afgelopen 2 jaar nagenoeg
gelijk is gebleven, hetgeen mijns inziens een genuanceerder beeld oproept over de gedragingen van Philips
dan ik soms in publikaties aantref.

Ik meen dat het Nederlandse bedrijfsleven in alle schakeringen voldoende op de hoogte is van de openingen die bestaan op grond van de eind
1978 gesloten overeenkomst tot samenwerking tussen Nederland en de
VS op het gebied van research en ontwikkeling, produktie en levering van
defensiematerieel.
De gebruikmaking van die mogelijkVraag van de heer Zoutendijk (VVD)
heden is echter een zaak die veel tijd
inzake Bijzondere verbruiksbelasting
vraagt ten gevolge van de ingewikop auto's.
keldheid en ondoorzichtigheid van de
De geachte afgevaardigde de heer Zouaanschaffingsprocedures van het
tendijk heeft de aandacht gevraagd
Amerikaanse departement van defenvoor de Bijzondere verbruiksbelasting
sie.
op personenauto's. Deze belasting kent
Om zoveel mogelijk bekendheid en
een schijvenverdeling met oplopende
inzicht in deze zaken te geven, is in
heffingspercentages. De wat grove
1979 een symposium te Amsterdam
driedeling brengt inderdaad betrekkegehouden, en in 1980 een seminar te
Washington. Bij beide waren grote aan- lijkforse prijsverhogingen met zich bij
de drempels. Deze werken storend op
tallen (top)-industriëlen betrokken. Van
de verkoopmogelijkheden van de autode zijde van het VS-departement van
industrie en in het bijzonder van de audefensie is toen uitvoerig informatie
tohandel.
verstrekt over de procedures en proIk heb daarom reeds enige tijd geleblemen, verbonden aan het aanschafden mijn ambtgenoot van Financiën
fingsproces. Door middel van de vakgevraagd te willen doen bezien, hoe
pers en van branche-organisaties is in
aan dit probleem tegemoet gekomen
Nederland zo veel mogelijk informatie
kan worden.
gegeven over het bovenstaande.
Moeilijker concreet te beantwoorDe heer Mol (PvdA) heeft gevraagd te
den is de vraag naar de bereidheid tot
bezien of er sanering mogelijk zou zijn
samenwerking binnen het Nederlandin het grote aantallen subsidievormen
se bedrijfsleven. Het staat echter vast
en instellingen op het terrein van de
dat bij duidelijke parallellen tussen de
export.
belangen van in aanmerking komende
bedrijven, voldoende kansen bestaan
Op het feit dat er in de afgelopen javoor een samengaan o m daardoor geren vele regelingen in het leven zijn
zamenlijk meer kracht te ontplooien.
geroepen die vaak nauw met elkaar
Weliswaar los van het bedoelde MOU,
verwant zijn en elkaar soms zelfs overis de Nederlandse Aerospace Group
kappen, is ook reeds met nadruk geeen goed voorbeeld van een dergelijk
wezen in het interim-rapport over
samengaan op basis van gemeensteunverlening aan individuele bedrijschappelijk belang. Dit samengaan
ven van de subcommissie van de vaswordt trouwens, in de geest van de
overeenkomst, van VS-zijde ook aange- te Commissie voor de Rijksuitgaven
(Zitting 1979/Kamerstuk 15 306).
moedigd.
Ik kan mij voorstellen dat ook daar
waar het regelingen voor de export beDe heer Kremer (CPN) heeft in zijn betreft de veelheid van regelingen, alstoog nogal wat kritische opmerkingen
mede de verscheidenheid van bij de
geplaatst aan het adres van Philips en
uitvoering betrokken instellingen een
over de rol van de overheid daarbij.
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zekere mate van verbrokkeldheid met
zich brengt en de doorzichtigheid niet
ten goede komt. Het ligt dan ook in
mijn stellige voornemen op zeer korte
termijn een departementale werkgroep in te stellen die tot taak zal krijgen te bezien of tot een zekere mate
van consolidatie en harmonisatie van
steunverleningsregelingen - en niet
alleen die terzake van de export - genomen kan worden.
De heer Horbach (CDA) heeft gevraagd, hoe het komt dat het grootste
deel van de exportsteun bij de grote
ondernemingen terecht komt.
Dat het grootste deel van de exportsteun bij de grote ondernemingen terecht komt is te verklaren uit de omstandigheid.dat 90% van de export
door 700 bedrijven wordt verzorgd!
Overigens is de vooronderstelling
bij de vraag slechts zeer ten dele juist.
Immers, bij de uitvoering van de exportsteunmaatregelen wordt zeer
streng toegezien op naleving van de
origine bepaling (70% Nederlands),
hetgeen als resultaat heeft dat de Nederlandse toelevering zeer aanzienlijk
is. Veel kleine en middelgrote ondernemingen, zelfs zij die nimmer zelfstandig exporteren, worden als toeleverancier van produkten en diensten
ingeschakeld bij de uitvoering van opdrachten, door de grotere ondernemingen met exportsteun behaald.
Het belang van de vliegwielfunctie
die de grote ondernemingen vervullen
mag bij de beoordeling van de effectiviteit van de exportsteunmaatregelen
niet uit het oog worden verloren.

Eerste Kamer
24 juni 1980
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