
31ste vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten: 

Thurlings, Van Kuik, Vermeer, Kolt-
hoff, Meuleman, Kaland, Horbach, 
Mol, Zoutendijk, Lamberts, Eijsink, 
Franssen, Zoon, Broeksz, Van Dalen, 
Van Waterschoot, Steigenga-Kouwe, 
De Cloe, Versloot, De Rijk, Heijne Mak-
kreel, Uijen, Van Veldhuizen, Trip, Net-
jes, Terwindt, d'Ancona, Von Meijen-
feldt, Van der Jagt, Vrouwenvelder, 
Gooden, Umkers, Christiaanse, Van 
Tets, De Vries, W. F. de Gaay Fortman, 
Kremer, Tjeerdsma, Simons, Kreutz-
kamp-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, Wieben-
ga, Diepenhorst, Vonhoff-Luijendijk, 
Baas, Voute, Van Hulst, Oskamp, Van 
Hemerttot Dingshof, Maris, Maaskant 
en Van Someren-Downer, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Minister van Binnenlandse Za-
ken, Van Aardenne, Minister van Eco-
nomische Zaken, Albeda, Minister van 
Sociale Zaken, Van Amelsvoort, 
Staatssecretaris van Financiën, Haze-
kamp, Staatssecretaris van Economi-
sche 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 ver-
gadering bij te wonen. Allereerst van 
het lid Teijssen, wegens feestelijke fa-
milie-omstandigehden. Hij viert van-
daag zijn 40-jarig huwelijksfeest. De 
Kamer wenst hem en zijn vrouw en 
kinderen daarmee geluk. 

Verder verzoek ik de Griffier de namen 
van de verhinderde leden voor te le-
zen. 
De Griffier: 

Van Krimpen en Nagel, tot en met 1 ju-
li a.s., wegens verblijf buitenslands; 

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

Oskamp en Letschert, wegens ambts-
bezigheden; 

Van derWerff; 

Tunders, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede dat de door het College van Se-
nioren 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 Hande-
lingen 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 voor-
stellen en dat zij de notulen goedkeurt. 

Bericht van verhindering tot bi jwoning 
van de vergadering heb ik ontvangen 
van de Ministers van Buitenlandse Za-
ken, van Financiën en van Verkeer en 
Waterstaat, alsmede van de Staats-
secretaris van Justitie. Zij zullen bij de 
behandeling van de wetsontwerpen 
hun departement betreffende, zo no-
dig, vervangen worden door de Minis-
ter van Economische Zaken, de Minis-
ter van Sociale Zaken, dan wel door de 
Staatssecretaris van Financiën, de 
heer van Amelsvoort. 

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

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

D 
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 wi j de vori-
ge keer hebben aangenomen. Gemak-
kelijk 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, wer-
den daarbij allerlei adjectieven ge-
bruikt, zoals: alleen in duidelijk spre-
kende gevallen; niette gedetailleerd; 
alleen tot ernstige leemten beperken 
(alsof minder ernstige leemten geen 
reden zouden zijn om met reparatie-
wetgeving te komen). Het gaat ons al-
lemaal veel te ver. Natuurlijk vinden 
ook wi j dat de lange terugwerkende 
kracht niet de schoonheidsprijs ver-
dient, maar er zijn gevallen waarin 
men ertegen de achtergrond van de 
fiscale problematiek die wi j de vorige 
keer hier hebben behandeld, niet aan 
kan ontkomen, want het gaat om mil-
jarden. In het geval van oneigenlijk ge-
bruik zijn wi j 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 zul-
len wi j niet voor de motie kunnen 
stemmen. 

D 
De heer Veen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks het feit dat ik na-
mens mijn fractie de motie heb mede-
ondertekend, heb ik er behoefte aan 
even duidelijk te onderstrepen wat de 
bedoeling is, zodat daarover nader-
hand 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 inkomstenbelas-
ting. 

Ik heb er behoefte aan, duidelijk te 
maken dat mijn fractie de motie alleen 
kan ondersteunen wanneer de verbe-
tering en verduidelijking van het inko-
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mensbegrip wordt gekoppeld aan de 
verbetering en verduidelijking van het 
tarief van de inkomstenbelasting. Dat 
kan naar mijn oordeel niet los van el-
kaar worden gezien. De heer Christi-
aanse 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 ver-
klaring past binnen de omschrijving 
van het begrip 'stemverklaring'. Bo-
vendien lijkt zij mij taalkundig overbo-
dig, want het woord 'en' staat niet ge-
heel 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 Re-
nate en 25 anderen (16 173); 

Naturalisatie van Arntz, Hendrik AI-
bert 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 (Depar-
tement van Economische Zaken) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (15 901); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) 
van de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1979 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota, als-
mede 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 wet-
telijk minimumloon, enige sociale ver-
zekeringsuitkeringen 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 gepro-
beerd, mij te ontdoen van alle rookgor-
dijnen die in de discussie aan de over-
zijde 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 compensa-
tie voor de ontwikkeling van de kosten 
van levensonderhoud over pakweg 
drie tot negen maanden voor die da-
tum. Bovendien komt dikwijls, niet al-
t i jd, per 1 januari een initiële loonsver-
hoging aan de orde. 

De min imumloont rekker -dat iseen 
man die profiteert van een bepaalde 
garantie, die wij hebben vastgelegd in 
de Wet op het minimumloon en de mi-
nimumvakantie-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 minimumloontrek-
ker pas een half jaar later door. Hetzelf-
de geldt voor de initiële verhoging per 
1 januari. Die werkt voor de min imum-
loongarantie ook pas een half jaar later 
door. Dat noemen wi 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 garantie-
bepaling een soort duiventil is. Nie-
mand wordt op het minimumloon 
aangenomen. Iemand wordt op een 
loon aangenomen. Dat loon volgt zijn 
eigen ontwikkeling krachtens de ca.o. 
en andere regelingen. Bij ti jd en wij le 
kan het voorkomen dat iemand boven 
het minimum loon is en dat daarna de 
garantiebepaling hem op grond van 
de naijling een half jaar later inhaalt. 
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Dat betekent dan dat hij van die garan-
tie profiteert. Het is zeer wel mogelijk 
om tijdelijk boven het minimumloon te 
zitten, om dan te zien dat je wordt in-
gehaald, om er vervolgens weer eens 
bovenuit te komen en weer ingehaald 
te worden. Het lijkt allemaal erg inge-
wikkeld, maar is op zichzelf eigenlijk 
verschrikkelijk eenvoudig. De lonen 
volgen de prijsontwikkeling met onge-
veer een halfjaar vertraging en de ga-
rantie volgt de prijsontwikkeling met 
een jaar vertraging, via de schakel van 
de ontwikkeling van de lonen. 

Wat zou er gebeurd zijn als wi j een 
Regering hadden gehad met een zoda-
nig krachtige, maar vooral ook gelukki-
ge hand dat er in de winter van 
1979-1980 - in de periode van oktober 
tot april geen prijsstijgingen waren ge-
weest? Natuurlijk zou de oppositie 
hebben gezegd dat dit niet aan de Re-
gering lag en de Regering zou gezegd 
hebben dat het wel aan haar lag, maar 
die kwestie kunnen wi j thans in het 
midden laten. Gesteld dat zich dit had 
voorgedaan, dan had de Regering 
geen behoefte gehad aan kunstmatige 
ingrepen per 1 jul i , dan was er geen 
beperking van de prijscompensatie ge-
weest en dan was er geen verlaging 
van de loonbelasting geweest om het 
reële loonpeil in stand te houden. Niet-
temin had dan echter het min imum-
loon met f 55 verhoogd moeten wor-
den, 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 heb-
ben geleefd met een min imum loon 
dat was achtergebleven bij de loonont-
wikkeling, 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 ge-
weest dan een honorering van het-
geen 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 be-
drag van f 26 voor iedereen, zou er alle 
aanleiding zijn geweest om per 1 juli 
het minimum loon, behalve met de 
f 55 naijling, alsnog te verhogen met 
een voorindicatie van f 26 waarmee 
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eindelijk eens het minimumloon in de 
juiste verhouding zou hebben gestaan, 
zoals vastgelegd in de wet, tot het nor-
male loongebouw. Dan zouden wi j 
eindelijk hebben gezien wat het mini-
mumloon betekent. Ik kan mij voor-
stellen dat ervoor een voorindicatie 
om allerlei redenen geen aanleiding is, 
maar om nu de f 55, gebaseerd op de 
prijsontwikkelingen van verleden jaar 
zomer - de periode van april tot okto-
ber 1979 - thans tegen te houden, om-
dat dan de minimumloon-trekkers per 
1 juli opeens een veel grotere ontwik-
keling zouden zien dan de overige 
werknemers, is dunkt mij , een drogre-
den. Die zaak is duidelijk in strijd met 
ons hele loonstelsel. Het berust op een 
denkfout. De trekkers van min imum-
loon gaan niet op 1 juli met f 55 voor-
uit als wi j deze wet verwerpen, maar 
zij halen een achterstand van een half-
jaar in. Welke reden er ter wereld kan 
zijn om de economische problemen 
waarin wi j zitten te verhalen op de 
trekkers van minimumlonen - door de 
garantie niet te verhogen met het toe-
gezegde bedrag, waarop zij op basis 
van de hele voorgaande ontwikkeling 
recht hebben, maar met m inde r - is 
mij zo duidelijk als koffiedik. 

Ik kan niet anders dan zeggen dat 
deze wijze van toepassing van de wet 
minimumloon, of liever gezegd van 
wijziging daarvan ad hoc, onjuist is, 
dat die geen rechtsgrond heeft en dat 
die volstrekt niet past in het Neder-
landse ' loongebouw'. Ik kan mij twee 
bezwaren voorstellen tegen deze rede-
nering. 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 scheefge-
trokken. Dat kan natuurlijk niet. Dan 
verbergt men een afkeer van de hoog-
te van het minimumloon of een ver-
oordeling daarvan achter een volko-
men onjuiste motivering. 

Er is een tweede redenering moge-
lijk. Men kan zeggen - dat is ook ge-
zegd - dat de wet op het min imum-
loon een voorindexering kent om de 
nadelige effecten van die naijling op 
vlotte en gemakkelijke wijze te kunnen 
oplossen. Men kan, bij wijze van spre-
ken,een half jaar voorschot geven op 
wat er na dat half jaar naijling zou 

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 wi j deze procedure van wetswijzi-
ging toepassen in een situatie die niets 
met de bezwaren van naijling te ma-
ken heeft. Ik heb zoeven het voorbeeld 
genoemd, dat lonen gestabiliseerd 
zouden zijn gebleven omdat er geluk-
kigerwijze eens een keer een stabiel 
indexcijfer voor het levensonderhoud 
zou zijn geweest. Wij zouden dat na-
tuurli jk toegejuicht hebben. Dan was 
er op 1 juli niets gebeurd; geen beper-
king van een looncompensatie, want 
er was geen looncompensatie ge-
weest; geen verlaging van de loonbe-
lasting; 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 lo-
nen omstreeks deze ti jd nominaal ach-
teruit zouden zijn gegaan. Er zou zich 
als het ware een tegengestelde bewe-
ging hebben ingesteld en er zou een 
loondaling plaatsvinden. Misschien 
was dat per 1 juli niet moeilijk denk-
baar, maar wie weet wat er in de toe-
komst 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 groei-
en. Voor zo'n situatie kan ik mij voor-
stellen dat een wetswijziging, waarbij 
bij wijze van spreken een negatieve 
naijling wordt gecompenseerd, inge-
diend zou worden. Dat is hier echter 
niet het geval. De lonen stijgen nog 
steeds op 1 jul i . Nog steeds betekent 
het dat, ook als wi j nu de volle 55 gul-
den 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 naijl ing, de ach-
terstand 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 rechts-
grond zien, waarop wi j de naijling van 
55 gulden, de nabetaling van datgene 
dat wij volgens het systeem nu einde-
lijk verschuldigd zijn op basis van 
vroegere feiten, zouden mogen inhou-
den en daarmee de minimumloontrek-
kers zouden moeten laten betalen voor 
ons algemene leed, ons gemeen-
schappelijke leed. Ik blijf dus - en ik 
moet zeggen persoonlijk met veront-
waardiging - tegen dit voorstel. Mijn 
fractie zal daar tegen stemmen. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over het aan de orde zijnde 
wetsontwerp 16 212 menen wi j , als 
fractie van het CDA, zeker na de brede 
behandeling aan de overzijde, kort te 
kunnen zijn. Toch zal ook ik het in een 
wat bredere context plaatsen, omdat 
er onrust is ontstaan over ongenuan-
ceerde en onvolledige uitspraken over 
de gevoelige en complexe materie der 
inkomensverhoudingen, in het bijzon-
der voor de minst draagkrachtigen. 

Daarenboven wensen wi j 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 Za-
ken aanvaarde motie, ook de onze is 
en blijft. De minst draagkrachtige ge-
zinnen dienen zo lang mogelijk gesau-
veerd te worden. Wanneer daar onver-
hoopt aan getornd zou moeten wor-
den, dienen alle overige meer draag-
krachtige 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 re-
pliek in de Tweede Kamer het waarom 
van dit wetsontwerp nog eens kort sa-
mengevat door terecht te wijzen op 
wat ik zou wil len noemen: het even-
wicht in verhoudingen der netto-inko-
mens aan de voet van ons inkomens-
gebouw. Ik ben het dan ook niet eens 
met de op zich theoretisch juiste bena-
dering van de heer Versloot. Bij herha-
ling hebben wi j vanaf deze plaats ge-
wezen op de vertekening welke bij in-
komensvergelijking ontstaat, wanneer 
de discussie zich eenzijdig richt op de 
bruto-inkomensverhoudingen. Bruto 
hebben veruit de meeste inkomens-
trekkers in ons land, ook de laatste ja-
ren, waarin de noodzaak tot matiging 
algemeen werd erkend, nog altijd 
winst geboekt. Wat dat betreft mag er 
dan ook niet van matiging worden ge-
sproken zolang de lonen en loonkos-
ten sterker stijgen dan de produktivi-
teit. 

Vakorganisaties welke stellen dat er 
gematigd is, kunnen het mijns inziens 
dan ook alleen hebben over de netto-
lonen 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 in-
komenstrekker en zijn organisatie zijn 
inkomen beoordeelt naar wat hij netto 
- dat is verteerbaar - voor zich en de 
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zijnen overhoudt. Ik wi l daar wel aan 
toevoegen dat men dan de collectieve 
voorziening en of die nou worden op-
gebouwd met belastinggeld of met so-
ciale verzekeringspremies, zwaar on-
derwaardeert. 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 in-
komen te betalen zekerheden meer 
waardering blijkt te hebben. 

Wijst dit er niet op dat wi j voorzichti-
ger moeten zijn met collectieve lasten 
opleggen ten kosten van particuliere 
mogelijkheden? Gaarne zouden wi j 
een reactie van de zijde der regerings-
tafel over onze visie horen. 

Terugkerend naar het wetsontwerp: 
wi j zijn het met de Minister eens dat de 
netto verbetering voor de hierbij be-
doelde minimum-inkomenstrekkers 
gunstiger zal zijn dan wanneer de bru-
to aanpassing gewoon was doorge-
gaan, zonder extra belastingverlich-
t ing. Dat geldt zowel voor de mini-
mumlonen als voor de sociale-uitke-
ringstrekkers op dat niveau. Of dit in 
de naaste toekomst zo zal bli jven, 
hangt wel af van de prijsontwikkeling 
welke in mei gelukkig aanzienlijk min-
der ongunstig was dan in april. 

De minima worden nu meer ontzien 
ten opzichte van andere inkomenstrek-
kers, dan bij de maatregelen van het 
kabinet-Den Uyl in 1976. Niet alleen 
maatregelen zoals toen genomen zijn, 
maar ook de nu geldende loonmaatre-
gel en als consequentie daarvan het 
nu voorliggende wetsontwerp worden 
noodzakelijk, wanneer het overleg tus-
sen werkgevers en werknemers en 
tussen bedrijfsleven en Regering faalt. 
Gezien de nu wettelijke netto-netto-
koppeling van deze Regering is ingrij-
pen, hoe onsympathiek en ongewenst 
dat ook moge lijken, dan klemmender 
geworden. 

Daarmede verspeelt het bedrijfsle-
ven de kansen om binnen de zeer 
smalle marges, welke er in de komen-
de jaren zullen zijn, zelf de meest ge-
wenste verdeling aan te brengen. Toch 
zal men het opnieuw moeten probe-
ren, omdat anders, naar wi j vrezen, 
een geleide inkomenspolitiek het eni-
ge alternatief zal zijn. Het uitschuiven 
van het ene procent, wat dit wets-
ontwerp beoogt zal goed passen bij de 
ontwikkelingen welke zich per 1 janu-
ari aanstaande aftekenen. 

Deze ontwikkelingen bevestigen ge-
heel wat wij hier enkele maanden gele-
den voorspelden'. Prijscompensaties 
en periodieken worden hersteld in de 

gebruikelijke vorm, zij het dat er clau-
suleringen zijn welke aanpassing van 
de prijscompensatie volgens centrale 
aanbevelingen mogelijk maken. Er 
wordt dus ' ingehaald' zoals het juli-
restant van de minimumlonen het 
dan ook zal doen. 

Wil de Minister bij deze gelegenheid 
iets zeggen over deze ontwikkeling? 
Hoe schat hij de invloed op onze werk-
gelegenheid van de hem nu al beken-
de ca.o. 's in? 

De kern van de huidige problemen 
en de daaruit voortvloeiende noodza-
kelijke maatregelen is, dat wij samen 
en door interne en door externe oorza-
ken al jarenlang meer koek opeten dan 
er wordt gebakken. Dan raken ook de 
voorraden op, in dit geval de financië-
le reserves, in het bijzonder bij het be-
drijfsleven. Dat gaat ten koste van de 
werkgelegenheid, vooral ook de zorg-
wekkende jeugdwerkloosheid is daar 
een gevolg van. 

Wij vragen ons dan ook af of er, 
wanneer er maatregelen ten gunste 
van de werkgelegenheid moeten wor-
den genomen, er niet meer aandacht 
aan de koppeling van de jeugdlonen 
aan het minimumloon moet worden 
geschonken. Vooral in zwakke bedrijfs-
sectoren, maar ook in sterkere waar 
voorheen de jeugdige een goede vak-
opleiding met daarachter een vrijwel 
zekere arbeidsplaats kreeg, kan dat in 
de huidige verhoudingen van interna-
tionaal gezien hoge jeugdlonen en la-
ge winstmarges, niet meer. Het is toch 
veel belangrijker voor onze jeugd zin-
vol werk te hebben en een vak te leren 
tegen een wat lager loon, dan werk-
loostezi jn? 

Handhaving van de minimumkoop-
kracht 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 Minis-
ter over deze problematiek te mogen 
vernemen. 

Mede door de jarenlange structurele 
verbetering der minimum-lonen en de 
vloeren in prijscompensaties, vakan-
tie-uitkeringen en loonsverhogingen, 
alsmede door afremming van de sala-
risontwikkeling aan de bovenkant, zijn 
de salarisgebouwen in elkaar gedrukt. 
Dat is zeker voor een deel verant-
woord, ook al wordt de beperking van 
de stijging voor echt hoge inkomens, 
in het 10e inkomensdeciel, voor 70% 
bij de fiscus in rekening gebracht. Ver-
sterking van de koopkracht der gezin-
nen met één minimum-inkomen isze-
ker een goede zaak, maar beter ware 

het ons inziens geweest die verster-
king meer buiten de loonopbouwte 
zoeken, bij voorbeeld in het fiscale re-
gime, c.q. kinderbijslag-regelingen. 

Nu ontstaat opwaartse druk en grote 
spanningen tussen ongeschoolden, 
geoefenden en geschoolden. De nood-
zaak van deze uitschuifoperatie be-
wijst dat weer eens. 

Ter illustratie overhandig ik hierbij 
de voorzitter een pas gepubliceerde in-
komensdecielentabel van DSM-Lim-
burg 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 Han-
delingen 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-verhou-
dingen tussen het gemiddelde van het 
eerste en negende deciel der vakvol-
wassenen respectievelijk is 1 : 2,23 en 
1 : 1,81. Dit moge de Minister aanspo-
ren om 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 matigings-
plan van de Partij van de Arbeid in 
Weerwerk, met betrekking tot de inko-
mensverhoudingen is. Dat blijkt bo-
vendien uit reacties van FNV en an-
dere vakorganisaties. Het is ons in-
ziens onmogelijk beperking alleen te 
zoeken boven modaal, ook al moge dit 
voor de kiezersgunst bijzonder interes-
sant zijn. 

Het zal duidelijk zijn dat wi j , gezien 
het voorgaande, instemmen met dit 
wetsontwerp, in het vertrouwen dat de 
Regering in haar beleid terdege reke-
ning zal houden met de behoeften en 
daarvoor benodigde koopkracht van 
de écht minst draagkrachtigen. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! 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 noodza-
kelijk? Ik vestig er duidelijk de nadruk 
op dat het belangrijkste punt is het zo-
veel mogelijk beperken van de werk-
loosheidsontwikkeling en hierbij de 
inkomenspositie van de zwaksten, 
waaronder de uitkeringstrekkers, zo-
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veel mogelijk te sparen. Hiervoor was 
naast een pijnlijke ombuigingsopera-
tie een algemene loon- en inkomens-
matiging noodzakelijk. In dit licht moet 
men het loonpauzebesluit en de loon-
maatregel bezien. Het bleek noodzake-
lijk 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 had-
den gedaan, dit een groeiend ecart be-
tekende tussen de verhoging van het 
minimumloon en die van de overige lo-
nen. Een belangrijk punt is dat deze dis-
crepantie de toch al sterke samendruk-
king van ons loongebouw aan de basis, 
waarop de heer Franssen terecht wees, 
zou vergroten. Dit had het accute ge-
vaar 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 dat-
gene wat in de lonen gebeurt, met een 
zekere vertraging ook in de minimumlo-
nen gebeurt. Hij gaf een aardig voor-
beeld, namelijk het geval van een nul-
stijging 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 door-
gelopen. 

De heer Versloot gaat ervan uit dat de 
wet op de aanpassingsmechanismen 
een automatisme is. Natuurlijk hebben 
wij deze als automatisme bedoeld, om-
dat wi j de rechten van de mensen met 
minimuminkomens goed wilden vast-
leggen. Terecht is er in deze Kamer op 
gewezen dat een afwijking om meer 
dan een algemene maatregel van be-
stuur 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 wi j in uitzonderlijke si 
tuaties hiervan afwijken, is niet uitge-
sloten, al heeft de Tweede Kamer ge-
zegd dat dit moet gebeuren langs de 
weg van een wetsontwerp. 

Er is nu sprake van een uitzonderlij-
ke situatie. Wij hebben niet voor niets 
een looningreep gedaan. De uitschuif-
operatie is hiervan een noodzakelijk 
sequeel. Ik geef toe dat er een pro-
bleem is met naijling en voorij l ing. Wij 
hadden graag een technische oplos-
sing gevonden voor dit probleem. De-
ze hebben wi j echter nog niet gevon-
den. Dit betekent dat wij dit jaar met 
het probleem zitten. Ik meen dat een 
zo belangrijke uitloop van het mini-
mumloon boven het gemiddelde loon-
peil de loonmaatregel zelf in gevaar 

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 maat-
regel 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 be-
ter is dan zonder de uitschuifoperatie. 
Ik ben van mening dat er geen aanlei-
ding is tot de verontwaardiging van de 
heer Versloot, overigens toegevende 
dat men op allerlei punten verschil-
lend kan denken en voelen. 

In dit verband heeft de heer Frans-
sen er terecht op gewezen dat, door de 
belastingverlichting per 1 juli alsmede 
door de verbetering door de loon-
maatregel en door de uitscuifopera-
tie, de netto-verbetering per 1 juli gro-
ter is dan wanneer er geen extra maat-
regel zou zijn geweest en wanneer de 
bruto-aanpassing gewoon zou zijn 
doorgegaan. Met andere woorden: de 
netto-verbetering voor de minimumlo-
ner 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 draag-
krachtigen, dat wi j al het mogelijke 
hebben gedaan om, ondanks de zeer 
slechte economische situatie en in een 
moeilijk afwegingsproces van werk-
loosheidsbestrijding en inkomensbe-
leid, de koopkracht van de minima te 
handhaven bij de prijsraming van 
5,7%. In dit verband herhaal ik met na-
druk dat de netto-verbetering voor de 
minima bij ons voorstel hoger uitpakt 
dan bij ongewijzigd beleid. 

De heer Franssen heeft gevraagd of 
wi j niet voorzichtiger zouden moeten 
zijn met collectieve lasten en met het 
opleggen ervan ten koste van particu-
liere mogelijkheden. Op zichzelf is de-
ze stelling natuurlijk moeilijk te weer-
leggen; 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 er-
van uit dat de burger premie en belas-
ting beschouwt als de prijs die hij be-
taalt voor sociale zekerheid en collec-
tieve voorzieningen en dat hij daarbij 
calculeert op dezelfde wijze waarop hij 
calculeert wanneer hij zich een auto-
mobiel of andere prettige consumptie-
middelen aanschaft. De praktijk is na-
tuurli jk geheel anders, namelijk dat 
men zijn inkomen netto calculeert en 
premie- en belastingheffing ziet als 
een aftrekpost, die voornamelijk nega-

tief wordt gewaardeerd. Het is niet de 
betaling voor de collectieve voorzie-
ning maar datgene wat men kwijt raakt 
en wat men niet kan besteden voor 
nuttige zaken als een kleurentelevisie, 
reizen enzovoorts. Juist die 'premie-il-
lusie' hoort naar ik meen de overheid 
ertoe te brengen, uiterst kritisch te 
staan tegenover een verdere verho-
ging 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 afwen-
teling, versterking van de inflatie, en-
zovoorts. Ik meen dat het goed is, deze 
gehele problematiek voortdurend in 
gedachten te houden bij de ontwikke-
ling van collectieve uitgaven en de 
daarbij horende premie- en belasting-
ontwikkeling. 

De heer Franssen heeft nog eens, 
speciaal in verband met de problema-
tiek van de samendrukking van het 
loongebouw, gewezen op het mini-
mum-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 ti jd van verminderende inflatie 
dan in een tijd van vermeerderende in-
flatie. 

Het zou wel eens kunnen zijn - ik 
denk niet dat dit op zich een goede 
zaak is - dat wi j in de komende jaren 
daarmee minder problemen zullen 
hebben dan het geval was in de afge-
lopen jaren, toen sprake was van een 
verminderende inflatie. 

Dit wil echter niet zeggen dat die he-
le problematiek van de relatie tussen 
minimumloon en minimumjeugdloon 
niet nauwkeurig zou moeten worden 
bezien. Wel wil ik er met nadruk op wi j-
zen dat dit niet een probleem is dat 
buiten de sociale partners om zou kun-
nen 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 ver-
schuiving van inkomen van hogere leef 
tijdsgroepen naar lagere leeftijdsgroe-
pen (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 re-
laties 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 gebeu-
ren zonder het er op een intensieve wi j-
ze bij betrekken van de sociale partners. 

De heer Franssen heeft verder een 
vraag gesteld over de collectieve ar-
beidsovereenkomsten, zoals deze nu 
zijn afgesloten. Bij een eerdere gele-
genheid 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 ge-
maakt kunnen worden. 

In de eerste plaats kan geconsta-
teerd worden dat hierbij sprake is van 
een bescheiden loonontwikkeling. 
Men moet zelfs vaststellen dat bij een 
oplopende inflatie deze loonontwikke-
ling niet zonder meer zal leiden tot 
koopkrachthandhaving. Afhankelijk 
van de ontwikkeling van het prijspeil 
zal er een zekere koopkrachtverminde-
ring mee gepaard gaan. In die zin is 
derhalve sprake van een bescheiden 
ontwikkeling in de lonen. 

In de tweede plaats moet echter ge-
constateerd worden dat de ontwikke-
ling wèl leidt tot een nominale loonstij-
ging in 1981 van ongeveer 8% op jaar-
basis, indien men namelijk een calcu-
latie 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, over-
loop,enz. 

Hoe bescheiden die ca.o. 's derhalve 
ook zijn en hoe verheugd we kunnen 
zijn over de eruit sprekende realisti-
sche zin van de zijde van de vakvereni-
gingen, 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 ' in-
haal' mag worden gesproken. Ik denk 
dat het beter is om 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 me-
ning goed zijn zich nog eens te herin-
neren dat in de Tweede Kamer een 
motie-Engwirda is aangenomen, 
waarin werd gewezen op de noodzaak 
van uitzuivering van de energieprijs-
stijging uit de prijscompensatie. 

Kort samengevat: het gaat dus om 
een bescheiden ontwikkeling in verge-
lijking met hetgeen er het vorige jaar 
dreigde; tegelijkertijd maakt echter de 
geringe groei van het nationaal inko-
men, de dreigende nulgroei, dat ook 
die ontwikkeling ons bepaald voor 
problemen zal gaan stellen. We zullen 

er niet aan ontkomen om aan deze 
problemen het hoofd te bieden. Dit be-
tekent dat we met deze ontwikkeling 
niet zullen kunnen werken, zonder be-
trekkelijk vervelende maatregelen in 
de sfeer van belasting- en premiehef-
f ing. 

Voorts heeft de heer Franssen ge-
sproken over de problematiek van de 
samendrukking aan de basis. Te dien 
aanzien heb ik eigenlijk al in het kader 
van mijn opmerking over het jeugd-
loon al het een en ander gezegd. Ik ben 
het volstrekt met hem eens: het is 
noodzakelijk dat wi j de hele ontwikke-
ling van de loonstruktuur nog eens 
aan de orde stellen om die dreigende 
en ook reeds gerealiseerde samen-
drukking 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 el-
kaar in dit debat wel niet overtuigen. Ik 
neem aan dat wi j dat tevoren al wis-
ten. 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 
wi j het minimumloon van vandaag, 
een naijlend loon, vergelijken met het 
loon van vandaag, dat de normale ont-
wikkeling heeft. In feite moeten wi j , 
sinds wi j hebben vastgesteld dat de 
naijling de enige methode is waarmee 
wi j voorshands kunnen werken, het 
minimumloon van het komende half-
jaar vergelijken met het loon van het 
afgelopen halfjaar. Als er tussen die 
twee een discrepantie is, waarvan wi j 
zeggen dat het een te grote samen-
d rukking veroorzaakt, zeggen wi j in 
feite dat het niveau van het minimum-
loon te hoog geworden is. Dat is een 
discussie die men kan aangaan; het is 
een punt waarover zinnig te praten 
valt, al zullen wi j het ook daarover naar 
ik vrees niet zo heel gauw eens zijn. 

Als wij het minimumloon 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 wi j dan 
die verhouding tot de juiste gaan de-
clareren en het inlopen van de achter-
stand gaan behandelen als een sa-
mendrukking, zijn wi j ten onrechte be-
zig het systeem dat wi j gekozen heb-
ben te ontkrachten. In dat verband 
krijg je te maken met een wonderlijke 
uitspraak van de Minister als: met de-
ze uitschuifoperatie zijn de minimum-
loners straks per 1 januari 1981 in een 
betere positie. Zo ken ik er nog een 

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 credi-
teur 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 ge-
durende 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 wi j 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 minimum-
loontrekkers 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 minimumloonge-
bouw. Zolang wi j accepteren dat het 
minimumloon met naijling tot stand 
komt, moeten wi j natuurlijk niet het 
minimumloon van nu vergelijken met 
het loon van nu. Wij zouden het mini-
mumloon van het volgend halfjaar 
daarmee moeten vergelijken. De Mi-
nister heeft mij in dat opzicht niet over-
tuigd. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik denk dat ik het op één belangrijk 
punt eens ben met de heer Versloot, 
namelijk wanneer hij zegt dat wi j el-
kaar 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 arbeidsmarktover-
wegingen. Samendrukking is dan al-
leen maareen indicatie van het te 
hoog oplopen van het minimumloon. 
Wat je dan moet doen, is een veel prin-
cipiëlere zaak. Je moet jezelf dan af-
vragen, of het minimumloon niet te 
hoog wordt. 
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Ik vrees dat het consequent volhou-
den van deze redenering zou kunnen 
leiden tot de conclusie dat het mini-
mumloon wellicht aan de lage kant 
zou zijn geweest in geval van een om-
gekeerde situatie, namelijk wanneer 
het gemiddelde loonpeil en het mini-
mumloon, vermeerderd met het na-
ijlingseffect 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 neer-
komt op het relatief achterblijven van 
het minimumloon en soms neerkomt 
op het relatief voorlopen van het mini-
mumloon. In het algemeen kan men bij 
een normale ontwikkeling deze posi-
tieve en negatieve punten accepteren. 
In een bijzondere situatie - die ont-
staat bij ingrijpen, bij voorbeeld een 
loonmaatregel - moet men zich echter 
afvragen of men het automatisme 
domweg 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 janu-
ari a.s. beter af zouden zijn. De redene-
ring was dan ook dat de combinatie van 
de door ons voorgestelde verhoging en 
de belastingmaatregel beter uitvalt dan 
hetgeen zou zijn gebeurd bij het nor-
maal doorlopen van de mechanismen. 
De cijfers staan overigens in de memo-
rie van antwoord vermeld. Het netto-ef-
fect op 1 juli 1980 voor het min imum-
loon en de sociale minima en WAO-mo-
daal komt in elk van de gevallen positief 
uit ten opzichte van hetgeen zou zijn ge-
beurd wanneer wij domweg de mecha-
nismen zouden hebben gevolgd. Het 
verschil zit met name in het feit dat ook 
van een verhoging van het min imum-
loon een deel wegvalt in de vorm van 
premies en belastingen. Het gaat om 
voordelen in de orde van grootte van 9 
gulden per maand voor het min imum-
loon en de sociale minima. De bereke-
ning van de heer Versloot gaat m.i. dan 
ook niet helemaal op. Het is op zich zelf 
erg goed dat het minimumloon op 1 ja-
nuari niet plotseling deze duidelijke 
achterstand krijgen, die het zou hebben 
gekregen wanneer er niet was ingegre-
pen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Aan de aanwezige le-
den van de fracties van de PvdA, de 
PSP en de CPN wordt aantekening ver-
leend, dat zij geacht wensen te wor-
den, tegen dit wetsontwerp te hebben 
gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de Wet op de motor-
rijtuigenbelasting 1966 en van de Wet 
op het Rijkswegenfonds (16 168); 

Verlaging van de inkomstenbelas-
ting en de loonbelasting in het kader 
van het arbeidsvoorwaarden' en inko-
mensbeleid 1980 (16 169); 

Verhoging van de tijdelijke zelfstan-
digenaftrek in de inkomstenbelasting 
voor het jaar 1980 voor kleine zeflstan-
digen(16 170) 

De Voorzitter: Ik stel voor deze wets-
ontwerpen gezamenlijk te behande-
len. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Simons (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze wetsontwerpen ma-
ken deel uit van het arbeidsvoorwaaj-
den- en inkomensbeleid 1980, dat is 
gericht op een beperking van de loon-
somstijging en een rechtvaardige ver-
deling van de lasten die daaruit voort-
vloeien. Daarbij wordt de tweede prijs-
compensatie vervangen door een 
verlaging van de inkomsten- en loon-
belasting en een toeslag op het loon 
van f 26 per maand, beide met ingang 
van 1 juli 1980. Langs deze weg ver-
wacht of hoopt de Regering dat de 
koopkracht van mensen met een mini-
muminkomen kan worden gehand-
haafd en de achteruitgang van de 
koopkracht van de modale werkne-
mers kan worden beperkt. Daartoe 
wordt ook de tijdelijke zelfstandigenaf-
trek verhoogd. Ter gedeeltelijke com-
pensatie van de derving aan belasting-
ontvangsten ad f 250 miljoen in '80 
en ruim f 600 miljoen op jaarbasis 
moet een verhoging van de motorrij-
tuigenbelasting 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 te-
genvallende prijsontwikkeling de nu 
voorgestelde maatregelen ontoerei-
kend zijn geworden om de koopkracht 
van de mensen met een minimumloon 
en van minimumuitkeringtrekkers te 
handhaven. Minister Van der Stee ver-
wacht, zoals hij onlangs in de Tweede 
Kamer mededeelde, dat de prijsstij-
ging een half è driekwart procent bo-

ven de raming zal uitkomen. Anderen 
rekenen zelfs met één procent. Door 
deze grotere prijsstijging gaat de mini-
mumloner er 1 % op achteruit, de mo-
dale loontrekker 2%, iemand met de 
laagste sociale uitkering 1,4% en ie-
mand 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 wi j ver-
wachten dat bij voorbeeld per 1 okto-
ber a.s. er voor de lage inkomens een 
extra belastingverlaging komt, of be-
rust het kabinet in deze situatie? Dat 
zou betekenen dat de werkgelegen-
heid extra in gevaar komt, omdat de 
consumptie door een en ander wel te-
rug moet lopen. Nu al kan zulks duide-
lijk worden geconstateerd. Ik ontvang 
graag een duidelijk en vertrouwen-
wekkend antwoord van de bewinds-
man. 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 onder-
havige voorstellen door het kabinet in 
zulk een slecht kader worden gepre-
senteerd. Immers, wi j stellen ook vast 
dat de verlaging van topsalarissen in 
de ambtelijke, politieke en semi-poli-
tieke sfeer niet per 1 juli plaatsvindt. 
De norminkomens van de vrije beroe-
pen worden nog niet in belangrijke 
mate verlaagd. Ter zake van de aan-
passing van de gasexportcontracten 
wordt nog steeds slechts onderhan-
deld. Van een echte vermogenswinst-
belasting is geen sprake. Vermogens-
winsten blijven onbelast. Biljetten aan 
toonder blijven ongrijpbaar. De hypo-
theekrente is nog steeds tot alle hoog-
ten aftrekbaar. Over wat op belasting-
gebied 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 ver-
eiste 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 te-
gen de achtergrond van de huidige f i -
nanciële positie van de overheid. Wij 
zouden echter de voorkeur hebben ge-
geven aan een hogere belasting op het 
gebruik, boven een hogere belasting 
op het bezit. Wij betreuren het onder-
havige voorstel, te meer, omdat zelfs 
geen volledige inflatieaanpassing van 
de benzineaccijns plaatsvindt. In de-
cember 1979 gaven wi j bij de behan-
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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 bete-
kend. Wat is toch de reden dat men 
ook ditmaal hieraan weer is voorbijge-
gaan? Het kan toch zelfs van dit kabi-
net geen bewust beleid zijn de prijsstij-
ging van ruwe olie te compenseren 
met de relatieve verlaging van de ac-
cijnsdruk? Wil de Staatssecretaris hier-
op ingaan en voorts iets zeggen over 
het beleid dat wi j de komende ti jd ten 
aanzien hiervan van hem mogen ver-
wachten? 

Wij betreuren het, dat wetsontwerp 
16170 via het amendement-Van Roo-
ijen is gewijzigd. Er is niets ingebracht 
tegen de argumentatie van de Staats-
secretaris, dat het regeringsvoorstel 
uitging van een parallel in inkomens-
ontwikkeling tussen zelfstandigen en 
loontrekkenden. Niettemin werd het 
slechte en onvoldoende onderbouwde 
amendement aangenomen. Jammer! 

D 
De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De drie wetsontwerpen 
worden beheerst door inkomenspoli-
tieke en budgettaire overwegingen. 
Het belastingplan 1980, ingediend bij 
de begroting voor het lopende jaar, 
bracht reeds om inkomenspolitieke 
overwegingen per 1 januari 1980 een 
verlaging aan de voet van het tarief 
van inkomsten- en loonbelasting. Het 
ging toen nog om handhaving van de 
koopkracht van de inkomens tot ten 
minste het loon van de modale werk-
nemer. Het tarief werd toen voor 1980 
voor de eerste schijf 18% in plaats van 
20%, terwijl ook de belastingvrije som-
men werden verhoogd. 

Thans wordt in het wetsontwerp 
16 169 voorgesteld het tarief op jaarba-
sis van 18% naar 17% te verlagen en 
schijfverlengingen aan te brengen. Te 
zamen met de loontoeslag wordt hier-
door getracht de koopkracht van de 
minimuminkomensgenieters te hand-
haven en de achteruitgang van de 
koopkracht van de modale werkne-
mers te beperken. In korte tijd wordt zo 
het tarief op jaarbasis toch met een 
kleine f 1 Vz miljard verlaagd. Het kabi-
net zou er goed aan doen dit nog eens 
te onderstrepen. 

Het belastinginstrument blijkt op-
nieuw snel werkend en flexibel te zijn. 
Toch zijn aan de hantering ervan gren-
zen gesteld. Wil de bewindsman dit er-
kennen? Een zekere mishandeling, als ik 
het zo mag noemen, van de tariefslij-
nen treedt op. Het tarief van de inkom-
sten- en loonbelasting kan niet voort-

durend als reddingsplank dienen. De 
door ons gevraagde grafieken tonen 
dit ook aan. In bepaalde zones op vrij 
laag niveau treedt hevige verscher-
ping van de progressie op, rond het 
minimumloon van 17% naar 26% mar-
ginaal, maar ook voor inkomens van 
f 40.000,- en f 50.000,- is de progres-
sie zeer steil. Kunnen wij aannemen 
dat bij de studie over de tariefsverla-
ging - die gisteren in de Tweede Ka-
mer aan de orde is geweest - deze zeer 
steile en onevenwichtige tariefsop-
bouw wordt betrokken? 

Overigens constateer ik dat in Ne-
derland in korte ti jd de tijd rijp blijkt te 
zijn geworden voor een totaal bezien 
van de tariefstructuur van inkomsten-
en loonbelasting, hetgeen ik ten zeer-
ste toejuich. Wij zijn bereid, dit wets-
ontwerp te steunen. Ik maak daarbij 
twee kanttekeningen. Men moet op-
passen met te vergaande hantering 
van het inkomsten- en loonbelasting-
tarief op onderdelen voor zeer gerichte 
inkomenspolitiek. In het kader van een 
totale studie over het tarief en de af-
trekposten moet aandacht worden be-
steed aan de te stijle progressie, ook 
op het lage en middenniveau. 

Wetsontwerp 16170, handelend 
over de tijdelijke zelfstandigenaftrek 
heeft eveneens inkomenspolitieke 
oogmerken. Doel is nu koopkracht-
handhaving van zelfstandigen. Deze 
zelfstandigenaftrek, welke wi j sinds 
1975 kennen ter correctie van inflatoire 
schijnwinst, krijgt naar mijn indruk 
steeds meer een vaste plaats in ons 
stelsel. Gaarne stemmen wij in met dit 
voorstel, waaronder de koppeling aan 
niet alleen de winstgrootte, maar ook 
aan het onzuiver inkomen. Iemand die 
naast een groot inkomen uit andere 
bron een onderneminkje heeft in de 
zin van de inkomstenbelasting behoeft 
niet het voordeel van deze maatregel 
te genieten. 

Anders - laat ik de tekst van het 
voorlopig verslag aanhouden - e n 
'met weinig enthousiasme' ontvangt 
mijn fractie het wetsontwerp 16168, 
handelend over de motorrijtuigenbe-
lasting. De auto is voor velen onmis-
baar voor het werk, maar ook voor re-
creëren, al treden daarbij smaakver-
schillen op. De autobranche onder-
vindt ook grote problemen op dit mo-
ment. Wij erkennen dat het wets-
ontwerp budgettair nodig is en consta-
teren dat het energiebesparingsmotief 
maar bijzaak is. In verband met grens-
aspecten is, anders dan bij het belas-
tingplan voor 1980, nu niet gekozen 
voor verhoging van de benzineaccijns. 
Dit komt ons uiteindelijk juist voor. De 
stelling, dat het eerlijker zou zijn, het 

rijden zwaarder te belasten dan het 
houden van een auto is ook niet altijd 
even sterk. Uiteindelijk zullen wi j ook 
dit wetsontwerp steunen. Het ver-
heugt 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, het-
geen 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 wetsont-
werpen hebben toegezegd. 

De heer Simons heeft de voorstellen 
terecht in verband gebracht met het 
beleid inzake inkomens en werkgele-
genheid. Het verheugt mij bijzonder 
dat hij zijn steun aan alle drie de wets-
ontwerpen wi l betuigen. Hij heeft 
daarbij ook, behalve de situatie waarin 
wij ons bevinden, de waarschijnlijk-
heid van een toekomstige ontwikke-
ling met betrekking tot de prijzen te 
berde gebracht. Ik laat nu in het mid-
den in hoeverre de cijfers over de toe-
komstige prijsontwikkeling waar-
schijnlijk 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 ver-
wachtingen, moet ik hem antwoorden, 
dat dit zeker in overweging genomen 
zal worden, maar dat daarbij een afwe-
ging gemaakt zal moeten worden te-
gen 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 wi j 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 Rege-
ring thans geen garantie meer kan ge-
ven voor handhaving van de koop-
kracht van welke inkomenscategorie 
dan ook. 

De heer Simons heeft zich er wel 
over beklaagd, dat de voorstellen, hoe-
zeer hij daarmee dan ook instemt, toch 
in een zijns inziens slecht kader zijn ge-
plaatst. Hij heeft daarbij een reeks 
onderwerpen genoemd, waaruit ik er 
één licht omdat die fiscaal van aard is, 
namelijk de aftrekbaarheid van de hy-
potheekrente. Wanneer ik hem goed 
citeer, heeft hij gezegd, dat de hypo-
theekrente nog in alle hoogte aftrek-
baar 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 bijge-
woond. Die discussie heeft toch wel 
het een en ander losgemaakt. Welis-
waar 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 aftrekrege-
lingen 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 ver-
bruiksbelasting. 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 dek-
king, die noodzakelijk is ter financie-
ring van het arbeidsvoorwaardenbe-
leid, is de keus inderdaad uitgegaan 
naar een verhoging van de motorri j tui-
genbelasting. Er is wel overwogen, of 
een verhoging van de benzine-accijns 
mogelijk was. Daarvan is ten slotte af-
gezien, vanwege de grenseffecten die 
daarbij zullen optreden, met name bij 
de grens met Duitsland. Het prijsver-
schil bedraagt daar nu al 15 cent. Ik no-
teer, dat de heer Cristiaanse heeft ge-
zegd, daarvoor alle begrip te hebben. 

Het verheugt mij , dat de heer Si-
mons niettemin zijn instemming met 
het wetsontwerp over de motorri j tui-
genbelasting heeft betuigd. Ik ben 
hem wat de zelfstandigenaftrek betreft 
er zeer erkentelijk voor, dat hij niet al-
leen 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 Chris-
tiaanse zowel in ondersteunende als in 
licht kritische zin te berde heeft ge-
bracht. Hij heeft erop gewezen, dat het 
wetsontwerp dat gaat over de verla-
ging van de inkomstenbelasting ge-
zien 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 wets-
ontwerp 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 belas-
tingverlichting in de onderste regionen. 
Ik stel het op prijs dat hij op deze wijze 
het licht heeft geworpen op deze belas-
tingoperatie. 

Ik ben het graag met de geachte af-
gevaardigde eens, als hij wijst op de 
grenzen die zijn gesteld aan de hante-
ring van het belastinginstrument. Ik 
wil dat niet alleen erkennen, maar ook 
met kracht en duidelijkheid vaststel-
len. Het kan inderdaad niet voortdu-
rend dienen als reddingsplank. Ik vind 
zelfs dat wi j al ver gegaan zijn in de 
hantering van het belastinginstrument 
voor deze doeleinden. 

De geachte afgevaardigde heeft ge-
vraagd, of in de studie die wi j ons heb-
ben voorgenomen over de inkomsten-
belasting, ook het steile tarief en de 
onevenwichtige opbouw daarvan wor-
den 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 wi l toch ook waar-
schuwen voor al te hoge verwachtin-
gen 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 in-
komenseffecten die krasse verande-
ringen zullen oproepen. 

De heer Christiaanse heeft zijn in-
stemming betuigd met het wets-
ontwerp 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 om 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 ge-
acht wensen te worden tegen wets-
ontwerp nr. 16 168 te hebben ge-
stemd. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Ombuigingen begroting 1980 
Economische Zaken 
WIR 

Aan de orde is de voortzetting van het 
beleidsdebat over onderwerpen, ra-
kende het Departement van EconomN 
sche Zaken. 

Hierbij is tevens aan de orde de behan-
deling van de wetsontwerpen: 
Wijziging van de Wet investeringsre-
kening en van enkele belastingwet-
ten (15 562) 
Wijziging van de Wet investeringsre-
kening en van enkele belastingwetten 
(wijzigingen in de basispremies) 
(15 942). 

Het debat wordt hervat. 

De Voorzitter: De Minister van Econo-
mische Zaken heeft op een aantal in 
eerste termijn gestelde vragen reeds 
schriftelijk geantwoord. Deze schrifte-
lijke antwoorden zullen worden opge-
nomen in een Bijvoegsel bij het ver-
slag 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 begon-
nen 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 min-
der zorgelijke termen beschreef dan de 
beide andere genoemden. De heer 
Mol zag bij voorbeeld de internationa-
le concurrentiepositie van het Neder-
lands 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 voor-
deed. Ook het toenmalige kabinet be-
riep zich daarop, zeggende dat het Ne-
derlandse beleid juist was. Wat dat be-
treft 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 ka-
binet dat het, impliciet of expliciet, een 
doomsday-geloof aan het propageren 
is en daarnaast gelaten staat af te wach-
ten wat het vrije spel der maatschappe-
lijke 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 econo-
mische wereldontwikkeling, die door 
de structuur van onze economie heel 
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sterk op ons land terugslaat. Dit bete-
kent dat het streven naar versterking 
van de concurrentiekracht, alleen al 
door die negatieve ontwikkeling in de 
wereld, noodzakelijker wordt. Ik ben 
het namelijk niet eens met de opvat-
ting dat het met de concurrentiekracht 
van ons land nu wel meevalt en dat het 
herstel voldoende is. Wij hebben aan 
de kostenkant in de afgelopen jaren 
wel voortgang geboekt. Dat is een feit. 
De arbeidsinkomensquote is echter 
nog altijd veel te hoog, zoals de heren 
Horbach en Zoutendijk nog eens te-
recht hebben onderstreept. Dit bete-
kent dus dat de rendementen te laag 
zijn. Er is alle reden om het beleid tot 
terugdringing van kosten en lasten 
met kracht voort te zetten. Om te laten 
zien hoe zorgelijk de situatie is, behoef 
ik alleen maar te verwijzen naar het 
Centraal Economisch Plan 1980 en het 
Jaarverslag van de Nederlandsche 
Bank en ook naar het de vorige week 
door de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid gepubliceerde 
rapport. Over de aanbevelingen in dat 
rapport wordt nog een regerings-
standpunt geformuleerd. Bij dat rap-
port zijn een analyse, die eraan ten 
grondslag ligt, en de nodige cijfers ge-
voegd. 

De zwakte van het Nederlands be-
drijfsleven komt ook tot uitdrukking als 
men kijkt naar de betalingsbalans, ex-
clusief de bijdragen van het aardgas. 
De heer Horbach heeft hierover naar 
mijn mening ook terechte opmerkin-
gen gemaakt. Het is natuurlijk altijd 
een arbitraire zaak om de indirecte en 
directe effecten van de aardgasexploi-
tatie te trachten te kwantificeren in ter-
men van betalingsbalansbijdragen. 
Dan moet men toch bepaalde aanna-
men plegen. Een eerste indicatie van 
de omvang van die bijdrage krijgt 
men, als men eenvoudigweg de ex-
portopbrengsten van ons gas en de 
importbesparingen dank zij ons bezit 
aan gas bij elkaar optelt. Dat levert dan 
voor 1979 een bedrag op van onge-
veerf 16,5 mil jard. Dat is ongeveer 5% 
van het bruto nationaal produkt. In 1980 
zal dat tot ongeveer f 22 miljard, ofwel 
7% van het bruto nationaal produkt, op-
lopen. Dat is uiteraard niet niets, zeker 
niet als men kijkt naar een betalingsba-
lans die niet is wat hij zou moeten zijn. 

De bijdrage aan het gas zal in de 
komende jaren bovendien geleidelijk 
verdwijnen. Het kan even duren. Met 
een prijsstijging van het gas is er wei-
licht nog sprake van enige oploop, 
maar de voorraad is eindig. Uit alle ge-
gevens die wi j nu hebben, kunnen wi j 
constateren dat ondanks al het ener-
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giebeleid rondom het midden van de 
jaren tachtig flinke tekorten in de ener-
giebalans optreden, die in de jaren ne-
gentig tot tientallen miljarden guldens 
aangroeien. Het zal iedereen duidelijk 
zijn dat het geleidelijk opraken van 
het aardgasbezit - er wordt wel eens 
wat bij gevonden, maar de voorraad 
blijft eindig - ons ertoe dwingt, het be-
drijfsleven zodanig te versterken dat 
het zijn aandeel in de buitenlandse en 
binnenlandse markt kan vergroten. 
Hoe men het ook wendt of keert: het 
blijft een zaak van concurrentiekracht, 
dus kostenmatiging, van omschake-
ling, van vernieuwing en van inspelen 
op nieuwe technologische ontwikke-
lingen. De Regering heeft haar beleid 
op dit punt uiteengezet in de sector- en 
innovatienota's. 

Wij hebben door de gasbaten nog 
even de t i jd. Juist deze zullen het mid-
del moeten vormen om de versterking 
en herstructurering van onze econo-
mie tot stand te brengen. Met datgene 
wat de heer Zoutendijk hierover heeft 
gezegd, ben ik het geheel eens. 

Hij wees hierbij op enkele andere 
lichtpunten, zoals de redelijke arbeids-
produktiviteit en de redelijk beperkte 
inflatie. Deze laatste neemt dit jaar he-
laas echter nog te veel toe. Verder wees 
hij op de gelukkig toenemende over-
eenstemming over het feit dat het be-
drijfsleven meer armslag moet krijgen. 
Daarom ben ik met hem van mening 
dat er geen reden voor wanhoop of 
voor doomsday-politiek is, als wi j de ver-
sterking en vernieuwing van de econo-
mische en met name de industriële 
structuur de prioriteit geven die nodig 
is. 

Vanaf het begin van het optreden 
van het kabinet is dit het beleid ge-
weest. Hiermee gaan wi j verder. In dit 
beleid neemt terugdringing van de stij-
ging van de collectieve uitgaven met 
alle koppelingsmechanismen hierbij 
een centrale plaats in. 

In de politieke discussie, ook aan de 
overzijde van het Binnenhof, is duide-
lijk naar voren gekomen dat men er-
over van mening verschilt of het kabi-
net hieraan voldoende werkt. De heer 
Zoutendijk heeft ook enkele opmerkin-
gen op dit punt gemaakt. Ik meen dat 
hij ons beleid onrecht doet, als hij zegt 
dat het kabinet is teruggedeinsd voor 
het nemen van onaangename en im-
populaire maatregelen. Als ik naga 
hoe de maatschappij en de politiek 
hebben gereageerd op de aanpak in 
Bestek '81 en op de inkomensmaatre-
gelen, meen ik dat hij ons niet kan ver-
wijten dat wi j op goedkope populari-
teit uit zijn. 

Ik heb zojuist al gezegd dat herstel 
van het rendement voor het bedrijfsle-
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ven kernpunt van het beleid blijft. Het 
is een absolute noodzaak om een ge-
zonde economie te behouden. De heer 
Mol merkte op dat het argument dat 
verbetering van rendementen goed is 
voor de werkgelegenheid, hem tegen-
staat. 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 vanzelfspre-
kend is, namelijk dat verliesgevende be-
drijven een bedreiging voor de werkge-
legenheid vormen. Dit zien wij nog da-
gelijks, 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 door-
loopt in 1981, veel slechter dragen dan 
wellicht vroeger het geval was. Er ont-
staan dus eerder problemen. Er heeft 
immers een jarenlange erosie plaatsge-
vonden. 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 aan-
vullende beleidsmaatregelen die daar-
op nu juist inspelen. Ook in deze Ka-
mer hebben diverse sprekers dit punt 
aan de orde gesteld en een aantal sug-
gesties gedaan. Dat is volstrekt begrij-
pelijk. Ik denk hierbij aan de heren Hor-
bach, Zoutendijk en Mol. 

Ik roep in herinnering dat bij de be-
handeling van een begroting in de 
Tweede Kamer twee moties zijn aan-
genomen, van de heer Van Rooijen en 
Portheine en van de heren Portheine 
en Van Rooijen, die de Regering uitno-
digen, met voortvarendheid de moge-
lijkheden op dit terrein te onderzoeken 
en daartoe voorstellen te doen. Er is 
van diverse kanten een scala van sug-
gesties losgekomen. 

Ook mijn collega van Financiën 
heeft de vorige maand in deze Kamer, 
tijdens het beleidsdebat over zijn De-
partement, die staalkaart van denkba-
re 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 Eco-
nomische 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, spe-
cifiek gericht op verbetering van de 
vermogensstructuur van de onderne-
mingen. Dat onderzoek is nog niet af-
gerond. Er wordt hard aan gewerkt. 

Bovendien zal er na afronding ook 
nog wel een evaluering van beleids-
voorstellen moeten plaatsvinden. Ik 
hoop dat wij toch binnen niet al te lan-
ge tijd - wat dit betreft, is het streven 
nog altijd gericht op Prinsjesdag - aan 
het parlement zullen kunnen rapporte-
ren wat het resultaat is van al die on-
derzoekingen en afwegingen. Ik kan de 
sprekers in elk geval verzekeren dat de 
door hen genoemde suggesties mede 
in het onderzoek zullen worden betrok-
ken. 

Wat dit betreft, verdient het nog ver-
melding dat verleden week ook De Ne-
derlandsche Bank heeft gesteld, op 
korte termijn met het particuliere bank-
wezen te gaan spreken over verrui-
ming van de mogelijkheden voor ban-
ken 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 verle-
den jaar, bij de opening van een bank-
gebouw - een bijkantoor - in mijn ei-
gen woonstad een pleidooi heb ge-
houden om in die richting onderzoek 
te plegen. Het valt soms op bij een re-
de 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 ove-
rigens wel van het hart dat de heer Mol 
de mogelijkheden van de overheid om 
in te grijpen en te sturen in de maat-
schappelijke en economische ontwik-
kelingen overschat. Dat is ook wel be-
grijpelijk, ziende naar het concept-ver-
kiezingsprogram van zijn partij. 

Terecht heeft de heer Zoutendijk ge-
wezen op zijn pre-advies over 'lnterfu-
tures' 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 sa-
menleving' heb genoemd: het zien 
naar het eigen belang en dit dan in be-
paalde 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 be-
zinning op de besluitvorming in een 
verzorgingsstaat wel dringend nodig 
is. 

De heer Mol heeft gevraagd of de 
Regering niet van mening is dat Ne-
derland meer hoogwaardige, kennisin-
tensieve activiteiten dient te verwer-
ven. Tevens heeft hij gevraagd of de 
Regering te dien aanzien wel overvol-
doende instrumenten beschikt, waar-
bij ik de indruk kreeg dat de geachte af-
gevaardigde eraan twijfelde of dit het 
geval is. Ik geloof dat er géén verschil 
van mening behoeft te zijn over de for-
mulering van vraagstelling. Voor de 
economische positie van ons land is 
het van cruciale betekenis dat de pro-
duktie en het produktenpakket worden 
gemoderniseerd. 

Er zijn duidelijke indicaties - en mis-
schien is dit, met verwijzing naar de 
analyse van de WRR, nog te zwak uit-
gedrukt - dat met name ten aanzien 
van hoogwaardige technologische ac-
tiviteiten Nederland ten opzichte van 
andere, vergelijkbare geïndustriali-
seerde landen een duidelijke achter-
stand heeft. Dit is dan ook de achter-
grond van de door de Regering in de 
Sector- en in de Innovatienota ont-
vouwde industriële strategie, namelijk 
een aanpassing van de Nederlandse in-
dustriële ontwikkeling aan de handels-
relaties 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 lo-
pen. Het doel is echter altijd een ver-
schuiving van onze industriële produk-
tie - men kan dit ook ruimer opvatten 
door de dienstensector erbij te betrek-
ken en dan te spreken van economi-
sche structuur - naar hoogwaardige, 
kennisintensieve produktie en produk-
tieprocessen. De Regering is van me-
ning 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 zelfwerk-
zaamheid is in een bedrijfsleven dat, 
via het macrobeleid, ook voldoende 
ruimte krijgt om die inventiviteit en 
zelfwerkzaamheid te benutten. We zul-
len deze zaken natuurlijk geregeld eva-
lueren. 

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 geïn-
dustrialiseerde 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 vo-
ren 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 ge-
dachte geuit dat het bij het uitvaardi-
gen van milieumaatregelen toch bij-
zonder waardevol zou zijn om de eco-
nomische consequenties van dat be-
leid in het oog te houden. Ik onder-
schrijf deze gedachte. In dit verband 
mag ik erop wijzen dat ook in het verle-
den al geregeld aandacht is besteed 
aan de economische gevolgen van het 
milieubeleid. Hierbij wil ik met name 
verwijzen naar de memorie van toe-
lichting bij de begroting 1973 voor 
Economische Zaken, alsmede naar 
een monografie van het Centraal Plan-
Gureau uit 1975. Wel moeten we in de 
gaten houden dat zulke partiële bena-
deringen 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 Mi-
lieuhygiëne en van Verkeer en Water-
staat voor de komende ti jd op heel wat 
terreinen van milieubeleid beleids-
voornemens hebben geformuleerd -
ik verwijs naar de meerjarenpro-
gramma's- , meen ik dat het zinvol is de 
macro-economische gevolgen van die 
beleidsvoornemens op een rij te krij-
gen. Het Planbureau is zojuist gereed 
gekomen met de ontwikkeling van een 
macro-economisch milieumodel vol-
gens de jaargangenmethode; met be-
hulp van dit model wordt het mogelijk 
een indicatie te geven van de macro-
economische gevolgen van het voorge-
nomen 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 op-
merking van de heer Zoutendijk over 
de problematiek van de milieuheffin-
gen aandacht. Hij noemde met name 
de situatie in een aantal bedrijven rond-
om Delft. Die kwestie heeft aandacht. 
Een interdepartementale commissie, 
waarin ook de provincie en het hoog-
heemraadschap - in dit geval Delf-
land "vertegenwoordigd zijn, zal naar 
mijn verwachting op korte termijn met 
voorstellen komen om die problema-
tiek, niet alleen op korte maar ook op 
langere termijn, tot een oplossing te 
brengen. Daarbij wil ik de opmerkingen 
van de heer Zoutendijk laten meewe-
gen. 
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Naar aanleiding van wat hij ook nog 
gezegd heeft over een studie-opdracht 
die mijn ambtgenoot van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne verleend 
heeft aan het Instituut voor milieu-
vraagstukken, met name inzake de re-
latie tussen energiebeleid, industrie-
beleid en milieubeleid, zou ik wil len op-
merken dat Economische Zaken bij die 
opdrachtverlening niet direct betrokken 
is, maar dat wij wel ambtelijk contact 
hebben, met name in de begeleidings-
commissie. 

Ik zou, hoewel ik op dat punt een 
aantal vragen schriftelijk beantwoord 
heb, iets wil len zeggen over het regio-
naai beleid. Graag geef ik een korte 
schets van het economisch beleid, zo-
als mij dat voor ogen staat. Ik denk aan 
een macrobeleid, gericht op een ge-
zonde economie, dat ook bepaalde 
functionele beleidskaders met zich 
brengt. Daarbij denk ik aan versterking 
van vernieuwing in het bedrijfsleven 
en aan aanmoediging van investerin-
gen (Innovatienota en WIR). Het beleid 
zal zich ook moeten richten op verbe-
tering van de exportinspanning en het 
exportbeleid. 

Staatssecretaris Beyen zal daarover 
wellicht nog het een en ander zeggen. 
Dat zijn allemaal delen van het macro-
beleid, maar functioneel toegespitst. 
Daarnaast is er een zogenaamd meso-
beleid op twee gebieden, namelijk het 
beleid op het gebied van de bedrijfs-
sectoren - in de praktijk vaak industrië-
le sectoren, maar in principe ruimer -
en het beleid gericht op de regio, met 
name op het wegwerken van compa-
ratieve nadelen van zwakkere regio's. 
Meermalen is gezegd dat er een strij-
digheid tussen die twee gebieden van 
het mesobeleid zou bestaan, dus tus-
sen 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 weg-
werken van achterstanden en dus ook 
op het verbeteren van vestigingsvoor-
waarden, dit op zich zelf al zoveel ge-
lijkheid 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 neer-
gelegd - dat, zoals de heer Horbach 
vreest, het sectorbeleid een dicterende 
rol zou spelen ten opzichte van het re-
gionaal beleid. In die antwoorden 
wordt nog eens dat mogelijke span-
ningsveld, het kunnen optreden van 

weeffouten, tussen beide beleidsge-
bieden 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 overcapaci-
teit geconstateerd wordt, waardoor 
herstructurering of wellicht zelfs een 
geordende sanering moet plaatsvin-
den, het regionaal beleid het sectorbe-
leid niet zal mogen doorkruisen. Dat 
wi l echter niet zeggen, dat dan niet het 
uitgangspunt van gelijke positie van 
de bedrijven in de verschillende re-
gio's moet gelden; met andere woor-
den, dat de bedrijven in een zwakkere 
regio dan kunnen profiteren van het 
regionaal beleid. Daarbovenop zal 
wellicht een sanering moeten plaats-
vinden. 

In de voorafgaande fase zullen de re-
gionale consequenties al in de afwe-
ging moeten zijn betrokken. Het is 
duidelijk dat de regionale ontwikke-
lings- en financieringsmaatschappijen 
daarbij een belangrijke rol kunnen spe-
len. In het kader van het geïntegreerde 
regionale beleid zullen het Integraal 
Structuurplan Noorden des Lands 
(ISP) en de Perspectievennota Zuid-
Limburg (PNL) telkens dwingen tot 
een zorgvuldige afweging, in het licht 
van de taakstellingen van die beleids-
plannen, van de uitgangspunten van 
het sectorbeleid en de belangen uit het 
oogpunt van bevordering van de werk-
gelegenheid. 

Ik voeg eraan toe dat het microbe-
leid, dat specifiek op de individuele on-
derneming is gericht, naar mijn me-
ning dient te worden teruggedrongen 
en hoogstens in geval van steunverle-
ning om redenen van regionaal belang 
kan worden uitgevoerd. Zoals men 
weet, is dit ook in de beschikking indi-
viduele steun neergelegd. Het is een 
deel van het regionale beleid gewor-
den, 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 verwij-
zen naar de memorie van toelichting 
op de begroting van Economische Za-
ken 1976 - dat was voor mijn t i jd -
waar op blz. 37 op de verhouding tus-
sen enerzijds de NEHEM en anderzijds 
de NOM en LIOF - hetzelfde geldt na-
tuurli jk ook voor OOM en GOM -
wordt ingegaan. 

In de Nota regionaal beleid 
1977-1980, die nog door mijn ambts-
voorganger is uitgebracht maar door 
mij in het parlement is verdedigd, 
wordt aan deze kwestie ook aandacht 

besteed. De spelregels staan o.a. op 
blz. 74 van deze nota. Ik erken dat het 
mensenwerk is en dat er natuurlijk 
wri jvingen in de samenwerking ont-
staan en bestaan. Dat zal ook wel zo 
bli jven, maar die kunnen op alle andere 
terreinen ook bestaan. Er is geen reden 
om daarin ernstige weeffouten te ver-
moeden. Het belang van de samenwer-
king in de toekomst zal naar mijn me-
ning 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 over-
legprocedure en de wens met elkaar tot 
overeenstemming te komen. Met de ge-
noemde spelregels en de wijze waarop 
de instituties werken, wordt daar op het 
ogenblik heel wel aan voldaan. 

Ik wi l niet van het onderwerp meso-
beleid 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 er-
op wil len wijzen dat er ingrijpende her-
structureringsprojecten in detextiel in-
dustrie zijn uitgevoerd, zowel in de 
spinnerijsector als in de sector van de 
weverij en de veredeling. Deze her-
structureringsprojecten zijn al in de ja-
ren '70 begonnen. Zij hadden tot doel 
een levensvatbare en concurrerende 
industrie in de KRL-sector te schep-
pen. Zwakke plekken moesten verdwij-
nen en de overheid heeft daarbij in 
zeer sterke mate financiële hulp gebo-
den. Omvangrijke financiële injecties 
zijn gegeven bij de oprichting van de 
Spinnerij Nederland - een combi-
natie - en bij de reorganisatie in de we-
verijen 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 steunpoli-
tiek aan die sector kans is zo'n sector te 
laten overleven. Een industrietak mag 
echter niet blijvend steun gaan genie-
ten. 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 interna-
tionaal gebeurt. 

Ik wijs ook hier op wat ik in de UCV 
in de Tweede Kamer heb gezegd, na-
melijk 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 macro-
beleid is dat dit allemaal mogelijk 
maakt. Dat blijft vooropstaan. Met wel-
ke gerichte herstructureringsoperatie 
ook, men zal altijd van een koude ker-
mis thuiskomen als er geen gezond ma-
crobeleid voor het bedrijfsleven be-
staat. 

Recent is een aantal zaken geënta-
meerd waarvan werd gezegd dat ze 
niet sterk stonden, maar die het voor-
deel 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 uit-
eengezet dat dit nooit een invulling 
van het begrip strategisch min imum 
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 om de redenen die ik hier in de 
notitie uiteen heb gezet, niet. 

Wij trachten wel, ook met het instru-
mentarium dat het sectorbeleid nu 
biedt, met generieke steunmaatrege-
len 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 kaderrege-
ling 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 Ne-
derland nog altijd beter dan in vele an-
dere geïndustrialiseerde landen. Dat 
moeten wij ons bewust zijn. Wij moe-
ten 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 be-
leidsdebatten over Economische Za-
ken pleegt te houden, namelijk op lan-
gere termijn, zoals ook de heer Trip al 
aangaf. 

De twee pijlers van het energiebe-
leid van de Regering zijn besparing en 
diversificatie. Met name diversificatie 
is een zaak van langere adem, het be-
sparingsbeleid kan op kortere termijn 
al vruchten afwerpen. De langere ter-
mijn mag ook weer niet te lang wor-
den, zoals enkele afgevaardigden aan-
gaven. De heer Zoutendijk voerde de 
verslechterde oliesituatie ten tonele 
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met de opmerking dat het besparings-
beleid niet alleen voortvarend ter hand 
dient te worden genomen, zoals wij 
reeds gedaan hebben, maar ook ver-
der geïntensiveerd dient te worden. 

De heer Mol heeft er volstrekt te-
recht op gewezen dat wi j niet tevreden 
moeten neerzitten, constaterend dat er 
een lager energieverbruik is, als dat al-
leen maar zijn oorzaak vindt in een ge-
ringere economische activiteit. Het be-
leid 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 moe-
ten worden ontwikkeld om de toena-
me van het energieverbruik terug te 
dringen. Hierover komen steeds veel 
suggesties binnen. 

Ik zal dan nu de verschillende terrei-
nen waarop het besparingsbeleid 
wordt gevoerd de revue laten passe-
ren. Twee jaar geleden is het nationaal 
woningisolatieprogramma aan het 
parlement voorgelegd en sindsdien 
geldt het als richtsnoer voor het han-
delen van de overheid, namelijk het 
isoleren van 200.000 woningen per 
jaar. Er wordt getracht een oplossing 
te vinden voor de budgettaire proble-
matiek, die misschien nog niet dit jaar, 
maar wel in komende jaren in de kas 
dreigt te ontstaan door een sterke toe-
name van het aantal verzoeken om 
isolatiesubsidie in de eerste maanden 
van 1980. Met behoud van de uit-
gangspunten van het isolatieprogram-
ma zijn wij druk doende een oplossing 
te vinden. 

De heer Mol heeft een tijdelijke toe-
slag genoemd op de brandstof af reke-
ning om isolatie af te dwingen. Dit zal 
niet erg zinvol zijn. Het is net zo-
iets als een progressief tariefstelsel. Ik 
heb advies gevraagd aan de Algemene 
Energieraad en na het gekregen te 
hebben een regeringsstandpunt daar-
over in de openbaarheid gebracht. Ik 
hoef nu niet alle problemen die eraan 
vastzitten, te releveren, maar er zijn ei-
sen van billijkheid en eisen van prakti-
sche uitvoerbaarheid en beide verhin-
deren 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 nim-
mer zou betekenen dat mensen die 
best op dit moment hun woning zou-
den willen laten isoleren, maar een-
voudig niet aan bod komen, extra zou-
den 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 kun-
nen worden gerealiseerd, hoewel het 
effect directer is. 

Uit het feit dat wij nu met budgettai-
re 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 lastenverde-
ling over een op zich heterogeen wo-
ningbestand, in de wettekst worden 
bezien. Dat zal vrij ingewikkeld wor-
den. Ook zal de wettelijke regeling van 
de huurvaststelling erbij moeten wor-
den betrokken, want bij huurwoningen 
is er altijd de extra hobbel te nemen 
dat de eigenaar de isolatie moet aan-
brengen, waarna de huurder vervol-
gens het genot heeft dat hij minder be-
hoeft te stoken. Verplichte isolatie zal 
dan ook leiden tot hogere huren. 

Thans werken wi j met klimleningen, 
die enigszins hetzelfde effect hebben, 
maar het betekent een extra budgettai-
re last. Hogere huren worden met na-
me bij woningwetwoningen via indivi-
duele huursubsidies gesubsidieerd. 
Dit alles afwegend, kom ik tot de con-
clusie dat er veel aan vast zit. We ko-
men steeds in een volgend comparti-
ment terecht, hoewel ik het geen fuik 
zou willen noemen. Het is wel ingewik-
keld. 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 me-
ning wetgeving wel nodig. In overleg 
met het Ministerie van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening worden 
op dit moment de mogelijkheden nage-
gaan van versterking en eventueel uit-
breiding van regelgeving ten aanzien 
energiebesparing in nieuwe woningen 
en util iteitsgebouwen. Ook wordt geke-
ken naar wijzen van centrale verwar-
ming. Ik ben voornemens om zo spoe-
dig moge l i j k - ik hoop nog dit kalender-
jaar - een wetsontwerp bij het parle-
ment in te dienen, waarin algemene re-
gelgevende bevoegdheden worden ge-
creëerd om een uit besparingsoogpunt 
optimaal energieverbruik van appara-
ten en installaties in ruime zin te waar-
borgen. 

Ik kom thans aan een ander terrein 
van het energiebeleid dat er toch dui-
delijk 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 om 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 werkzaam-
heden. 

Het rapport van het organisatiebu-
reau dat onder begeleiding van de 
CoCoNut een onderzoek naar het vraag-
stuk van de concentratie van nutsbedrij-
ven heeft ingesteld, zal op 30 juni wor-
den gepubliceerd. Op basis van dat rap-
port, dat onder verantwoordelijkheid 
van het adviesbureau wordt uitge-
bracht, zal de CoCoNut een beleidsad-
vies 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 stimule-
ring van warmtekracht, stadsverwar-
ming en dergelijke, waarbij wij thans 
knelpunten constateren. Daarom heb 
ik bij de heer Vergeer op spoed aange-
drongen. De CoCoNut heeft die vraag 
zeer positief beantwoord met een strak 
tijdschema dat erthans op gericht is 
om nog voor het eind van dit kalender-
jaar een beleidsadvies uit te brengen. 

Daarna is het woord aan de Rege-
ring voor een standpuntbepaling. Wat 
mij betref t- 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 onderlig-
gend organisatierapport, te doorkrui-
sen 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 eenvou-
dig. Er moet wel een structuurverbete-
ring komen, maar dat wi l 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 ener-
giebeleid, heeft gewezen op het be-
lang van het marktmechanisme voor 
de beperking van het energieverbruik. 

De prijsstelling van de energie acht ik 
in dat kader, met hem, van groot be-
lang. Ik heb zojuist over wettelijke 
maatregelen en regelgeving gespro-
ken. Dat zal niet genoeg zijn, maar 
nogmaals, het is wel van grote beteke-
nis. 

Ik ben dan ook van mening - en dat 
is duidelijk een andere mening dan die 
van de heer Kremer - dat een verho-
ging van de gasprijs voor kleinverbrui-
kers, die op dit moment nog sterk ach-
terligt bij de olieprijs, de prijs van sub-
stituerende brandstof, per 1 januari 
om energiepolitieke redenen nodig is. 
Overigens zal dat ook gebeuren zon-
der regeringsingrijpen door het con-
tract dat VEGIN en Gasunie hebben. 
Dat heeft niets te maken met de wens 
om het koopkrachtverlies, dat daar-
door natuurlijk ontstaat, te compense-
ren. Dat is een ander vraagstuk, dat sa-
menhangt met de indexatie respectie-
velijk met vervangen van de indexatie 
door fiscale maatregelen. Daarover zal 
ik hier nu niet spreken. 

De heer Kaland heeft de stelling ge-
poneerd, 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 dedoor het Planbureau ge-
vonden prijselasticiteit van het energie-
verbruik. 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 huishou-
dens - denk aan de isolatie - groter 
zijn dan in de industrie. Daar blijkt te-
gelijk nog uit, dat de g las tu inbouw- in 
tegenstelling tot wat de heer Kaland 
veronderstelt - tot de koplopers op be-
sparingsgebied behoort. Datdeson-
danks het gasverbruik toenam, vloeit 
voort uit de toename van het ver-
warmd areaal en de omschakeling van 
olie op gas. Dat laatste is om milieure-
denen wel toegejuicht. De toename 
van het verwarmd areaal is natuurlijk 
een kwestie van afzetmogelijkheden. 
Daarbij speelt uiteraard de kostenfac-
tor van de energie een rol. 

De heer Kaland heeft terecht gewe-
zen op de energie-intensieve industrië-
le structuur, die wi j 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 

moeten bewegen en dus ook zal bewe-
gen, om de eenvoudige reden, dat de 
vraag gaat verschuiven en dat er ener-
giebesparende maatregelen zullen 
worden genomen. 

Het industriebeleid richt zich dan ui-
teraard mede op innoverende activitei-
ten die, ook als de energieprijzen ver-
der stijgen, op langere termijn levens-
vatbaar blijken te zijn. 

Er is gevraagd hoe ik sta tegenover 
de vestiging van nieuwe energie-in-
tensieve bedrijven. Ik sluit dat niet in 
alle gevallen op voorhand uit. Die le-
vensvatbaarheid bij reële energieprij-
zen dient echter ook bij dat soort be-
drijven uitgangspunt te zijn. Er zullen 
toch ook in de afweging voor de Ne-
derlandse samenleving als geheel bij-
zonder 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 beant-
woord. 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 produk-
tie 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 be-
sluitvorming duurt al zo'n t i jd. 

De keuze van in te zetten gediversi-
fieerde energiedragers zal zeer zorg-
vuldig moeten geschieden. Dat geldt 
wat de elektriciteitsproduktie betreft 
met name ook voor de afweging tus-
sen kolen en kernenergie. 

Kolen kunnen natuurlijk ook buiten 
de elektriciteitsopwekking worden toe-
gepast. In het tweede deel van de 
Energienota, de Kolennota, is de in-
dustriële toepassing beschreven. Er 
zijn hier van verschillende kanten nog-
al wat vraagtekens geplaatst bij het 
voorgestelde kolenbeleid. De heer Ka-
land veronderstelde zelfs, dat de weer-
stand tegen de herintroductie van ko-
len zienderogen was gestegen. Ik weet 
dat niet. Het is echter duidelijk, dat er 
bij velen verontrusting bestaat over de 
gevolgen, met name voor het mil ieu, 
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die een toenemend gebruik van kolen 
met zich zal brengen. De standpunten 
die daarover nu kenbaar worden ge-
maakt, 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 reac-
ties binnenkomen. Dat wil nog niet 
zeggen, dat dit op zich een andere be-
schouwingswijze 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 elektriciteitscen-
trales. Het is duidelijk dat de olievoor-
ziening niet zo erg zeker is. Hierbij 
denk ik nog niet eens aan politieke fac-
toren, hoewel die daarbij natuurlijk 
ook een belangrijke rol spelen. Ik denk 
wel degelijk ook aan de niet in de mate 
van het verbruik toenemende produk-
tie. Dit blijkt uit alle berekeningen en 
een, overigens begrijpelijk, beleid van 
de olieproducerende staten. Die willen 
ook niet uitverkopen. Zij wil len gelei-
delijk overschakelen op een andere 
economische structuur. 

Een gasvoorraad is eindig. Neder-
land 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 licht-
zinnig vind, alsook onverantwoordelijk 
ten opzichte van latere generaties. 

Dat betekent dus dat men dat gas 
wel degelijk moet gebruiken, ook ge-
heel conform de lEA-regels, voor 
hoogwaardige toepassing. Eén van de 
hoogwaardige toepassingen is huis-
houdelijke verwarming. Men moet 
maar eens bedenken wat het alleen al 
voor het milieu betekent dat wij wat 
dat betreft met gas stoken. Het bete-
kent ook dat wij op andere terreinen -
het industriële industrieverbruik is nog 
altijd bijna de helft van het totaal - en 
op het gebied van de elektriciteitspro-
duktie niet aan de keuze kunnen ontko-
men hoe wi j het zullen doen. Daarbij 
spelen kolen en kernenergie nu een-
maal mee. Het derde deel van de Ener-
gienota 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 wil len bagatel-

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 Wocol-
studie wordt de complexiteit van de 
materie wel benadrukt. 

In het kader van de OESO en de IEA 
zal binnenkort een kooldioxide work-
shop worden gehouden. Nederland zal 
er met drie deskundigen aan deelne-
men. Het doel daarvan is te komen tot 
een gecoördineerd onderzoekpro-
gramma, 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 meegeno-
men. 

De heer Zoutendijk heeft, wat de ko-
lenvoorziening betreft, zich bezorgd 
afgevraagd of wi j er in 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 in-
spanningen 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 be-
slissingen over het Nederlandse kolen-
beleid noodzakelijk, opdat wi j ti jdig de 
nodige actie kunnen ondernemen. Wij 
moeten niet in een vicieuze cirkel van 
afwachten terecht komen. 

Aan de produktiezijde moet zeker-
heid bestaan dat de toenemende pro-
duktie 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 wor-
den gegeven om die activiteiten op 
gang te brengen. Als dit gecoördi-
neerd gebeurt, kunnen wij vermijden 
dat het kiezen van kolen een sprong in 
het duister zou worden. Als echter bin-
nenkort 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 

afgevaardigden bepleite sterker inzet-
ten van aardgas voor de elektriciteits-
opwekking. Men zou daarmee de 
bouw van kolencentrales, eventueel 
kerncentrales, natuurlijk kunnen uit-
stellen. Ik heb zojuist al iets gezegd 
over de wijze waarop wij naar mijn 
mening met ons gas moeten omsprin-
gen. 

De heer Zoutendijk vindt het afzetbe-
leid nog te restrictief. Hij heeft ge-
vraagd of die overschakeling van gas 
naar stookolie, die in de afgelopen ja-
ren heeft plaatsgevonden, bij elektri-
sche centrales en industriële ondervu-
ring eigenlijk wel gewenst is. 

In beide gevallen gaat het om onder-
vuring. Dit is een laagwaardige en dus 
minder aantrekkelijke optie voor de in-
zet van aardgas. 

Men kan in deze sectoren heel wel 
andere brandstoffen inzetten, wat past 
in de diversificatie. Deze is in vele lan-
den 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 be-
houden. 

Als de stookolie wegvalt, komen wij 
in de situatie waarvoor strategische re-
serve van het gas dient. Zolang de 
stookolie er echter is, verdient inzet 
hiervan de voorkeur, zodat aardgas 
wordt gespaard. Dit kan men in de toe-
komst inzetten waar de specifieke ei-
genschappen van deze energiedrager 
vanuit een oogpunt van hoogwaardig-
heid goed tot hun recht komen en in 
gevallen waarin andere energiedra-
gers wegvallen, bij voorbeeld door po-
litieke 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 ge-
vaarlijk. Ik merk nogmaals op dat di-
versificatie een pijler van het energie-
beleid is. Juist bij de elektriciteitsop-
wekking hebben wij mogelijkheden tot 
diversificatie. In de industriële toepas-
singen zal het moeilijker zijn. Ik meen 
dat wi j op een zeer hellend vlak ko-
men, als wi j hiervan om budgettaire 
redenen afwijken. Aan de overzijde 
van het Binnenhof heb ik op een sug-
gestie op dit punt gezegd dat dit niet 
eens meer potverteren, maar zelfs 
'potverbranden' is. 

Overigens speelt naast het budget-
taire 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 in-
komsten uit aardgas zullen sneller da-
len en wi j zullen meer energie moeten 
importeren, als deze nog schaarser en 
duurder is. Dit betekent dat wij de las-
ten op latere generatie afwentelen. Dit 
lijkt mij geen goed beleid. 

De heer Mol heeft ten slotte een op-
merking gemaakt over de aanpassing 
van de elektriciteitsprognoses, waar-
door de behoefte aan grote kolencen-
trales vermindert. In het binnenkort te 
verschijnen deel 3 van de Energienota 
gaan wi j hierop uitvoerig in. Ook hierin 
staat echter dat diversificatie mee-
brengt dat meer kolen worden ingezet. 
Centrales die zijn versleten, zullen dus 
door koleneenheden worden vervan-
gen. Zelfs als een vermindering van het 
energieverbruik p laatsvindt" ik zie dit 
nog niet gebeuren - zal men koleneen-
heden nodig hebben, zij het minder. 

Ik heb nu enkele malen over het der-
de deel van de Energienota gesproken. 
Het is er nog niet. Ik kom nu vanzelf toe 
aan de zogenaamde maatschappelijke 
discussie over kernenergie. Naar aan-
leiding 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 gekop-
peld; toen ik aantrad, bestond het voor-
nemen, verschillende nota's u i t te 
brengen. Zij moeten een beeld geven 
van het totale energievraagstuk en het 
hierop te enten beleid, met sterke aan-
dacht 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. Desniette-
min kan het altijd beter. Energiebespa-
ring alleen kan het probleem van de 
energievoorziening, waarvoor wij in 
de komende decennia worden ge-
plaatst, niet oplossen. Wij zullen be-
slissingen moeten nemen. De maat-
schappelijke discussie heeft de functie, 
op een breed vlak voor een ieder toe-
gankelijke informatie te verschaffen, 
zodat straks weloverwogen en bewust 
beslissingen kunnen worden geno-
men. Hopelijk zal het derde deel van 
de nota Energiebeleid over ongeveer 
een maand uitkomen. Dan zal het ma-
teriaal van regeringszijde ter tafel lig-
gen om de discussie te beginnen. 

Zowel de Regering als de Tweede 
Kamer, die dit duidelijk heeft uitge-
sproken, is van mening dat die discus-

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 na-
tuurlijk geen politieke verantwoorde-
lijkheden uit. Het betekent echter wel 
dat men er verstandig aan doet, die af-
weging niette doen plaatsvinden 
voordat alle gegegens duidelijk en ge-
ordend ter tafel zullen liggen. 

De heer Kaland heeft gevraagd in 
hoeverre de maatschappelijke discus-
sie zou moeten wachten op het ge-
reedkomen van bepaalde, nieuwe sce-
nario's. Dat is niet zo. Ik heb aan de AI-
gemene Energieraad gevraagd, mij 
hierover te adviseren. Daarbij heb ik 
duidelijk gezegd dat eventuele alterna-
tieve scenario's in het begin van 1981 
klaar zouden moeten zijn. 

Ik acht het namelijk niet aanvaard-
baar, met de maatschappelijke discus-
sie te wachten totdat die scenario's 
over een aantal jaren tot in detail zou-
den zijn uitgewerkt. Dit betekent dus 
dat er niet geheel nieuwe modellen 
kunnen komen maar wel dat een dui-
delijk beeld kan worden gegeven. Ove-
rigens moet men altijd bij scenario's 
de relativiteit in het oog houden. Zij 
blijven een hulpmiddel bij de beleids-
beslissing voor de lange termi jn; geen 
voorspellingen die zeker zullen uitko-
men; ik zou zelfs wil len zeggen: voor-
spellingen die zeker niet precies zullen 
uitkomen. Zo gaat dat met dit soort za-
ken. 

Wat de vraag van de heer Zoutendijk 
over het radioactief afval betreft, waar-
bij hij dat probleem vergelijkt met het 
afval van de kolencentrales, merk ik op 
dat inderdaad ook voor radio-actief af-
val geldt dat de milieuproblemen in 
principe oplosbaar zijn maar dat uiter-
aard - 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 geo-
logische formaties voor definitieve 
opslag van radio-actief afval. 

In principe wordt de aanwezige ken-
nis op dit moment voldoende geacht 
om een veilige opbergplaats te maken 
in zoutkoepels, kleilagen of rotsforma-
ties. De stand van zaken in de verschil-
lende landen is dan ook dat voldoende 
vertrouwen bestaat in een aanvaard-
bare methode van opberging maar dat 
nu de karakteristieken van de geselec-
teerde plaatsen zullen moeten worden 

getest om tot een praktische uitvoe-
ring te komen. Het zijn niet zozeer de 
technische maar veeleer de bestuurlij-
ke problemen die een definitieve op-
lossing in de weg staan. Dat geldt, zo-
als men weet, ook voor Nederland. 
Men weet dat potentieel geschikte 
zoutkoepels in ons land aanwezig zijn, 
in de noordelijke provincies en wei-
licht ook onder de Noordzee. 

Voor de afvalproblematiek verwijs ik 
overigens weer naar het derde deel 
van de Nota Energiebeleid. Ik wi l wel 
zeggen dat de Regering in ieder geval 
meent, actief te moeten deelnemen 
aan een internationaal onderzoekspro-
gramma om de mogelijkheden van de 
opslag van radio-actief afval in de bo-
dem van de diepzee te onderzoeken. 

Op een vergelijking tussen de kolen-
en de kernketen, waarom de heer Zou-
tendijk heeft gevraagd, zal ook in het 
derde deel van de nota uitvoerig wor-
den ingegaan. Dit zal mede een belang-
rijke 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 rui-
me mate aandacht heeft gevraagd 
voor het belang, voor ons land verbon-
den aan de benutting van de eigen ko-
lenvoorkomens. 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 intensive-
ring van het onderzoek naar de moge-
lijkheid 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 sym-
posium; de heer Trip verwees ernaar -
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 er-
aan moeten beginnen. 

Op het genoemde symposium is 
met name gepleit voor een meer diep-
gaande inventarisatie van de Neder-
landse kolenvoorraden. Over deze 
aangelegenheid is thans overleg gaan-
de tussen de Rijksgeologische Dienst 
en mijn departement, waarbij wordt 
bekeken op welke wijze uitbreiding 
zou moeten worden gegeven aan het 
lopende onderzoek, alsmede wat daar-
van de budgettaire consequenties zou-
den zijn. Tijdens het symposium is er 
tevens voor gepleit om 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 be-
reid te bezien welke mogelijkheden tot 
realisatie aanwezig zijn. 

Een derde punt waarvoor tijdens 
meergenoemd symposium aandacht 
werd gevraagd, betreft de instandhou-
ding, respectievelijk de versterking 
van de mijnbouwfaculteit in Delft. Dit 
is een onderwerp dat primair onder de 
verantwoordelijkheid van mijn ambt-
genoten voor Onderwijs en Weten-
schappen 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 vergas-
sen al voorhanden zou zijn, wil ik er 
ten overvloede nog eens op wijzen dat 
dit proces niet alleen nog onrendabel 
is, maar bovendien nog onbeheers-
baar. 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 ge-
val van uit gaat dat er een grotere inzet 
van kolen nodig zal zijn. 

Voor wat betreft de 'wetenschappe-
lijke sfeer' kom ik nu tot slot op een ter-
rein dat wat verder van het directe 
energiebeleid afligt maar ook het in-
dustriebeleid betreft, namelijk de bio-
technologie. In de schriftelijke ant-
woorden heb ik daarover al het een en 
ander gezegd. In het kort wil ik nog op-
merken dat het Centraal Instituut voor 
Industrieontwikkeling, het CIVI, een in-
ventarisatie heeft opgesteld van de 
mogelijkheden voor de Nederlandse 
industrie op het gebied van de DNA-
technologie. 

Men is thans bezig aan een vervolg-
studie betreffende een programma in 
hoofdli jnen; daarbij zullen ook de door 
de heer Zoutendijk genoemde projec-
ten betreffende de energie aan de orde 
kunnen komen, waarbij bij voorbeeld 
methanolproduktie, waterstofproduk-
tie 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 pa-
ragraaf van mijn antwoord in het be-
leidsdebat 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 Zou-
tendijk. Laatstgenoemde stemt in - dit 
verheugt mij - met het door de Rege-
ring gevoerde actieve gasinkoopbe-
leid. 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 leveran-
ciers, 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 aardgas-
voorraad als een tot onze beschikking 
staande strategische reserve. Daar-
door wordt de afhankelijkheid van het 
buitenland eigenlijk juist niet vergroot. 

Als de Sovjet Unie inderdaad additi-
oneel gas gaat exporteren naar West-
Europa - dat is nog niet definitief be-
slist, voor zover ik weet - , zal mede ge-
let op de grote vraag van andere lan-
den die geen eigen gasvoorraad heb-
ben niet meer dan 4 mld. a 5 mld. m3 

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 wi j altijd houden. Uiteraard is ook 
het actieve gasinkoopbeleid gericht op 
zoveel mogelijk diversificatie. Dat be-
tekent invoeren op alle mogelijke wi j -
zen, buisleiding en vloeibaar gas, en 
spreiding over zoveel mogelijk landen 
van herkomst. 

Nu de prijszetting van aardgas, mijn-
heer de Voorzitter, waarover de heer 
Kaland heeft gesproken. Het uitgangs-
punt daarvan is markwaarde-oriën-
tatie. Daarbij streven wij een stelsel 
van prijsverhoudingen na, gegrond in 
de waarde van nabij gelegen substitu-
ten, waar bovenop eventueel een pre-
mie-element komt om de specifieke 
voordelen van gas weer te geven. Op 
dit moment kan men zeggen dat ei-
genlijk alleen olieprodukten substitu-
ten voor gas vormen, en die functione-
ren dan ook als parameter in de prijs-
zetting. 

Als kolen in de toekomst een groter 
aandeel zouden innemen, zou er mis-
schien reden zijn om ook te denken 
aan een rol voor de kolenprijs in die 
prijsstelling van gas. 

Ik weet niet of dat voor de prijsstel-
ling van gas erg veel zal uitmaken. De 
kolenprijs zelf is natuurlijk in de toe-
komst onzeker. Vooral de nieuwe in-
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vesteringen, transportli jnen enz. zullen 
de prijs wel opvoeren. Bovendien zal 
het inzetten van kolen nogal wat kos-
ten met zich brengen voor ons zelf. Ik 
denk aan de milieumaatregelen die ab-
soluut nodig zijn. Daardoor zal de ko-
lenprijs 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 uit-
drukking te brengen. 

Ik weet niet wanneer wi j naar kolen-
gas zouden moeten gaan kijken, maar 
ik denk dat kolengas eerder het richt-
snoer zal moeten zijn en daarnaast ui-
teraard ook het te importeren gas, om-
dat dat als zodanig wordt doorgele-
verd. 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 vei-
lig stellen van de toekomstige energie-
voorziening. 

Ik deel die visie en zou in dat ver-
band wil len wijzen op de brief die ik 
daarover onlangs aan de Tweede Ka-
mer heb doen toekomen. Daarin heb ik 
gesteld dat ik een aanvullende winst-
delingsregeling, waarop van verschil-
lende kanten werd aangedrongen, 
minder gewenst acht dan een opzet 
waarin investeringen worden ge-
pleegd, hetzij in de economische struc-
tuur van dit land, hetzij ten behoeve 
van de energievoorziening van dit 
land. Daarover heb ik afspraken ge-
maakt. Met name ook het belang van 
die investeringen voor de nationale 
energievoorziening, waarop de heer 
Kaland wees, is voor mij een belang-
rijk punt geweest om voor die optie te 
kiezen in plaats van voor verhoging 
van de government take. 

Er is gevraagd naar de kolenvergas-
singsplannen van Exxon. Toen de ko-
lennota uitkwam, waren wi j nog niet 
zeker van de plannen van Exxon voor 
het situeren van een vergassingsfa-
briek in Nederland. Die heeft mede een 
rol gespeeld bij het gesprek dat ik zo-
juist 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 ge-
lukkig dat er intussen ook dingen ge-
beuren op energieterrein. 
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Ik wil nog enkele plannen voor uit-
breiding van de raffinaderijen noe-
men. De plannen voor het bouwen van 
kraakinstallaties, waarop de heer Ka-
land doelde, zijn mij bekend. Ik noem 
de flexikoker van Esso, de katalytische 
kraakinstallatie van British Petroleum, 
die begin 1981 klaar is en de hydro-
cracker van Total/Dow. De realisatie 
van de plannen zal de beschikbaarheid 
van stookolie uit Nederlandse raffina-
derijen inderdaad verkleinen, maar die 
plannen moeten toch wel gezien wor-
den in het wijdere kader van de olie-
markt in Noordwest-Europa, waarbij 
de Nederlandse raffinage-industrie nu 
eenmaal - gelukkig voor de Neder-
landse economie - een belangrijke rol 
speelt. 

De vraag naar stookolie in Noord-
west-Europa neemt af door de toene-
mende 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, respec-
tievelijk meer zou moeten worden 
geïmporteerd. 

Over het steeds in de belangstelling 
staande vraagstuk van de aardgasex-
portprijzen heeft de heer Kaland ook 
een aantal vragen gesteld. In herinner 
eraan dat een Regeringscommissaris 
is aangesteld voor de aardgasexport-
prijzen uit hoofde van de regeringsver-
antwoordelijkheid op dat punt. Die 
verantwoordelijkheid is ook neerge-
legd in de Wet aardgasprijzen. 

Het betreffende Koninklijk besluit 
waarbij de heer Spierenburg is be-
noemd, is inmiddels in de Staatscou-
rant 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 Spieren-
burg treedt dus namens de Nederland-
se Regering op en niet namens de be-
trokken gasleveranciers. Als de heer 
Spierenburg resultaten boekt, zullen 
deze door de contractpartijen in hun 
overeenkomsten moeten worden ver-
werkt. 

Men zal zich afvragen waarom de 
Regering deze wat ongebruikelijke 
procedure heeft gekozen. Welnu, ik 
verwijs naar mijn brief van 10 juni aan 

de voorzitter van de vaste Kamercom-
missie voor Economische Zaken van 
de Tweede Kamer, uit welke brief de 
heer Kaland al een passage heeft geci-
teerd. De essentie daarvan is dat tot nu 
toe onderhandelingen door de con-
tractspartijen zijn gevoerd, ook nadat 
ik bij mijn buitenlandse ambtgenoten 
het afgelopen najaar wensen tot prijs-
aanpassingen had ingeleid. 

Om misverstanden te voorkomen, 
leg ik er de nadruk op dat ik maar één 
rondreis heb gemaakt en niet twee, zo-
als werd gesteld. Ik heb echter wel on-
langs een tweede ronde gemaakt om 
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 om de 
Wet aardgasprijzen toe te passen en 
minimumpri jzen vast te stellen. Zij 
heeft dat echter niet gedaan, omdat zij 
een oplossing langs de weg van on-
derhandelingen nog steeds niet uitge-
sloten acht. Er treedt dan echter wel 
een regeringsverantwoordelijkheid 
op. 

In de contacten met mijn buitenland-
se ambtgenoten in de zojuist gerele-
veerde ronde in het najaar van het vo-
rige jaar en ook in de introductieronde 
voor het werk van de heer Spieren-
burg, meen ik begrip voor het Neder-
landse streven te hebben aangetrof-
fen. 

Ik ben ervan overtuigd dat, gezien de 
huidige onrustige situatie op de we-
reldgasmarkt, het begrip alleen nog 
maar kan toenemen. Juist uit hoofde 
van de regeringsverantwoordelijkheid 
om eventueel de prijzen in overeen-
stemming met de waarde te brengen 
door toepassing van de Wet aardgas-
prijzen, behoort de Regering zelf het 
initiatief te nemen en de onderhande-
lingen 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 af-
gevaardigde en ik het daarover wel 
eens zijn. 

De heer Kaland vroeg een toelich-
ting op de zin in de brief van 10 jul i , dat 
de mogelijkheid van eventuele vast-
stelling van minimumprijzen op basis 
van de Wet aardgasprijzen daarbij dui-
delijk werd voorbehouden. Die zin 
staat er voor de duidelijkheid in, zodat 
blijkt dat de goedkeuring op privaat-

rechtelijke grond is gegeven en om te 
voorkomen dat indien de Wet aardgas-
prijzen wordt toegepast, contractpar-
tijen goedkeuring van die contractswij-
ziging, privaatrechtelijk, als argument 
tegen wetstoepassing, publiekrechte-
lijk, zouden kunnen opwerpen. 

De heer Kaland stelde nog een vraag 
over een ministeriële briefwisseling uit 
het verleden. Het gaat om een brief-
wisseling die in 1965 tussen de toen-
malige ministers van economische za-
ken van de Bondsrepubliek en van Ne-
derland - voor Nederland was het de 
heer Den Uyl - is gevoerd. Die brief-
wisseling is naar mijn weten nimmer 
gepubliceerd, maar van Duitse zijde 
nog wel eens naar voren gebracht, ook 
in vragen in de Bundestag, onder an-
dere ten tijde van het tot stand komen 
van de Wet aardgasprijzen. 

Naar mijn mening houdt die brief 
niets anders in dan het beleidsvoorne-
men om van Nederlandse kant niet tot 
overheidsingrijpen over te gaan. Ik 
ben van mening dat - het is 15 jaar ge-
leden - afgezien van de status van de 
briefwisseling, die brief geen beteke-
nis 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 sa-
menhang met de gasexportproblema-
tiek dat het optreden van de Gasunie 
van binnenuit verzwakt zou kunnen 
worden door het feit dat de oliemaat-
schappijen naast hun belang alsaan-
deelhouders van de Gasunie een voor 
hen gewichtiger belang eventueel op 
zeer indirecte wijze via buitenlandse 
kleindochters en andere afstammelin-
gen als afnemers van de Gasunie zou-
den 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 verwe-
zen, 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 olie-
maatschappijen 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 uiter-
aard dit verwijt dat zij mogelijk een 
dubbelrol zouden kunnen spelen be-
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wust. Zij hebben zich om die reden na-
tionaal 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 daar-
op mij nog belangrijke goedkeurings-
bevoegdheden toevallen, waarbij 
voorwaarde is dat ik naast eigen infor-
matie ten volle kan putten uit onafhan-
kelijk verkregen gegevens van DSM-
aardgas, vormt voldoende tegenwicht 
voor eventuele ongewenste druk van 
belangen binnen de Gasunie. Daaraan 
wi l ik overigens nog wel toevoegen, 
dat mij daarvan nog niets is gebleken. 

Ik kom nu toe aan de beide wetsont-
werpen inzake de WIR. In eerste ter-
mijn kwamen zowel de doeleinden van 
investeringsstimulering ter sprake als-
ook de effectiviteit van het WIR-instru-
mentarium en de wijze waarop de WIR 
in de praktijk tot op heden functio-
neert. 

De heer Mol heeft sterke twijfel geuit 
over het effect van de investeringssti-
mulering via de WIR voor de werkgele-
genheid. Het vraagstuk van de effecti-
viteit van de WIR, zowel direct voor in-
vesteringen, als ook indirect voor de 
werkgelegenheid, is buitengewoon 
complex. De determinanten van het in-
vesteringsgedrag zijn empirisch moei-
lijk in kaartte brengen. 

Er is een zorgvuldige econometri-
sche analyse voor nodig om de in-
vloed van investeringsfaciliteiten op 
het investeringsgedrag te isoleren 
van andere invloedrijke factoren, zoals 
de rendementsituatie en de bezet-
tingsgraad. Zoals ik in de memorie van 
antwoord heb vermeld, is een derge-
lijk onderzoek begonnen, maar de af-
ronding kan nog wel even op zich laten 
wachten. In antwoord op een desbe-
treffende vraag van de heer Terwindt 
kan ik nu slechts zeggen dat het onder-
zoek waaraan het Centraal Planbureau 
zijn medewerking verleent, niet voor 
dit najaar tot resultaten zal leiden. 

Uit voorgaande studies van het Cen-
traal Planbureau, waarvan de resulta-
ten een rol speelden bij de debatten 
rond de invoering van de WIR, bleek 
overigens - ik herinner aan de Nota 
Selectieve Groei- dat fiscale investe-
ringsstimulansen effectiever waren 
voor de werkgelegenheid dan loon-
kostensubsidies bij voorbeeld in de 
vorm van de overname van premies, 
zoals de heer Mol suggereerde. Las-
tenverlichting voor het bedrijfsleven 
dient onzes inziens niet in de plaats te 

komen van investeringsstimulansen, 
maar moet naast investeringsstimu-
lansen een belangrijk beleidsdoel zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook al heb-
ben wij nu nog geen exact inzicht in de 
effectiviteit van het WIR-instrument, 
aan de noodzaak van de investerings-
stimulans voor het Nederlandse be-
drijfsleven kan eigenlijk niet getwijfeld 
worden, trouwens dat geldt ook in het 
buitenland. Veel sectoren hebben drin-
gend behoefte aan versterking van het 
concurrentievermogen, zoals ik in het 
begin van mijn antwoord tijdens het 
beleidsdebat heb gezegd. Investerin-
gen zijn hierdoor een noodzakelijke 
voorwaarde. Niet alleen creatie, maar 
ook behoud van werkgelegenheid is 
een belangrijk oogmerk van investe-
ringsstimulering. 

De zorgwekkende situatie ten aan-
zien van de bedrijfsrendementen 
weerhoudt naar mijn mening veel be-
drijven op dit moment van het doen 
van hoogst noodzakelijke investerin-
gen 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 stimulan-
sen moeten aanvullend zijn op de ge-
nerieke 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 uit-
gebouwd totdat het evenwicht zou zijn 
bereikt. 

Met de introductie van de energie-
en milieutoeslag achten wi j , en dan 
verschil ik van mening met de heer 
Trip, het vermogen om via de WIR in-
vesteringen in een wenselijke richting 
te leiden, aanzienlijk versterkt. 

De heer Trip heeft ook nog gevraagd 
naar de relatie met de innovatiestimu-
leringsregeling. Ik heb daarop schrifte-
lijk al antwoord gegeven. 

Ik herhaal nog eens dat volgens ons 
oorspronkelijk plan de Instir, de gene-
rieke investeringsregeling, op kleine 
bedrijven toegespitst, zou worden uit-
gevoerd met middelen uit het WIR-
fonds. Wij bekijken nu of het mogelijk 
is die Instir als een soort aparte een-
heid binnen de WIR te realiseren, 
waardoor naast de investeringscom-
ponent, de innovatietoeslag, ook de 
loonkostencomponent van de innova-
tiestimulering in de WIR een plaats zou 
krijgen. Met een WIR-toeslag zou geen 
beslag worden gelegd op innovatie-
gelden. Integendeel, een deel van de 
WIR-gelden zal binnen of buiten de 
WIR gericht worden aangewend voor 
stimulering van innovatie. 

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 signa-
leert. Ik wijs erop dat bij invoering van 
een dergelijke ingrijpende wetgeving 
als de WIR aanloopmoeilijkheden niet 
te vermijden zijn. Een aantal tekortko-
mingen die nu worden gesignaleerd 
kunnen echter toch niet als aanloop-
problemen worden beschouwd. Wij 
zijn nu bezig de knelpunten te inventa-
riseren en zoeken naar reparatiemoge-
lijkheden voor de WIR. Daarbij komen 
verschillende aspecten die hier zijn ge-
noemd ook aan bod. 

De heer Mol noemde de landbouw-
en visserijsector. Het onderzoek daar 
zal zich toespitsen op het effect van re-
gionale toeslagen en op de relatie tus-
sen de WIR en de specifieke doelstel-
ling van het landbouw- en visserijbe-
leid. 

De heer Zoutendijk wees op onbe-
doelde neveneffecten en vroeg om 
een interimevaluatie. Wij streven er-
naar, op korte termijn een wets-
ontwerp 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 onroe-
rend goed, waarbij het verschijnsel 
van de zogenaande profitrouting, 
maar bij niet-WIR-gerechtigden, zoals 
overheidslichamen, voor bepaalde ac-
tiviteiten de WIR-sfeer opzoeken en 
dan oneigenlijk profiteren van de faci-
liteiten. De Staatssecretaris van Finan-
ciën heeft bij de behandeling van het 
wetsontwerp tot verlaging van de ba-
sispremies 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 mo-
ment om uitvoerig in te gaan op de me-
rites van het artikel van de heer Nobel, 
dat door de heer Zoutendijk werd geci-
teerd. Ons is tot op heden niet geble-
ken 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 ge-
bruik van de WIR - bij voorbeeld via 
verkapte privébeleggingen - in onroe-
rend 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 moei-
lijk te vinden. De mogelijkheid van 
overkill wordt dan ook in eerderge-
noemd onderzoek bestudeerd. Ook 

Eerste Kamer 
24 juni 1980 

Economische Zaken 
WIR 1063 



Van Aardenne 

kan niet worden ontkend dat de af-
stemming tussen WIR en SIR proble-
men oproept, maar daarbij moeten wij 
wel bedenken dat beide regelingen 
hun eigen merites hebben en dat een 
verdere afstemming een van beide re-
gelingen geweld zou kunnen aandoen. 
Ik wijs erop dat Brussel ons wat dat be-
treft, nauwelijks speelruimte laat. 

Ik kan toch niet de verleiding weer-
staan 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 investeringspre-
mie verdeeld moet worden tussen de 
eigenaar en de huurder, indien een be-
drijfsgebouw verhuurd is. 

Afgezien van de uitvoeringstechni-
sche complicaties van het systeem, 
welke levensgroot aanwezig zijn, zet-
ten wi j de nodige vraagtekens bij de 
wenselijkheid ervan. In de eerste 
plaats is het zeker niet uitgesloten dat 
de WIR invloed zal hebben op de huur-
prijs, waardoor de huurder toch al eni-
germate meeprofiteert van de premie. 
In de tweede plaats achten wij het juist 
dat de premie primair wordt gegeven 
aan degene die het risico neemt om 
middelen voor een lange termijn vast te 
leggen. Het voorlopig oordeel over de-
ze suggestie is dus niet zo erg positief. 
Wij houden voorkeur voor het bijscha-
ven van de huidige WIR, waarmee wi j 
druk bezig zijn. 

De heer Terwindt sprak geheel in on-
ze geest toen hij zei dat het hele bouw-
werk van de WIR nog eens goed zou 
moeten worden beschouwd op dege-
lijkheid en toegankelijkheid, voordat 
zou worden beslist tot uitbreiding. In 
de Tweede Kamer is dat geluid ge-
hoord. Het is duidelijk dat wi j daar re-
kening mee houden. Het is belangrijk, 
nu ervaring op te doen met de toeslag 
uit de eerste en tweede fase en de ef-
fectiviteit van het instrumentarium kri-
tisch te onderzoeken. Daarbij moeten 
voor de innovatie wel de nodige in-
strumenten worden verschaft. 

Ik wi l nog even ingaan over de ener-
gietoeslag uit het wetsontwerp 15 562. 
De heer Terwindt liet zich kritisch uit 
over het ontbreken van een overbrug-
gingsregeling tussen de vroegere in-
vesteringsstimulans voor energiebe-
sparing en de nu voorgestelde ener-
gietoeslag. Ik verwijs voor een ant-
woord naar de memorie van ant-
woord, waarin ik uiteen heb gezet wel-
ke factoren tot vertraging aanleiding 
hebben gegeven. 

Wij meenden erop te mogen reke-
nen bij de indiening in april 1979 van 
het wetsontwerp dat de nieuwe toesla-

gen nog in de loop van 1979 in wer-
king zouden kunnen treden. Toen een-
maal bleek dat dit niet lukte, ontbrak 
voldoende ti jd om een adequate inte-
rimregeling op te zetten. Voorheen be-
staande regelingen konden niet onver-
anderd worden voortgezet. Bovendien 
zou het ambtelijk uitvoeringsapparaat 
ten dele opnieuw moeten worden op-
gebouwd. 

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 wi j natuurlijk 
de noodzaak van een actief bespa-
ringsbeleid in de non-profit sector. 
Voor die sector worden op dit moment 
nieuwe subsidieregelingen voorbe-
reid, uiteraard buiten de WIR, in sa-
menwerking tussen mijn departement 
en het departement van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening. 

De heer Terwindt was van mening, 
dat de door ons voorgestelde premie 
van 10% voor kolenstook, ondanks de 
cumulatiemogelijkheid voor de milieu-
toeslag, toch nog een onvoldoende sti-
mulans 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 toe-
passing van het premieplafond van 
40% voor installaties. Wij zien eigenlijk 
geen reden om nu juist de investerin-
gen in het kolenstoken buiten het pla-
fond te laten. Het plafond knelt name-
lijk niet. Bovendien zou dat de regeling 
weer ingewikkelder en dus onover-
zichtelijker maken. Dat is toch een punt 
dat bij de WIR wel een rol speelt. Het 
zal tot de hoge uitzonderingen beho-
ren-ze l fs wanneer de regionale toe-
slag van toepassing is - dat een kolen-
installatie met 40% wordt gepremi-
eerd. Ook hiermee kunnen wi j beter 
eerst ervaring opdoen, waarover wi j 
uiteraard zullen rapporteren in ons 
jaarlijks verslag. 

De heer Terwindt heeft ook nog op-
gemerkt over de maximale omvang 
van de WIR-premie, dat er zou zijn ge-
suggereerd, dat er sprake zou zijn van 
een premieplafond van 50% van de 
aanschaffingskosten van het gebouw. 
Ik ben mij er niet van bewust dat wi 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 

het niet nodig hem van zijn andere 
werkzaamheden af te houden voor de-
ze 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 wi j bij de voorbereiding 
van de energie- en milieutoeslag heb-
ben gemeend ook deze toeslagen on-
der de plafondbepaling te moeten 
brengen, konden wi j evenwel niet lan-
ger uitgaan van een plafond dat is ge-
relateerd aan de aanschaffingskosten. 
Deze nieuwe toeslagen kennen im-
mers een franchise. 

Voorts komt alleen het energiebe-
sparende en milieuvriendelijke deel 
van de investering voor deze toeslag 
in aanmerking. Zouden de totale aan-
schaffingskosten 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 investe-
ring worden verleend. Daarom wordt 
in de nieuwe tekst van artikel 61f, eer-
ste lid voor het premieplafond uitge-
gaan van een maximum premieper-
centage. Dat maximum stelt een pla-
fond aan de som die wordt verkregen 
door het percentage van de basispre-
mie en de percentages van de toesla-
gen bij elkaar op te tellen. Dat daar-
door de maximale WIR-premie, uitge-
drukt 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 l id, van de wet op de inkom-
stenbelasting, is dit wetstechnisch ver-
woord. 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 inha-
ken, 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 moge-
lijk 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 Brus-
sel gelijk heeft als het zegt, dat de ver-
vuiler moet betalen. Dat is zo, maar ik 
wil daaraan graag toevoegen, dat dat 
door de EG geformuleerde beginsel 
uitdrukkelijk wel de mogelijkheid tot 
steun aan milieu-investeringen open-
houdt. 

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 al-
leen de 'best technical means', zoals 
de heer Mol suggereert, zou de reik-
wijdte van de toeslag aanzienlijk in-
perken, hetgeen de effectiviteit van de 
milieutoeslag danig zo doen afnemen. 
De toeslag is nu van toepassing op alle 
milieu-investeringen die hun effectivi-
teit hebben bewezen. Dat is een stil fa-
cettenbeleid. 

Wel zal het onderzoek naar de mo-
gelijkheden om de vervuiling bij de 
bron te bestrijden geïntensiveerd wor-
den. Voorts zullen de lijsten periodiek 
worden bijgesteld om in de pas te blij-
ven met de technologische ontwikke-
lingen 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-milieu-
toeslag. Het is op zich juist - en dat 
heeft de heer Terwindt natuurlijk ook 
gemerkt - dat het bij het opstellen van 
lijst 2 gaat om de zogenaamde proces-
geïntegreerde voorzieningen en dat dit 
niet eenvoudig is. Immers, per onder-
deel moet op voorhand worden onder-
zocht hoe groot het milieu-aandeel is 
van de totale investering. Het proces-
geïntegreerde karakter maakt een der-
gelijk onderscheid erg moeilijk. Van-
daar dat voorshands gekozen is voor 
een beperkte lijst van investeringen 
waarvan het milieubelang op dit mo-
ment erg groot is. Het is de bedoeling 
van de Regering - uiteraard heeft mijn 
collega van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne hierbij het voortouw - om 
deze lijst in de toekomst uit te breiden. 

De heer Terwindt zei met schroom 
akkoord te kunnen gaan met het wets-
ontwerp over de verlaging van de ba-
sispremies. Ook de heer Zoutendijk 
had zijn reserves. Hij achtte de t iming 
conjunctureel ongelukkig gekozen. Bij 

de beoordeling van de verlaging van 
de basispremie moet niet vergeten 
worden, dat de basispremie voor ge-
bouwen ten opzichte van de andere 
basispremie rijkelijk hoog genoemd 
mocht worden. Door de verlaging naar 
18% is naar mijn mening een veel re-
delijker verhouding ontstaan tussen 
de premies voor gebouwen en die 
voor overige bedrijfsmiddelen. 

Ik wi l er graag nog eens de nadruk 
op leggen, dat ook wi j van mening zijn, 
dat de grootste terughoudendheid be-
tracht moet worden bij het vrijmaken 
van WIR-gelden voor doeleinden die 
buiten de WIR vallen. Daarvoor moe-
ten 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 midde-
len weer aan het bedrijfsleven ten goe-
de. 

De heer Terwindt heeft in dit ver-
band gesproken van een premature 
verlaging van de basispremie. Op dat 
punt hadden wi j overigens weinig 
keus. Aankondiging had namelijk 
plaatsgevonden in de Miljoenennota. 
Binnen niet al te lange tijd moet daar-
aan dan ook uitvoering worden gege-
ven om 'aankondigingseffecten' te 
vermijden. 

Dat er vertraging zou ontstaan in de 
realisatie van de innovatiebevorderen-
de maatregelen was in de zomer van 
1979 nog niet te voorzien. Ik heb dit 
zoeven toegelicht. De oorzaak was im-
mers, dat wij probeerden gevolg te ge-
ven aan de suggestie van een deel van 
de SER om de Instir binnen de WIR te 
realiseren. Die suggestie achten wi j 
belangrijk genoeg om daaraan een na-
der onderzoek te wi jden. 

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 kleinbe-
drijf en het toerisme. Hoewel het aan-
tal concrete vragen vrij gering is, is het 
wel van belang de algemene benade-
ring 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 be-
grip zou vallen. Als wi j namelijk de 
grens leggen bij 500 medewerkers in 
een onderneming, dan houden wi j 
voor de groep die niet tot het midden-

en kleinbedrijf zou behoren, ongeveer 
600 bedrijven over. Natuurlijk zorgen 
deze wel voor een groot deel van de 
werkgelegenheid, maar naar mijn me-
ning wordt dan in het algemene beleid 
de grens te ver gelegd. 

De heer De Jong heeft hierbij opge-
merkt dat in de algemene ontwikkeling 
prof. Birch aangegeven heeft, dat met 
name voor de werkgelegenheid het 
midden- en kleinbedrijf van grote bete-
kenis 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 betrek-
ken. Dan is het van belang te bezien 
welke de ontwikkeling van het groot-, 
midden- en kleinbedrijf op dit moment 
reeds is. Wi j zijn eraan gewend geraakt 
dat met name de allerkleinsten bij de 
bedrijven een steeds sterkere terug-
gang te zien gaven. Daar is in de peri-
ode 1963-1971 een vrij sterke terug-
gang geweest. In de periode 
1971-1977 is die teruggang geringer 
geweest. In de laatste jaren is die te-
ruggang omgezet in een stijging. 

De groep eenmanszaken, de aller-
kleinste zaken, is in de eerste periode 
met 16% afgenomen. In de tweede pe-
riode was dat 5%. In de laatste jaren, 
van 1977 tot 1979, was er een stijging 
van 3%. Dit zou een toevallige ontwik-
keling kunnen zijn die mede te maken 
heeft met bepaalde zekerheden in de 
inkomenssfeer, die wij in Nederland 
kennen, maar de ontwikkeling is, al-
thans schijnt, algemener te zijn. Als 
men kijkt naar het totaal in de laatste 
jaren, zijn er in het midden- en kleinbe-
drijf, dat wi l zeggen in bedrijven tot 
100 man personeel, 4000 bedrijven bij-
gekomen. In het grootbedrijf, dus in 
bedrijven met meer dan 100 werkne-
mers, zijn er 200 afgevallen. Er is dus 
een stijging van 2% in de ene groep 
tegenover een daling van 6% in de an-
dere 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 onder-
zoek van prof. Birch als van de benade-
ring van de heer De Jong. In de peri-
ode 1963-1971 is er in Nederland een 
toename geweest van 8% in arbeids-
plaatsen, namelijk 250.000 nieuwe ar-
beidsplaatsen, waarbij het midden- en 
kleinbedrijf ook ongeveer die 8% reali-
seerde, ondanks de teruggang bij de 
allerkleinsten. In de periode 1971-1977 
is er een afname van het aantal arbeids-
plaatsen 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 wi l zeggen 
3%, waarbij het midden- en kleinbe-
drijf met 5% groeide. 

Het realiseerde dus 80.000 van de 
110.000 arbeidsplaatsen. Nog opval-
lender in deze ontwikkeling is dat in de 
laatste jaren de kleinsten - dit zijn de 
bedrijven met één tot tien man perso-
neel - 50.000 arbeidsplaatsen reali-
seerden. 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 twint ig werk-
nemers constateert, ook in Nederland 
gaande zijn. De moeilijkheid is echter 
dat wi j in Nederland niet precies kun-
nen achterhalen wat de oorzaken van 
dit verschijnsel zijn. 

De heer De Jong vroeg of ik ertoe 
bereid ben, een onderzoek vergelijk-
baar 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 oorza-
ken slechts zonder zeer vele veronder-
stellingen 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 in-
formatieverzameling die meer dan 
vroeger gaat in de richting van basis-
materiaal dat bij de MIT-studie van pro-
fessor Birch is gebruikt. Zodra dit sta-
tistische basismateriaal optafel ligt, is 
het naar mijn mening zinvol, een ver-
gelijkbaar onderzoek in Nederland te 
entameren. 

De heer Horbach heeft aandacht ge-
geven 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 mi-
lieu aan een dergelijke ontwikkeling 
stellen. Het is duidelijk dat evenwicht 
tussen natuur, milieu en werkgelegen-
heid in deze sfeer moet worden ge-
zocht, omdat wi j in een klein land le-
ven en omdat in dit kleine land met 
een grote bevolkingsdichtheid en gro-
te geneigdheid tot recreatieve en toe-
ristische activiteiten de massaliteit van 
het optreden van deze activiteiten zo 
groot kan zijn dat de draagkracht van 
een gebied gevaar loopt. Natuurbe-
houd en ruimtelijke ordening moeten 
in onderling verband met de economi-
sche benadering, de werkgelegen-
heidsdoelstelling, worden bezien. 

Ik ga hierbij ervanuit dat het zoeken 
naar het evenwicht moet worden ge-
vonden in nevenschikking van de drie 
componenten en niet in een onder-
schikking, zoals soms het geval is. 
Hierbij staat werkgelegenheid onder-
aan de rij. Ten aanzien van werkgele-
genheid die het gevolg is van groei 
van toerisme en recreatie, wordt snel 
geëist, via vergaande cijfermatige on-
derbouwing,ookvan toekomstige ont-
wikkelingen, zich zelf te bewijzen. Voor 
natuur en milieu wordt nogal eens vol-
staan met een beschrijving van de hui-
dige situatie zonder onderbouwing 
van de wijze waarop deze situatie het 
ecologische evenwicht benadert of 
van de wijze waarop toe te laten ont-
wikkelingen het ecologische even-
wicht kunnen verstoren. 

In het promotiebeleid, vooral in regi-
onale campagnes, houden het NBT en 
de VVV duidelijk rekening met de mo-
gelijke gevaren die van grote recreatie-
druk op een bepaald gebied kan uit-
gaan. Met de betrokken departemen-
ten 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 al-
ti jd bereikt. 

Wat de ontwikkeling van de beleids-
voornemens uit de Nota Toeris-
tisch Beleid betreft, kan ik de heer 
Horbach op zijn vraag meedelen dat 
op dit moment de aangekondigde 
regelingen ten aanzien van de toeristi-
sche infrastructuur en een aangepaste 
Kredietbeschikking Toeristische 
Acommodatie inmiddels zijn gepubli-
ceerd, terwij l ook ten aanzien van het 
congreswezen de nieuwe activiteit van 
het Congresbureau en van de Vereni-
ging van Congresgebouwen is gestart. 
In de algemene ontwikkeling van de 
promotie, waarvan de congrespromo-
tie uiteraard een onderdeel vormt, 
wordt deze, naast de promotie bij na-
bije markten en de binnenlandpromo-
tie, conform het plan samen met het 
NBT en de VVV gerealiseerd op dit mo-
ment zoals dat was voorgenomen 
voor het jaar 1980. Ookhetonder-
zoeksprogramma zal, zo laat het zich 
althans aanzien, in 1980 kunnen wor-
den gerealiseerd zoals voorgenomen. 
Ik sluit niet uit dat na de bespreking in 
de Tweede Kamer van de Nota Toeris-
tisch Beleid, dat wil zeggen na 24 au-
gustus 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 

hetgeen in 1980 is gerealiseerd en be-
reikt, samen met de organisaties en in-
stellingen in hettoeristisch-recreatieve 
bedrijfsleven, ook aan bijstelling van 
het vijfjarenprogram voor de verdere 
ontwikkeling zou moeten worden ge-
werkt. 

De heer Horbach heeft in ditzelfde 
kader gevraagd hoe op dit moment de 
ontwikkeling is bij de Adviescommis-
sie Toeristisch Produkt Nederland, ook 
wel de Commissie Produktontwikke-
ling genoemd. Deze commissie is nu 
een tweetal maanden aan het werk. In 
het volgend voorjaar wordt een tus-
senrapportage 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 samen-
spel met de organisaties en instellin-
gen 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 ontwikke-
ling zou moeten worden gestimuleerd, 
althans niet zou mogen worden afge-
remd. Ik meen dat de stimulering van 
dit soort vestigingen reeds in het be-
leid 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 consumen-
ten zijn. Dat wil zeggen dat een ontwik-
keling in de richting van de terugkeer 
van buurtwinkels in de woonwijken -
zo deze zich zou aftekenen - slechts 
zou kunnen doorzetten indien die te-
rugkeer is gebaseerd op een gewijzigd 
koopgedrag van de consument, dat wi l 
zeggen dat de consument, in meerde-
re 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 kwa-
liteit, prijs en moeite om het produkt te 
bereiken. Ik betwijfel zelf of een derge-
lijke ontwikkeling op dit moment aan-
toonbaar is. Met name op het gebied 
van de dagelijkse artikelen is veeleer 
sprake van een geleidelijke groei van 
de afstand tussen consument en de-
tailhandel. Met name de mobiele con-
sumenten - over het geheel genomen 
toch de meerderheid - gaan er gelei-
delijk aan toe over, eens in de week of 
tweemaal per week grotere hoeveel-
heden te kopen. Bovendien zijn zij met 
name ten aanzien van de dagelijkse ar-
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tikelen, bij een inkomensmatiging, kri-
tischer in hun beoordeling en zijn zij 
eerder geneigd om op prijzen te reage-
ren. Ik vrees dus - hoewel de benade-
ring van de heer De Jong mij wel aan-
spreekt - dat de ontwikkeling op dit 
moment, vanuit de consument, veel 
eerder remmend werkt op de terug-
keer van buurtwinkels in de woonwi j -
ken. 

Wel is het natuurlijk zo dat de alge-
mene 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 bereikbaar-
heid. Het gaat zowel om de bereikbaar-
heid van deze activiteiten, die verzor-
gend zijn ten aanzien van de bevol-
king, voor bij voorbeeld de bevolking 
van een regio of een streek, als om het 
bepalend zijn van die bereikbaarheid 
voor de economische ontplooiïngsmo-
gelijkheden van activiteiten. 

In toenemende mate wordt in het 
overleg tussen het bedrijfsleven en re-
gionale en lokale overheden juist die 
bereikbaarheid sterk bepleit. Op dit 
moment zijn er tendensen waaruit 
blijkt dat lagere overheden in vergelij-
king met enkele jaren terug meer be-
reid zijn te erkennen dat die bereik-
baarheid niet alleen maar een hobby 
of zienswijze van ondernemerszijde is, 
maar dat zij te maken heeft met de we-
zenlijke 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 eer-
ste vraag betreft de ontwikkeling rond 
de zelfbedieningsgroothandel, name-
lijk hoe het overleg verliep om tot een 
oplossing te komen ten aanzien van 
het vraagstuk van de concurrentie tus-
sen middenstandsbedrijven en deze 
zelfbedieningsgroothandel, respectie-
velijk hoe dat overleg vorm zou kun-
nen 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 ver-
schillende benaderingen vooral ten 
aanzien van het introduceren van klan-
ten en het helperssysteem voor wat 
betreft de verstrekking van pasjes. Die 
problematiek heeft oorspronkelijk ge-
leid tot een geïsoleerd optreden van 
de Makro. 

Na een gesprek dat ik met alle partij-
en heb gehad - ook met de midden-
standsorganisaties - tekent zich op 

dit moment het gegeven af dat de zelf-
bedieningsgroothandel bepaalde op-
lossingen weet te vinden. Ik hoop dat 
het op 9 juli aanstaande, in een over-
leg met alle deelnemers, ertoe kan ko-
men dat in de vorm van een gentle-
men's agreement een voor alle partij-
en aanvaarde oplossing tot stand 
wordt gebracht. 

De tweede vraag van de heer Hor-
bach betrof het behoud van de functie 
van de accountant-administratiecon-
sulenten. De werkgroep die op dit mo-
ment bezig is de afbakening te bezien 
tussen enerzijds de taak van de regis-
teraccountant en anderzijds de taak 
van de accountant/administratiecon-
su len t -da t is van belang zowel voor 
wat betreft de binnenlandse activitei-
ten 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 ac-
countant-administratieconsulent niet 
mag worden uitgehold omdat dit voor 
het midden- en kleinbedrijf een buiten-
gewoon belangrijke functie is, kan ik 
geheel onderschrijven. 

De heer De Jong heeft een vraag 
gesteld inzake een algemeen rente-
subsidie voor midden- en kleinbedrij-
ven ten einde de grote druk van de 
rente juist voor deze bedrijven te ver-
lichten. Ik vermoed dat een dergelijke 
benadering te sterk ingrijpt in de alge-
mene ontwikkeling, met name omdat 
bedrijven een fluctuerende rente toch 
altijd moeten kunnen opvangen. In 
een algemene ontwikkeling kunnen 
gezonden bedrijven dat ook. In bepaal-
de 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 rente-
subsidie te genieten voor de eerste 
drie jaar. Bij het krediet toeristische ac-
commodatie voor middenklasse ho-
tels is eenzelfde regeling geïntrodu-
ceerd. Uiteraard is het sociaal krediet 
in het kader van de Rijksgroepsrege-
ling zelfstandigen belast met een an-
der rentetype dan het normale markt-
rentetype. Tot slot wijs ik erop dat in 
vele gevallen de garantiekredieten een 
oplossing kunnen bieden, doordat 
soepele aflossingsschema's gehan-
teerd worden. 

Het is duidelijk dat daarmee de pro-
blematiek 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 Fi-
nancieringsaangelegenheden midden-
en kleinbedrijf advies gevraagd over 
de mogelijkheid hetzij van een partici-
patiekrediet, hetzij van volwaardige 
participatie op grond van bepaalde 
methodieken. Ik zal daarop niet verder 
ingaan, omdat de algemene proble-
matiek van het eigen vermogen en 
participatie door de Minister reeds is 
behandeld. 

Het lid Thurlings neemt de voorzitters-
stoel weer in. 

D 
Staatssecretaris Beyen: Mijnheer de 
Voorzitter! Verschillende afgevaardig-
den 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 goede-
renuitvoer met een volumegroei van 
9,5% voor het eerst sinds de oliecrisis 
van 1973 terreinwinst boeken ten op-
zichte van de wereldinvoer, die met 
7,5% toenam. Deze gunstige ontwikke-
ling is toe te schrijven aan twee hoofd-
oorzaken. 

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 betrek-
king 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 export-
markten. 

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 goede-
rengroepen bleek in 1979 de groei bij 
chemie en aardolieraffinage aanzien-
lijk, maar er was tevens een belangrij-
ke volume-uitbreiding bij metaalpro-
dukten, kleding, papier en voedings-
en genotmiddelen. Het is dus op zich-
zelf een verheugend verschijnsel dat 
de groei van onze export zowel naar 
waarde als naar volume zich vrij gelijk-
matig over de gehele scala van de Ne-
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derlandse goederenexport heeft voor-
gedaan. Al kan de gevoeligheid voor 
de energieprijzen niet worden ont-
kend, zowel bij de import als bij de ex-
port wanneer het gaat - zoals in 1979 
het geval is geweest - over voorraad-
vorming van bepaalde chemische pro-
dukten in het buitenland, toch blijkt 
dat ook in de sectoren die minder of 
nauwelijks energiegevoelig zijn de 
ontwikkeling vrij sterk is geweest. 

Het is bovendien een reden tot vol-
doening, te kunnen constateren dat 
gedurende het eerste kwartaal van 
1980 de stijging van de export ten op-
zichte van dezelfde periode van het vo-
rige jaar zeer behoorlijk is geweest: 
naar waarde 29% en naar volume 8%. 
Zowel in 1979 als in het eerste kwar-
taal van 1980 heeft de groei vooral be-
trekking gehad op West-Europa. 

Ik heb dit cijfermatig onderbouwd in 
een verslag aan de voorzitter van de 
vaste Commissie voor de Handelspoli-
tiek in de Tweede Kamer. Dit verslag is 
thans, naar ik aanneem, beschikbaar 
en anders zal ik het graag aan de Eer-
ste Kamer doen toekomen. Het verslag 
behelst tevens een overzicht van de 
werkzaamheden en resultaten, althans 
in omzet en in activiteit, die bereikt zijn 
door de verschillende exportbevor-
derende regelingen die thans worden 
gehanteerd. 

Al is het dan op zich zelf misschien 
nog niet zo slecht gesteld met de Ne-
derlandse export op dit moment, toch 
moet uiteraard erkend worden dat het 
niet goed genoeg is. Hoewel de export 
naar volume sterker is gegroeid dan 
de import, gaat onze handelsbalans er 
door de verslechterende ruilvoet nog 
steeds op achteruit. Daar komt bij dat 
de exportopbrengsten van het gas de 
komende jaren zullen afnemen, na een 
zekere t i jd. Uit dit alles volgt dat extra 
inspanningen ten opzichte van de ex-
port noodzakelijk blijven. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Zoutendijk heeft op structurele facto-
ren gewezen die mogelijk van invloed 
kunnen zijn op de exportontwikkeling, 
met name op langere termijn, en dan 
in negatieve zin. Hij vermeldde de ge-
ringe diversiteit van het exportpakket 
en het onvoldoend volgen van de 
marktontwikkeling. Dit zijn factoren 
die ongetwijfeld een rol spelen. De 
versterking van het pakket door een 
daarop gericht sectorstructuur en inno-
vatiebeleid, zoals door de Minister van 
Economische Zaken uiteengezet, afge-
stemd op de vraagtendenties op de we-
reldmarkt, is een zeer belangrijk aspect 
van het beleid dat gericht moet zijn op 
een blijvende versterking van de Neder-
landse export. 
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Ik zou daarnaast toch willen waar-
schuwen voor een diversificatie ter 
wille van de diversificatie. Ik geloof dat 
een betrekkelijk kleine economie als de 
onze zich wel degelijk ook moet speci-
aliseren in die sectoren van de produk-
tie, waarin wi j goed zijn en waarin wi j 
een voorsprong hebben. In de afgelo-
pen periode is ook weer gebleken dat 
juist onze sterkste sectoren het het 
beste deden. Wij moeten dus ook wel 
degelijk een keuze doen uit de secto-
ren waarin wij ons willen specialise-
ren. 

De heer Zoutendijk heeft ook ge-
sproken over de organisatie van de ex-
portbevordering en de rol van de over-
heid daarbij. De geachte afgevaardigde 
de heer Mol heeft dit punt, zij het mis-
schien iets minder specifiek, ook aan 
de orde gesteld door erop te wijzen dat 
in de brochure 'Regelingen voor de 
export' een groot aantal verschillende 
subsidievormen voorkomen, waar vol-
gens zijn telling negen verschillende 
instellingen of afdelingen bij betrok-
ken zouden zijn. Ik dacht eigenlijk dat 
het er in feite maar vijf waren, maar 
dat zijn er dan toch nog een boel. Dit 
wijst erop dat de export en de bevor-
dering daarvan een complexe zaak is, 
met veel facetten en aanrakingspunten 
met allerlei onderdelen van het econo-
misch beleid. Ik geloof dat wi j het zo 
moeten zien, dat die verschillende re-
gelingen worden uitgevoerd door spe-
cialisten die ieder op hun eigen terrein 
bevoegd zijn. 

Het is duidelijk dat achtergestelde le-
ningen, kredietverzekering, onder-
steuning van turn-key projecten, de 
bundeling van midden- en kleinbedrijf 
in een bepaalde regio voor het open-
breken van de buitenlandse markt en 
dergelijke, niet door een en dezelfde in-
stantie kunnen worden behandeld. Elk 
onderwerp eist specialisme. Met deze 
brochure wil len wi j het voor de expor-
teur gemakkelijker maken te weten bij 
wie hij zich moet vervoegen. Trou-
wens, als men niet precies weet tot 
wie men zich moet wenden, is er altijd 
de Economische Voorlichtings Dienst, 
die de centrale instantie is, die ieder-
een op weg kan helpen, eventueel in 
eigen huis, eventueel bij een gespeci-
aliseerde instelling die het onderwerp 
behandelt waar de betrokken expor-
teur belangstelling voor heeft. 

In het algemeen wil ik hieraan nog 
toevoegen dat wi j naar aanleiding van 
aan de overzijde gestelde vragen bezig 
zijn met een voorlopige indicatie van 
gedachten over de organisatie van het 
exportbevorderende apparaat. Ik hoop 
dit binnenkort aan de Tweede Kamer 
te kunnen voorleggen. In die uiteenzet-
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ting zal duidelijker worden dan wei-
licht nu het geval is, hoe de zaak op het 
ogenblik gestructureerd is. Ik hoop dat 
eruit zal blijken dat het vaak eenvoudi-
ger en logischer is dan het soms over-
komt. 

De heer Zoutendijk stelde vragen 
over de versterking van posten van de 
buitenlandse dienst die commercieel-
economische taken dienen te vervul-
len. Een aantal posten is mede op ver-
zoek van ons versterkt met deskundige 
functionarissen. Daarnaast zijn wi j be-
gonnen met een experiment om men-
sen uit het zakenleven die op dit ge-
bied 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 wi j dit 
aantal vrij gemakkelijk uitbreiden, 
want de belangstelling voor dit werk 
blijkt tot onze vreugde overweldigend 
groot te zijn. Ik meen dus dat wi j op de-
ze wijze de posten met deskundigen 
kunnen versterken. 

Ook zijn wi j de mogelijkheid aan het 
bestuderen om in het buitenland ge-
vestigde Nederlanders, die daar in een 
bepaald gebied over grote ervaring als 
bedrijfsleider of ondernemer beschik-
ken, 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 ge-
schieden is op het ogenblik nog onder-
werp van overleg tussen ons zelf en 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Ik weet zeker dat wi j dit grote onont-
gonnen terrein van deskundigheid en 
bereidwill igheid om mee te werken, 
dat tot dusverre te weinig werd ge-
bruikt, kunnen aanboren. 

De heer Horbach heeft mij gevraagd 
in te gaan op de aandacht die wi j heb-
ben voor nieuwe veelbelovende mark-
ten. Van de Nederlandse export is 80 
tot 85% gericht op de geïndustriali-
seerde 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 ge-
bieden en juist in de zich nieuw ont-
wikkelende geïndustrialiseerde landen 
haar marktaandeel wi l 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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einde hebben wij een aantal priori-
teitslanden 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 ge-
had dat gerichte economische missies 
en bezoeken, zowel ambtelijk als van-
uit het bedrijfsleven, zijn ondernomen. 
Er zijn missies uitgevoerd naar Cana-
da, Mexico en Venezuela. Dit jaar is 
ook veel aandacht besteed aan Oost-
europese landen en in oktober zal een 
grote missie naar Japan gaan, terwijl 
in januari de drijvende exportbevor-
derende industriële tentoonstelling 
'Expo II' een grote reis zal maken langs 
de havens van het Verre Oosten. 

Er is nog een aantal andere studie-
reizen ondernomen. Wij proberen zo-
veel mogelijk informatie te scheppen 
en het Nederlandse bedrijfsleven te 
wijzen op de mogelijkheden die op de-
ze, op zich zelf niet eenvoudige, mark-
ten bestaan. 

Ten slotte wil ik erop wijzen dat na-
tuurlijk ook de instrumenten die in de 
verschillende landen gebruikt moeten 
worden, verschillend zijn. Dit geldt ook 
voor de soort industrie die in een be-
paald gebied mogelijkheden heeft. Wij 
zullen een en ander flexibel moeten 
toepassen. Er kan sprake zijn van een 
presentatie van produkten of van rei-
zen van mensen uit bepaalde groepen 
van het bedrijfsleven. Het programma 
is vrij uitvoerig. Indien de geachte af-
gevaardigde er prijs op stelt, zal ik 
hem graag een overzicht van het actie-
programma doen toekomen. 

De Voorzitter: Ik druk degenen, die 
aan de repliek deelnemen, op het hart, 
dat de tijd zeer beperkt is. De spreektij-
den die sommigen hebben opgegeven 
zijn aan de hoge kant. 

D 
De heer Mol (PvdA): Mijnheer de Voor-
zitter! Nu de Minister met zo'n grote 
zelfverzekerdheid zijn eerste termijn 
heeft uitgesproken, ben ik alleen daar-
door al geneigd een veel bescheidener 
rol te spelen. Nu u ons daartoe zo na-
drukkelijk hebt uitgenodigd, ben ik 
daartoe bijna verplicht. Ik hoop dat het 
mij ook zal lukken. Misschien vindt de 
Minister het beter, dat bepaalde tegen-
stellingen met een oppositionele par-
t i j , 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 Mi-
nister te worden gedeeld. 

De Minister heeft het opgevat, alsof 
ik de Doomsdaygedachte die ik, zoals 
ook al bij de debatten over Sociale Za-

ken en over Financiën, is gebeurd na-
mens mijn fractie heb afgewezen, aan 
dit kabinet heb toegedicht. Zo was het 
niet bedoeld, maar ik vind het opmer-
kelijk 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 ge-
daan om uit te leggen dat er echt grote 
problemen zijn. Ik ben dan blij om van 
zo'n gezaghebbend man als de Staats-
secretaris te horen dat ik mij voor een 
groot deel in zijn gezelschap bevind. 
De Minister heeft nog eens uitdrukke-
lijk gezegd dat de overheid niet zo ont-
zettend veel kan doen. 

Ik weet dat zo net nog niet, want an-
derzijds wijst hij erop dat hij zo gewel-
dig veel doet. Daaruit moet ik dan toch 
de conclusie trekken dat het blijkbaar 
niet zo vreselijk veel helpt. De Minister 
zegt dat wi j moeten zorgen voor een 
gezond klimaat voor het bedrijfsleven. 
Als dat er is, bloeit het allemaal vanzelf 
wel op. Volgens hem moeten wi j het 
vooral hebben van generieke maatre-
gelen, aangezien die het gezonde be-
drijfsklimaat bevorderen. 

Tijdens zijn beantwoording werd mij 
nog eens duidelijk hoe vanzelfspre-
kend en voor de hand liggend het des-
tijds eigenlijk was om juist deze Minis-
ter 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. Ge-
deeltelijk heeft dit te maken met de na-
tionale en internationale winstver-
wachtingen van de bedrijven. Het be-
drijfsleven uit zich nog wel eens zwart-
gallig 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 mogelijk-
heid om echt op moeilijkheden te wi j-
zen, want het komt niet meer zo ge-
loofwaardig over. 

Ik ben het geheel eens met hetgeen 
de Minister in de schriftelijke beant-
woording schrijft over zaken die van 
belang zijn voor innoverende activitei-
ten in ons land. De Minister heeft er 
nog eens op gewezen dat wij moeten 
voorkomen dat innoverende activitei-
ten niet hier plaats vinden, omdat wi j 
ons beperken tot het importeren van 

wat elders op de markt wordt gepro-
duceerd. Dat is een veel sterkere be-
dreiging van de werkgelegenheid dan 
wanneer wi j zelf ook actief zouden zijn. 

De Minister heeft geen antwoord ge-
geven - hij zal het wellicht vergeten 
zijn — op nijn vraag of wij erop kunnen 
rekenen dat de trein van de woningiso-
latie, 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 wan-
neer het er geen 250.000 zouden kun-
nen 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 isola-
tieverplichtingen. Natuurlijk moet de 
Minister wel zeggen, dat degenen die 
in de oppositiebanken zitten - en ik 
spreek namens één van die oppositie-
partijen - altijd heel vervelende dingen 
propageren en dat hij dat dus niet 
doet. De Minister voelt alleen voor iso-
latieverplichting als men daarvoor in 
aanmerking komt. Bedoelt de Minister 
hiermee, dat die verplichtingen moe-
ten 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 bur-
gers moeten gelden en niet alleen 
voor mensen die in een bepaalde wo-
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 isolatiemaatrege-
len 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 om te zeggen dat die trein in ie-
der geval moet doorlopen. 

De Minister heeft gezegd, dat de Co-
conutstudie er aankomt en dat wi j er 
niet op moeten vooruit lopen. Voor een 
deel kan ik het wel met hem eens zijn. 
In de schriftelijke beantwoording van 
de vragen heeft de Minister echter ge-
zegd, dat hij het voor de hand liggend 
zou vinden wanneer gas- en elektrici-
teitsbedrijven betrokken zijn en wor-
den bij de bevordering van de isolatie-
maatregelen. Letterlijk staat er: uit-
breiding 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 van-
zelf 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 bedrij-
ven, regelingen getroffen met een taak-
stelling, waarna kan worden geverifie-
erd 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 me-
ning is verteren dikwijls een verbran-
dingsproces. Dat is echter een kwestie 
van kennis van de chemie, waarin de 
Minister mij waarschijnlijk zal overtref-
fen. 

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 inzet-
ten van gas voor het produceren van 
elektriciteit was echter niet zo naakt als 
het wel lijkt uit deze wijze van 'oppak-
ken' van de Minister. Ik had erop ge-
wezen, dat het erg belangrijk zou zijn 
om tot grote besparingen te komen, 
niet alleen in die sector waarin elektri-
citeit het eindprodukt is waarmee de 
verbruiker werkt, maar ook in de ande-
re sectoren van energieverbruik, die -
zoals de Minister weet - driekwart van 
de totale primaire energieverbruik uit-
maken. 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 Mi-
nister wil - dat is het ergste dat kan ge-
beuren - 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. 

Maar, aldus de Minister, dat bespa-
ren van primaire energie zie ik eigen-
lijk 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 ka-
merbrede steun aan deze uitspraak 
van de Minister worden gegeven. 

De Minister heeft gezegd, dat het zo-
genaamde vergeten scenario, dat nog 
in de brede maatschappelijke discus-
sie over energie moet worden betrok-
ken, niet kan leiden tot een vertraging 
van de aanvang van die brede maat-
schappelijke 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 kabi-
net op korte termijn bekend zal maken, 
dat het voor kernenergie kiest. Die dui-
delijkheid is er dan. Juist uit een oog-
punt van energievoorziening blijf ik 
dat een buitengewoon onverstandig 
besluit vinden. Ik kan niet afzien van 
partijpolitieke overwegingen, want 
dan zou ik het misschien anders zeg-
gen. 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 vriende-
lijk om 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 kern-
energie-optie in hun verkiezingspro-
gramma nadrukkelijk zullen uitdragen. 
Ik wi l dan ook tegen die partijen zeg-
gen, naast dit kabinet, dat ik dat mede 
uit een oogpunt van energievoorzie-
ning 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 Voor-
zitter! Dat spijt mij. Ik wil nog even kort 
ingaan op hetgeen de heer Kremer 
heeft gezegd over de acties die aange-
kondigd zijn bij de centrale in Dode-
waard. In mijn fractie bestaat nadruk-
kelijk sympathie voor mensen die hun 
wensen en hun bezorgdheid met grote 
nadruk naar voren wil len 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 
wi j daarbij toch de kanttekening, dat, 
zodra daarbij geweld om de hoek komt 
kijken, wi j dit dan anders bekijken. 

Ik wil nog enkele opmerkingen ma-
ken over wetsontwerp 15 562. De Mi-

nister heeft ons niet overtuigd van de 
juistheid van het geven van steun aan 
het wetsontwerp 15 562. Energiebe-
sparing is onzes inziens zo'n centraal 
thema dat het een eigen instrumenta-
r ium en een heel duidelijk eigen ge-
zicht nodig heeft. Daar er toch 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 Mi-
nister te bedanken voor zijn uitvoerige 
wijze van beantwoording. Uit dien 
hoofde is het niet nodig, terug te ko-
men op eerder gestelde vragen. Voor 
zover ik heb kunnen nagaan, zijn alle 
vragen beantwoord. 

Niettemin is er enige aanleiding om 
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 vol-
ledig. 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 wor-
den genomen. Er moeten besluiten 
vallen. Aan de discussie moet een ein-
de komen, in welke richting dan ook. 
Desnoods zou men dan kunnen kiezen 
tegen diversificatie. Dan weten wi j na-
melijk ook waar wij aan toe zijn. 

Wat de isolatiesubsidie betreft wi l 
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 tem-
po, dat in het nationaal isolatiepro-
gram is geprognotiseerd, wil vasthou-
den? Dit zou mij geen wijs beleid lij-
ken. Ik dring er dan ook bij de Minister 
op aan, terwij l hij in principe dat nati-
onaal isolatieprogram handhaaft, toch 
te bezien, gezien de belangstelling van 
de zijde van het publiek, of de termijn 
waarbinnen dit kan gebeuren niet in-
een kan worden geschoven, waarbij 
de budgettaire gevolgen worden aan-
vaard. 

Los van de theorie van de overheids-
financiën leek dit mij mogelijk, omdat 
met name de klimleningen de uitput-
ting 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 subsi-
diëring maar financiering. Als de aflos-
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singen komen, zou de Minister die 
ook weer kunnen gebruiken voor ver-
hoging van de subsidiepost. 

Ik kom aan de besparing van de tuin-
ders. Het moge zo zijn dat een indivi-
duele tuinder aan besparing doet, 
maar de Minister zegt dat het areaal 
toeneemt. Dit betekent echter wel dat 
met een speciale prijs, die niet markt-
gebonden is, van jaar tot j aa r - het 
neemt met 10% pe r j aa r toe -een gro-
ter beroep wordt gedaan op deze ener-
giebron. Stimuleert de Minister dit via 
de WIR? Stimuleert hij dit via deze spe-
cifieke prijs? Is het ook werkelijk de be-
doeling om te stimuleren of zou de Mi-
nister ook, vanuit energie-oogpunt be-
keken, een beleid kunnen voeren dat 
enigermate temporiserend is wat het 
verbruik betreft? 

Ten slotte wi l ik toch ingaan op de 
wat bijzondere figuur van de rege-
ringscommissaris in het spel van een 
te trachten te verkrijgen verhoogde 
aardgasprijs. Met de doelstelling zijn 
wi j het volstrekt eens. Dat is ook in eer-
ste termijn wel gebleken. Wij wensen 
de Minister daarmee alle succes toe. 
De middelen die daarvoor worden ge-
bruikt zijn echter ook in een geordende 
samenleving van bijzonder groot be-
lang. 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 al-
thans daarvoor een bepaalde prijs be-
dingen, dan is hij koopman. Dan han-
delt hij in goederen. Dat zijn privaat-
rechtelijke handelingen, die aan een 
bepaald orgaan of een bepaald per-
soon 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 minimum-
prijzen vast te stellen. Dat is publiek 
rechtelijk. 

Ik begrijp dat de staat daar soms ge-
bruik van moet maken. Als dit onder-
handelen van de regeringscommissa-
ris zich voltrekt in het kader van het pu-
bliekrecht, dan zou dit kunnen betref-
fen de aankondiging van het toepas-
sen van een minimumpri js vanwege 
de wetgever. Als hij echter onderhan-
delingsruimte heeft, gaat het niet om 
een minimumpri js, maar om een te be-
dingen commerciële prijs, die waar-
schijnlijk 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 wi l , zij het maar moet 
doen. De overheid heeft echter ook be-
paalde 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 instem-
men dat dit schriftelijk gebeurt? Dit 
lijkt mij namelijk een bijzonder speci-
alistisch onderwerp. 

De heer Kaland (CDA): Ik stem hier-
mee graag in, mijnheer de Voorzitter. 
Omdat de Minister hierop nu niet be-
hoeft te antwoorden, heb ik nog een 
minuut ti jd om iets anders aan de orde 
te stellen. 

De Voorzitter: Dit acht ik misbruik ma-
ken van de t i jd. 

De heer Kaland (VDA): Ik ben bijna 
klaar, mijnheer de Voorzitter. 

Ik ben er erkentelijk voor dat de Mi-
nister zo ruiterlijk heeft erkend dat er 
een brief van een van zijn voorgangers 
is waarin de overheid verklaart dat er 
geen beleidsvoornemens zijn om in te 
grijpen in bepaalde contracten. De Mi-
nister 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, geba-
seerd op prijzen van voor de tweede 
wereldoorlog. Ik heb mijn best ervoor 
gedaan om dit contract open te bre-
ken. Defensie weigerde echter en be-
riep zich op het contract. Wij hebben 
dit niet voor de rechter gebracht, waar-
door wij deze zaak als onereus hadden 
ervaren. Ook deze regeringsinstantie 
maakte naar mijn mening terecht aan-
spraak op een contract. 

In dit geval ligt bovenop het contract 
een ministeriële brief, die weliswaar 
vijftien jaar oud is, maar korte ti jd er-
na door wetgeving is getroffen. Deze 
schakel in de tijd moeten wi j onder 
ogen zien, want toen bestond het be-
leidsvoornemen, in te grijpen. Als de 
Minister niet slaagt en hij van het pu-
bliekrecht gebruik wi l maken, kan de 
brief van zijn voorganger een essentië-
le rol in procesvoering spelen, die niet 
ten goede zal komen aan de Neder-
landse staat. 

D 
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens mijn fractie be-
dank ik de bewindslieden voor hun uit-
voerige mondelinge en schriftelijke 
beantwoording van de aan de orde ge-
stelde punten. Deze maakt het mij mo-
gelijk, mij in deze repliek tot een aantal 
hoofdpunten te beperken. 
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De Minister en ik zijn het in hoge ma-
te met elkaar eens over de economi-
sche situatie en het te voeren beleid. 
Als ik heb gesteld dat het kabinet is te-
ruggedeinsd voor het nemen van on-
aangename, maar dringend noodzake-
lijke maatregelen, heb ik niet willen 
suggereren dat dit is gedaan uit zucht 
naar goedkope populariteit. Integen-
deel, het kabinet heeft nu eenmaal re-
kening te houden met de politieke re-
aliteit, vooral in de Tweede Kamer, als-
ook met de machtsverhoudingen in de 
samenleving. Dit mag echter niet ertoe 
leiden dat een proces van de industri-
alisatie blijft voortgaan, omdat dit on-
ze welvaart ten slotte ernstig onder-
mijnt, zeker wanneer de aardgasbaten 
te zijner ti jd geleidelijk afnemen. 

De heer Mol heeft gemeend een te-
genstelling te zien tussen de Minister 
en de Staatssecretaris. Ik meen dat in 
dit geval sprake is van wishful thin-
king. De Staatssecretaris heeft erop 
gewezen dat een bevredigende export-
ontwikkeling verleden jaar heeft 
plaatsgevonden dank zij in ons land 
achterblijvende inflatie en loonkosten 
ten opzichte van het met ons concurre-
rende buitenland. Dit toont aan hoe 
belangrijk het is, ruimte voor het be-
drijfsleven te scheppen. Van deze 
ruimte wordt blijkbaar direct gebruik 
gemaakt. Dit doet niets af aan de struc-
turele problemen die op het ogenblik 
in onze industrie bestaan. 

Op de noodzaak van een krachtig in-
dustriebeleid wi l ik nog nader ingaan. 
Verleden week heb ik het rapport van 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid betreffende het te 
voeren industriebeleid reeds ge-
noemd. Inmiddels is dit rapport ver-
schenen. Hoewel ik het nog niet heb 
ontvangen en dus nog niet heb gele-
zen, geef ik na lezing van de perscom-
mentaren nu een eerste reactie. 

Het is verheugend dat ook de We-
tenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid 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 be-
hoeve van het regeringsbeleid weten-
schappelijk 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 di-
ametraal andere conclusie is geko-
men. Hoe kan op die manier 'een we-
tenschappelijk gefundeerd kader' wor-
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den ontwikkeld dat de Regering 'ten 
dienste staat voor het stellen van pri-
oriteiten en het voeren van een sa-
menhangend beleid'. Deugde of deugt 
de raad niet, of is het wetenschappelijk 
funderen van te voeren lange-termijn-
beleid wellicht te hoog gegrepen? 
Moet behalve de WIR ook de WRR niet 
worden geëvalueerd? 

In de tweede plaats heb ik mijn twi j -
fels bij de uitspraak dat het samenwer-
kings- en het concurrentiebeginsel in 
een synthese zijn te verenigen. Hoe 
zou dat moeten? Door een industrie-
commissie 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 ti jd op de markt, wanneer 
de beslissingen al zijn genomen? Hoe 
vaak heeft in het buitenland een derge-
lijke aanpak niet al geleid tot prestige-
projecten - ik denk hierbij aan het plan 
Calcul, aan de Concorde, enzovoorts -
dan wel tot bureaucratie? 

Vooralsnog zie ik niet in dat dergelij-
ke commissies het beter zouden doen 
dan ondernemers die de financiële 
ruimte en de vrijheid hebben, te on-
dernemen. Als onze arbeidskosten te 
hoog blijven, als de arbeidsmarkt zo 
gebrekkig blijft functioneren, als ande-
re belemmeringen niet worden weg-
genomen, zal elk groots opgezet re-in-
dustrialisatieplan tot mislukken zijn 
gedoemd. 

In dit verband lijkt het mij ook ver-
standig erop te wijzen dat om politieke 
redenen genomen sanctiemaatregelen 
voor de exportpositie van ons land de-
sastreus kunnen zijn. Exporteurs moe-
ten de overtuiging hebben dat slechts 
bij hoge uitzondering en alleen als 
daarover met onze bondgenoten een 
voldoende mate van overeensterrv 
ming bestaat sanctiemaatregelen zul-
len worden uitgevaardigd. Is dit niet 
het geval, dan zullen de gevolgen voor 
ons ondernemingsklimaat ongetwij-
feld ernstig zijn. De in de Tweede Ka-
mer 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-memo-
randum of understanding wordt gewe-
zen op de ingewikkeldheid en ondoor-
zichtigheid van de aanschaffingspro-
cedures van het Amerikaanse departe-
ment van Defensie. Er wordt echter 

niet aan toegevoegd dat het de bedrij-
ven gemakkelijker zal worden ge-
maakt, hun weg te vinden in dit dool-
hof. 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 macro-
economische gevolgen van het ge-
voerde milieubeleid. Hij heeft gezegd 
dat resultaten van die studie thans bin-
nen afzienbare tijd kunnen worden 
verwacht. Hoe verhoudt zich dit nu tot 
de studie die Minister Ginjaar heeft 
geëntameerd betreffende een mil ieu-
energie-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 begeleidingscommis-
sie 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 or-
de zal komen of wij nu werkelijk, mis-
schien op een te vroege termijn, op 
grote schaal onze toevlucht moeten 
nemen tot een milieu-onvriendelijke 
kolentechnologie omdat wi j om mi-
lieuredenen aardgas langer in de 
grond willen laten zitten. 

Wat de warmte-kracht-koppeling be-
treft, 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-problema-
tiek 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 natuur-
lijk waar, maar kolen doen dit in veel 
ernstiger mate. Die andere fossiele 
brandstoffen, zeker aardgas, dat zijn 
koolwaterstoffen die ook nog een gro-
te hoeveelheid water bij de verbran-
ding produceren. Dit zal de Minister 
ongetwijfeld bekend zijn. 

Ik ben blij dat andermaal is toege-
zegd dat in de maatschappelijke dis-
cussie de hele keten van kolen en kern-
energie - van het halen uit de grond 
tot de verwerking van het afval - in zijn 
geheel op milieu- en veiligheidsaspec-
ten zal worden beoordeeld. In verband 
met die te houden maatschappelijke 
discussie zou ik nog wil len wijzen op 
een studie die is uitgevoerd door de 
Zweedse professor Bergman tijdens 
diens detachering bij het IASA, het ln-
ternational Institute for Applied Sys-
temsanalysis in Wenen, betreffende 
de economische gevolgen op de lange 

termijn van het eventueel stopzetten 
van het Zweedse kernenergiepro-
gramma. 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 kun-
nen worden aangepast aan de situatie 
in andere landen en zou dus vermoe-
delijk ook voor ons land van nut kun-
nen zijn. Zou de Minister een onder-
zoek wil len doen instellen naar het 
eventueel toepassen van een dergelijk 
model op de Nederlandse situatie? 

Wat betreft mijn standpunt ten aan-
zien van de kernenergie ben ik in eer-
ste termijn al duidelijk geweest en ik 
ben blij dat mijn standpunt is beves-
t igd op de topconferentie van de zeven 
meest geïndustrialiseerde landen in 
Venetië, namelijk dat voor het vermin-
deren 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 om commentaar vraagt - , wil ik 
voor wat betreft de economie dit com-
mentaar nu geven. De 2% economi-
sche groei wordt als exogene varia-
bele geïntroduceerd. Het lijkt dan net 
alsof door een beleid van méér nivelle-
ring, 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! Als-
of de overheid almachtig is en datgene 
kan waartoe creatieve ondernemers 
niet in voldoende mate in staat zijn ge-
weest onder de omstandigheden zoals 
die de laatste jaren zijn geweest! Hoe 
meer het marktmechanisme uitge-
schakeld is en vervangen door admini-
stratieve beslissingen, des te meer bu-
reaucratie en verstarring! We hoeven 
niet te ver naar het Oosten te kijken om 
te weten tot welke situaties dat kan lei-
dem. 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 Voor-
zitter! 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 on-
dergrondse 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 onderge-
sneeuwd door de op zichzelf ook be-
langrijke middellange-termijnonder-
zoeken, bij voorbeeld door een eigen 
budget aan die werkgroep toe te ken-
nen. 

In de tweede plaats wi l 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 eventu-
ele volgende fasen. Misschien kan hij 
ook nog even zeggen - als hij dit uit 
zijn hoofd weet - om hoeveel honder-
den miljoenen het gaat tot nu toe, zo-
als ik dit al eerder heb gevraagd. 

In de derde plaats nog een opmer-
king over UCN. Ik had gevraagd of er 
gegevens over de resultaten konden 
worden verstrekt. Ik ben echter in op-
perste verbazing over het antwoord 
van de Minister op dit punt. 

Hij zegt namelijk: de jaarstukken 
kunnen nog niet worden bekend gege-
ven, want er is geen accountantsver-
klaring; en de accountantsverklaring is 
er nog niet, omdat het wetsontwerp 
voor de staatsparticipatie nog niet af-
gerond is. Dat betekent dat er in de 
Tweede Kamer en straks hier een 
wetsvoorstel ligt voor een zeer aan-
zienlijke staatsparticipatie, zonder dat 
de Kamer de beschikking heeft over 
enerzijds de historische cijfers (verlies 
en winst, balansen) en anderzijds be-
hoorlijke prognoses, met cijfers onder-
bouwd. Ik kan mij geen non-profit of 
profit onderneming in Nederland 
voorstellen die dat zou aandurven en 
ik vraag de Mininster daarom nog-
maals met klem om in ieder geval te-
gen de tijd dat het wetsontwerp hier 
arriveert ervoor te zorgen dat die infor-
matie er wél is. 

Ten slotte een enkel woord over bei-
de wetsontwerpen tot wijziging van de 
Wet investeringsrekening. Hoewel 
mijn fractie uiteraard maatregelen die 
erop gericht zijn het energieverbruik te 
verminderen en het milieu te bescher-
men toejuicht, menen wij alles afwe-
gend dat wetsontwerp nr. 15 562 geen 
effectief middel is. Er is in het beste ge-
val sprake van symptoombestri jding; 
het richtinggevend effect vinden wij te 
beperkt. Mijn fractie zal dus haar stem 
aan dit wetsontwerp niet kunnen ge-
ven. 
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Dat is wél het geval met wets-
ontwerp nr. 15 942, omdat wi j een ver-
laging van de basispremie op zich zelf 
een goede zaak vinden en blijven vin-
den. 

De heer De Jong (VVD); Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik ben de bewindslie-
den 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 statis-
tisch 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 kost-
baarder het autorijden wordt; hoe min-
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 bestemmings-
plannen 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 uitgespro-
ken. 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 mis-
sen. 

D 
De heer Kremer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks alles wat de Mi-
nister 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 af-
lopende zaak. Dat merkt men vooral 
ook in die provincies. Nu zegt de Mi-
nister 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. 

Economische Zaken 
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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 vo-
rige keer OKTO en Philips genoemd; 
nu kan ik er AVeBe aan toevoegen. 

In dat gebied is sprake van een sane-
ring bij de Avebe die duizenden ar-
beidsplaatsen kost. Er komen 1700 
landbouwers in grote moeili jkheden 
wanneer het bedrijf niet meer functi-
oneert. De problemen stapelen zich ie-
dere 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 be-
grepen dat f 75 min. plus f 15 min. be-
schikbaar zal worden gesteld om het 
bedrijf weer gezond te maken. Dat 
gaat dan echter wel weer ten koste van 
500 arbeidsplaatsen. 

De toestand in Twente is vanoch-
tend geschilderd door de Minister zelf. 
Die in Limburg is ook bekend. 

De Regering meent een wezenlijke 
bijdrage te kunnen leveren door mid-
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 twi j -
fel. Gisteren heb ik tijdens een excur-
sie een aantal van deze objecten aan-
schouwd. Naar mijn mening zal het 
aantal arbeidsplaatsen minimaal zijn. 
Deze plannen zijn zeer slecht onder-
bouwd. Hetwerkgelegenheidsargu-
ment wordt er in feite bijgesleept als 
verkoopargument. Dat vinden wij een 
slechte zaak. Daarom kan de conclusie 
slechts zijn dat militaire depots en mu-
nitieopslagplaatsen geen alternatie-
ven zijn. 

Het lijkt mij goed dat de heer Mol 
nog eens naleest wat ik precies ten 
aanzien van de kerncentrales heb ge-
zegd. Ik heb geen voorkeur uitgespro-
ken voor een bepaalde actie. Ik heb ge-
zegd dat acties een goede zaak zijn. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Mol heeft eigenlijk 
gezegd dat ik de tegenstellingen 'op-
pep'; zo groot zijn ze toch niet. Mij zou 
natuurlijk niets liever zijn dan dat ik de 
tegenstelling niet zo zou behoeven te 
onderli jnen. 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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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 Mi-
nister van Financiën de opbloei van de 
economie louter via een fiscale en mo-
netaire aanpak vanzelf tot stand zie ko-
men. Ik heb echter iets anders gezegd, nl. 
dat zowel een specifiek en functioneel 
toegespitst macro-beleid als een me-
so-beleid wordt gevoerd en - als het 
even kan - geen micro-beleid. Als men 
het macro-beleid verwaarloost en een 
klimaat tot stand brengt waarin vri jwel 
geen onderneming een normale renta-
biliteit kan halen, kan men ook de in-
novatie wel vergeten. Dat is toch iets 
anders dan de heer Mol zegt. Er zijn 
zeer specifieke, vernieuwende en in-
vesteringsbevorderende maatregelen 
tot stand gebracht, maar - ik herhaal 
het nog eens - als de kunstmest wi l 
bijdragen tot de groei van het gewas 
moet er wel aarde zijn waarin het ge-
was wortel kan schieten. 

De heer Mol is van mening dat het 
bedrijfsleven te hard klaagt en dat de 
Staatssecretaris daar anders over 
denkt. Dat laat ik aan de Staatssecre-
taris over; hij denkt er niet anders 
over, zoals de heer Mol ook wel weet. 
De heer Mol zegt dat het bedrijfsleven 
vergeleken kan worden met een boer. 
Als die niet klaagt is hij niet wijs. Ik 
laat het agrarische deel van zijn be-
toog voor zijn rekening. Ik ga er niet op 
in, want ik ben geen Minister van 
Landbouw. De objectieve cijfers - men 
kijke naar de arbeidsinkomensquote, de 
teruggang in de industriële werkgele-
genheid, de balansposities van bedrij-
ven en het feit dat vele bedrijven geen 
eigen vermogen meer hebben - geven 
wel aan dat het met het bedrijfsleven 
echt niet zo best gesteld is. Wat dat be-
treft verwijs ik mede naar de analyse 
vandeWRR. 

De heer Mol zei het jammer te vin-
den als wat de woningisolatie betreft 
de zaak wordt gekapt als er 250.000 
aanvragen worden gedaan, terwijl 
toch is gerekend op 200.000. Het peil 
dat wij op het ogenblik hebben bereikt 
wijst erop dat wi j gaan in de richting 
van 350.000 aanvragen. Dat is wel een 
heel ander cijfer. Ik heb al gezegd dat 
de budgettaire problemen qua uitbeta-
ling zich niet in 1980 zullen voordoen, 
mede omdat er ook een grens is aan 
de capaciteit van het werk. Daardoor 
ontstaat wellicht ook enige vertraging 
in de afwikkeling van de aanvragen. 
Het is op zich een bijzonder goede zaak 
dat het publiek zich bewust wordt van 
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de noodzaak van isolatie. De budget-
taire gevolgen zullen moeten worden 
bezien. De lijn van het beleid wordt 
doorgezet. 

Hij vroeg in verband met de COCO-
NUT of de gas- en elektriciteitsbedrij-
ven 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 warmte-
krachtkoppeling, 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 Neder-
landse taal dan in de chemie, want ver-
teren is een verbrandingsproces, zij 
het een langzaam. Ik heb ermee wil len 
aangeven dat het hier snel gaat. 

Elke besparing die wij bovenop de 
huidige kunnen zetten is van buitenge-
woon belang, niet omdat wij die dan 
op kunnen maken door aardgas in te 
zetten, maar wel omdat wi j dan wat 
langer in de 21ste eeuw aardgas ter 
beschikking kunnen hebben. Dat is 
zeer belangrijk. 

Ons program loopt op dat van ande-
re landen vooruit. Wij moeten echter 
nooit berusten in onze eigen progres-
siviteit, want dan vervallen we tot con-
servatisme, zoals de politiek wel eens 
leert. Wij zullen ons program moeten 
aanscherpen. Wij moeten meer bespa-
ringsmogelijkheden realiseren. Het be-
tekent dus niet dat wi j het gas maar 
kunnen gaan gebruiken. 

Het vergeten scenario is een scena-
rio dat de heer Mol niet zal aanspreken 
want het gaat uit van een nulgroei. In 
de jaren tot 2000 maakt dat wel wat uit 
vergeleken bij een groei van 2%, ook 
al is die exogeen ingezet, waar de heer 
Zoutendijk weer gelijk mee had. 

Over wat de heer Mol zei naar aan-
leiding van een opmerking van de heer 
Kremer, hoewel die zijn opmerking in 
tweede instantie weer wat relativeer-
de, kan ik kort zijn. Ik meen dat de de-
mocratische rechtsorde in ieder geval 
meebrengt, dat parlementaire beslis-
singen worden geëerbiedigd en dat de 
overheid dat heel duidelijk naar voren 
moet brengen. 

Wat het wetsontwerp over de twee 
fasen betreft spijt het mij dat de heer 
Mol niet overtuigd is. Hij zei dat de 
energiebesparing buiten de WIR had 
moeten blijven, omdat zij zo belangrijk 
is. Ik wijs erop dat de WIR zelf de taak-
stelling bevat dat het facet energie, 
dus ook energiebesparing, in de WIR 
zijn weerslag moet vinden bij het rich-
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ting geven aan investeringen. Die op-
dracht hebben wij terecht uitgevoerd. 
Daarnaast moeten - dat ben ik met 
hem eens - andere instrumenten, bij 
voorbeeld in de non-profitsector, wor-
den 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 mo-
gelijkheid was geweest door te gaan 
met de zogenaamde VAIA, de ver-
vroegde afschrijving en de investe-
ringsaftrek, en daarnaast milieuvrien-
delijkheid stimulerende en energiebe-
sparende 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 waar-
bij de investeringen behandeld wor-
den zoals zij thans behandeld worden, 
volgens het principe niet alleen van de 
continuïteit maar ook van de selectivi-
teit. Daar past deze tweede fase heel 
uitdrukkelijk goed bij. Daarnaast moe-
ten wij op andere plekken in de maat-
schappij op andere wijze de energie-
besparing 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 ica-
tie gekozen moet worden, want dan 
wordt de vicieuze cirkel niet doorbro-
ken. Het verwijt is dat de vicieuze cirkel 
niet doorbroken wordt en dat wij op el-
kaar blijven wachten. 

Gezien de situatie bij de energie-
voorziening in de wereld ben ik van 
mening, dat de diversificatie absoluut 
noodzakelijk is om de wereldecono-
mie, niet alleen voor de geïndustriali-
seerde 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 pro-
gramma beantwoord; daarmee zal 
ook de heer Kaland zijn vragen beant-
woord hebben gezien. 

Er is opgemerkt dat de klimleningen ei-
genlijk geen subsidie zijn, maar een f i-
nanciering. Maar volgens de Compta-
biliteitswet 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 herin-
nering te roepen. Het is een beslag op 
de financieringsruimte door de over-
heid. Dat het later terugkomt, geeft dat 
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later weer bepaalde ruimte, maar niet 
nu. Wil je het uit anderen hoofde finan-
cieren, dan brengt het ook weer beslag 
op financieringsmiddelen met zich 
mee en het zou dus gepaard moeten 
gaan met een verkleining van het f i-
nancieringstekort. 

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 aan-
merkelijk bemoeilijkt zijn. 

Desalniettemin ben ik van mening, 
dat de prijsverhoging wegens energie-
politieke doeleinden niet achterwege 
gelaten kon worden. Ik verwacht wel 
enig begrip voor de positie van deze 
zelfstandige ondernemers. Een en an-
der mag niet te snel worden gedaan. Ik 
weet niet of de areaaluitbreiding al-
leen teruggaat op deze kosten. Er kan 
verder ook een willige markt zijn. In 
verband met onze exportpositie zou 
dat helemaal nietzo'n slechte ontwik-
keling zijn. Wij stimuleren echter uit-
drukkelijk 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 mini-
mum prijzen, die overigens betrekking 
moeten hebben op de marktwaarde 
volgens die wet. Zij zullen dus in ver-
schillende landen verschillend zijn. 
Ook is een gesprek met de verschillen-
de 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 pu-
blieke plicht van de overheid en dus op 
het publieke recht van de wet aardgas-
prijzen. 

De beschouwingen over een brief uit 
1965 laat ik graag voor rekening van 
de heer Kaland. Bij zijn Defensievoor-
beeld was er wellicht een contract, 
maar hier gaat het om een beleidsvoor-
nemen van de overheid, dat later is ge-
volgd door de behandeling van een 
wetsontwerp in het parlement. In ge-
wijzigde 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 
wi l dat dan nog maar eens herhalen. 
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Hetzelfde geldt voor enkele opmerkin-
gen die hij maakte over het rapport be-
treffende de WRR, al zeg ik erbij dat 
het zoveel waardevol materiaal bevat 
dat grondige studie daarvan geboden 
is. Daar dient ook het minderheids-
standpunt bij betrokken te worden, 
aangezien dit heel duidelijk de vinger 
e rop legt dat de WRR wellicht te wei-
nig naar de markt kijkt. Men kan wel al-
lerlei produkten maken, maar men 
moet ze ook nog afzetten. De heer Zou-
tendijk noemde zelf het afschuwwek-
kend voorbeeld van de Concorde. Con-
cordes dienen wij te vermijden. 

Zijn beschouwingen over de positie 
van de WRR, die al of niet aan evalu-
atie toe zou zijn, zou ik hem willen vra-
gen, te houden bij de begroting van AI-
gemene Zaken, want daar hoort het 
thuis. 

De heer Zoutendijk heeft terecht ge-
waarschuwd 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 voor-
onderstelling 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 du-
plicatie. Ik ben het met de heer Zouten-
dijk eens dat op zich onderlinge coör-
dinatie een belangrijk goed is. 

Ik neem kennis van de aandacht die 
hij vestigt op de studie van prof. Berg-
man. Ik zeg graag toe dat wij die zullen 
bezien op zijn toepasbaarheid in de 
Nederlandse situatie. Ik weet niet of 
wi j het in het derde deel van de Ener-
gienota zullen kunnen verwerken. Ik be-
twijfel 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 af-
hankelijkheid van olie niet te vermij-
den is. Hij zei er bij dat wij het milieu-
vriendelijke gas niet om milieurede-
nen in de grond moeten laten zitten. 
Dat laatste ben ik met hem eens. Het is 
een kwestie van afwegen, maar die af-
weging moet men dan ook wel durven 
maken. Enige voorbijgaande schade 
aan het milieu kan alleen maar worden 
ontgaan door iets later grote en blij-
vende schade aan het milieu te doen. 
Dat ben ik met hem eens. 

Dankzij de voor ons gelukkige om-
standigheid dat wi j over een aardgas-
voorraad 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 vol-
strekt 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-veront-
reiniging door kolen, - dit is een mon-
diaal probleem - kan de verantwoor-
delijkheid met zich brengen dat men 
die uitspraak over kernenergie doet. 
Dat wi l niet zeggen dat wi j vooruit 
moeten lopen op de maatschappelijke 
discussie, zoals de heer Mol wat sug-
gereerde dat wij denken. De Regering 
heeft altijd gezegd dat de maatschap-
pelijke discussie begint met de stand-
puntbepaling van de Regering, net zo 
als dit ten aanzien van planologische 
kernbeslissingen ook gebeurt, om de 
discussie duidelijk vorm te geven. 

Over het marktmechanisme heb ik 
zojuist als in verband met de WRR ge-
sproken. De heer Zoutendijk heeft het 
meer in het verband van een concept-
verkiezingsprogram gebracht. Laat ik 
het uit dat verband halen, want een 
verkiezingsprogram duurt maar vier 
jaar. Daarna komt er een ander pro-
gram, ook binnen dezelfde partij. Het 
marktmechanisme zal naar mijn me-
ning nog wel langer moeten functione-
ren, 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 onderzoekin-
gen - dan moet er op dat moment een 
eigen budget voor komen. Ik kan nog 
niet zeggen wanneer wi j daar precies 
aan beginnen en hoe het wordt inge-
past. 

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 in-
houdt. Dat is in het belang van de bur-
gers 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 wi l-
len 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 in-
gaan, omdat die hem niet ver genoeg 
gaat. Dat is alti jd 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 verde-
re richtinggeving. Ik voor mij meen dat 
wi j een goed evenwicht bereikt heb-
ben. 

De heer Kremer is nog eens terugge-
komen op de uitwerking van het regi-
onaal beleid en de daarvoor beschik-
baar gestelde gelden. Hij heeft de zor-
gen van Oost-Groningen nog eens on-
derstreept, ook in het geval van Ave-
be. Dat geval ken ik en daarop wordt 
het regeringsbeleid heel duidelijk ge-
richt. Hier lijkt de eerste verantwoorde-
lijkheid 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 schrifte-
lijke beantwoording van de vragen ge-
zien heeft, betreft dit zowel vragen in-
zake de arbeidsmarkt als vragen ten 
aanzien van de rentabiliteit. Dat houdt 
dus gevaar voor het voortbestaan van 
bedrijven en het verlies van werkgele-
genheid voor mensen in. Die mensen 
kunnen dan misschien wel ergens an-
ders gaan werken, maar op zichzelf is 
dit toch een hele nare zaak, die zoveel 
mogelijk zou moeten worden verme-
den. 

Ik ben van mening dat het versnellen 
van het ISP en het uittrekken van gel-
den voor de herinrichting goede zaken 
zijn, juist om de comparatieve nadelen 
voor Oost-Groningen te vermijden. Ik 
meen toch, dat wi j elkaar voor Oost-
Groningen 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 
kl immen zijn. 

Het is waar dat er 15 min. regionale 
middelen geheel volgens de betreffen-
de regelen IPR-margegelden beschik-
baar gesteld worden voor modernise-
ring van de Enka-fabrieken in Emmen. 
Dat gaat helaas gepaard met verlies 
aan arbeidsplaatsen, maar dat bete-
kent 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., om die de nodige investe-
ringen te laten verrichten. Ik meen dat 
ik hiermee de vragen beantwoord heb. 

D 
Staatssecretaris Hazekamp: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil allereerst mijn ex-
cuses 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 standpun-
ten ter zake, die reeds aan de overzijde 
zijn verwoord, wi l herhalen. Ik wijs er-
op, dat het een gecoördineerd stand-
punt moet worden tussen enerzijds 
Economische Zaken en anderzijds On-
derwijs en CRM. Daarbij is de huidige 
algemene benadering, dat met name 
de culturele waarden van het boek en 
het gehele proces binnen de economi-
sche structuur zodanig zijn, dat daarbij 
vermoedelijk de verticale prijsbinding 
noodzakelijk zal zijn. Dat wi l 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 lo-
pen daar natuurlijk dwars doorheen. 
Die afweging moet ongetwijfeld nog 
opnieuw worden gedaan. Ik geef ech-
ter de tendens aan. 

De heer De Jong heeft ook gevraagd 
naar het onderzoek vergelijkbaar met 
datgene wat professor Birch in Ameri-
ka heeft verricht. Een dergelijk onder-
zoek 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 worden. Nu wordt beke-
ken, in hoeverre met ander materiaal, 
eventueel aangevuld met steekproe-
ven, een methode kan worden gevon-
den die vergelijkbaar is en die kan 
doorstoten tot de oorzaken van de ont-
wikkeling van de werkgelegenheid, 
juist bij kleine bedrijven. Dat soort on-
derzoek vereist natuurlijk goed overleg 
met onderzoekinstituten die daarvoor 
mogelijkerwijs geschikt zijn. Op dit 
moment wordt de opzet daarvan beke-
ken. Indien dat lukt, kunnen wi j onge-
veer 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 buurt-
winkels. 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 verban-
nen. Ik ben het met de heer De Jong 
eens, dat daarnaar opnieuw moet wor-
den gekeken. 

Ik denk dat het een goede mogelijk-
heid is om hetzij via de regelmatige 
contacten van de rijksconsulent met 
de gemeente daarover te spreken en 
daarop te wijzen, hetzij dat ik naar aan-
leiding van de rapportage van de com-
missie-Hazelhoff over het distributie-
planologisch onderzoek in de begelei-
dende brief de gemeenten kan wijzen 
op deze ontwikkeling en de wenselijk-
heid om 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 kosten-
matigingen in het afgelopen jaar en in 
1978 effect gehad. Ook heeft de be-
heersing van de inflatie tot een verbe-
tering van onze concurrentiepositie 
geleid. Die verbetering is echter 
slechts gering. Het is maar een aanzet. 
Ik geloof niet dat wi j kunnen verwach-
ten, dat een werkelijke verbetering van 
onze concurrentiepositie, een betere 
basis voor de export, kan worden ver-
kregen, 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 be-
heersing van de kosten, nog voor jaren 
vanaf nu kunnen worden bestendigd. 
Alleen bij een langere periode van be-
heersing van die factoren kan een wer-
kelijk goede concurrentiepositie wor-
den bereikt. 

Ik ben vergeten de geachte afge-
vaardigde de heer Zoutendijk een ant-
woord te geven op zijn vraag over de 
mogelijkheden van de Nederlandse in-
dustrie tot toelevering aan de Ameri-
kaanse Defensie. Ik weet dat enkele in-
dustrieën op dit punt pogingen in het 
werk stellen. Ik kan helaas geen duide-
lijke gegevens verkrijgen over de re-
sultaten die men daarbij heeft bereikt. 
Het is ook niet eenvoudig. Ik maak ove-
rigens 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 Econo-
mische Voorlichtingsdienst het be-
drijfsleven nog eens op de mogelijkhe-
den wijst die in dit opzicht bestaan. 

Ik had nagelaten te antwoorden op 
een vraag van de heer Horbach in eer-
ste termijn over de toestand met be-
trekking 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 tota-
le waarde van 2,1 miljard gulden. Voor 
deze aanvragen zijn committeringen 
tot een bedrag van 123 miljoen ge-
maakt. Voorts zijn ten laste van deze 
begrotingspost twee zogenaamde cre-
ditlines van staat tot staat gesloten, 
met Roemenië en Zuid-Korea. De cre-
ditline met Zuid-Korea is overigens 
nog niet geratificeerd, voor deze 
creditlines is 20 miljoen gecommit-
teerd. 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 uit-
voering zal naar schatting 7500 manja-
ren 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 duideli jktoegeno-
men en vri jwel verdubbeld. 

Het debat wordt gesloten. 

In behandeling komt wetsontwerp nr. 
15 562. 

Dit wetsontwerp wordt zonder stem-
ming 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 wor-
den tegen dit wetsontwerp te hebben 
gestemd. 

In behandeling komt wetsontwerp nr. 
15 942. 

Dit wetsontwerp wordt zonder stem-
ming 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 beraadsla-
ging en zonder stemming aangeno-
men. 

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. De-
ze 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 aan-
staande de dienst van de Kamer verla-
ten. 

Toen de heer Röell op 3 januari 1956 
als commies-griffier aantrad, kon hij 
reeds bogen op een ambtelijke erva-
ring van bijna tien jaar, eerst als com-
mies 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 Ka-
mer 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 dankbe-
tuiging. 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 inte-
resse 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 zon-
der dat erom werd gevraagd. Wie zou 
u dat echter kwalijk nemen? Met goed-
moedige spot werd hierop soms gere-
ageerd. 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 ge-
voelig wezen schuil gaat, dat opbloeit 
als het waardering ontvangt en ver-
schrikt terugwijkt, als het kritiek onder 
vindt. Deze kwetsbaarheid wist u aar-
dig te camoufleren, maar zij was bij 
voortduring aanwezig. Wie met u wi l -
de samenwerken, moest met deze re-
aliteit 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 ander-
zijds 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 Ka-
mer 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. Terugblik-
kend op de zeven jaren, die ik als voor-
zitter heb gefungeerd, mag ik getuigen 
van een bestendige, harmonieuze sa-
menwerking. Wij waren openhartig 
tegenover elkaar en spaarden elkaar 
kritiek niet, maar wi j 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 ver-
gaderingen van beide Kamers der 
Staten-Generaal. Drieëntwintig maal 
heeft u de opening van de zitting van 
de Staten-Generaal voorbereid; een-
maal heeft u de Verenigde vergade-
ring helpen voorbereiden waarin het 
nieuwe staatshoofd, binnen Amster-
dam, 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 pensi-
oen 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 ja-
ren van uw griffierschap. Het waren 
niet altijd blijde tijden die u beleefde, 
niet in uw ambtelijke, niet in uw parti-
culiere 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 mo-
menten. Ik hoop dat het juist die mo-
menten zullen zijn die in uw herinne-
ring 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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D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De Regering spreekt bij het af-
scheid 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 Ka-
mer, 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 ver-
gadering zijn aanwezig, velen ook op 
de tribunes. Velen herinneren zich 
hoe, als leden afwezig waren, dat op 
heldere wijze door de scheidende grif-
fier kenbaar werd gemaakt. Wi j zullen 
die woordkeuze en die toonzetting 
missen. 

Nu de heer Roëll als griffier van deze 
Kamer weggaat, gaat er een man weg 
uit de Kamer die niet alleen een man 
was en is van een bijzondere stij l, ook 
een man - misschien mag ik dat als 
niet-lid van deze Kamer zeggen - die 
geheel paste en past in de sfeer van de-
ze Kamer, waar ondanks verschillen po-
litieke overtuiging er persoonlijke bui-
tengewoon goede verhoudingen zijn en 
waar de griffier ook steeds (ik heb dit 
mogen ervaren) aandacht had voor ie-
dereen en als een bezige bij rondging. 
Vaak gaf hij zowel ongevraagd - u 
noemde dit - als gevraagd zijn advie-
zen, aan de leden, maar ook af en toe 
aan jonge bewindslieden. 

De heer Roëll is een man met een 
grote belangstelling voor het aktueel 
politieke gebeuren, maar meer nog, 
dacht ik, een man die steeds zeer at-
tent is geweest op de positie van deze 
Kamer, op de positie van de volksver-
tegenwoordiging, in ons staatsbestel. 
Zo herinner ik mij - ik heb daarover 
ook vele berichten binnengekregen -
hoe uw griffier, met name waar het 
ging om de voorbereidingen van de 
30ste april j l . , er alles aan heeft gedaan 
om juist op die dag zeer nadrukkelijk 
(zoals het ook hoort) de positie van de 
Staten-Generaal centraal te stellen. Hij 
heeft ook iedereen onder en in het pro-
tocol gebracht, zoals ook dit op zo'n 
dag zeker hoort. 

Ik mag in dit verband misschien zeg-
gen dat hij de grote regisseur van dat 
gebeuren was. Iemand heeft mij zelfs 
verteld dat bij het vooroefenen in het 
binnentreden van de fractievoorzitters 
uw griffier als stand-in voor de heer 
Lubbers heeft gefungeerd. Niets is 
hem dus te veel geweest! 

Hij is er bij verschillende verenigde 
vergaderingen en zeker ook op de 30-

ste april in geslaagd de publiciteitsach-
terstand die de Eerste Kamer vaak 
heeft ten opzichte van de Tweede Ka-
mer 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 per-
soonlijk leven, alle goeds. Ik kan u me-
dedelen dat Hare Majesteit de Konin-
gin heeft besloten de heer Roëll te be-
noemen tot commandeur in de Orde 
van Oranje Nassau. Hopende dat dit 
het protocol van deze bijeenkomst niet 
verstoort, zou ik thans met uw welne-
men, mijnheer de Voorzitter, om de ta-
fel wil len heenlopen in de richting van 
de griffier om hem de versierselen om 
te hangen, ware het niet dat deze ver-
sierselen niet geheel aan elkaar vast-
zitten ... Ik begrijp echter dat de griffier 
intern heeft laten weten dat het hem 
liever zou zijn, indien hem alleen het 
knoopje zou worden opgespeld. In dit 
geval vind ik dat de wens van de grif-
fier volledig moet worden gehono-
reerd! Ik laat het dus bij het opspelden 
van het knoopje en stel hem de ver-
sierselen ter hand. 

(Applaus.) 

De Voorzitter: Ten einde te voorko-
men dat er scripties of dissertaties 
worden geschreven over de staats-
rechtelijke zuiverheid van onze mores 
hier, sluit ik nu de vergadering en open 
ik de bijeenkomst, opdat ook zoge-
naamde derden het woord kunnen 
voeren. Ik geef nu het woord aan de 
heer Albeda als oud-lid van deze Ka-
mer. 

D 
Minister Albeda: Ik zal als oud-lid van 
deze Kamer spreken, mijnheer de 
Voorzitter, waarbij ik mij met name 
zou wil len richten tot de griffier. 

Bij een bijzondere gelegenheid tot 
iemand spreken, kun je niet doen zon-
der tegelijkertijd over iemand te spre-
ken. Eigenlijk is dat een zaak met een 
geweldig hoge pretentie, al heb ik dan 
het genoegen gehad om niet alleen als 
bewindsman hier aanwezig te mogen 
zijn, maar ook als lid van deze Kamer u 
en uw werkzaamheden te mogen ga-
deslaan, waarvan ik uiteraard in vele 
opzichten profijt heb mogen trekken. 

Als ik mijn woorden van vanmiddag 
een thema mocht geven, zou het het 
thema 'Tussen ernst en humor' kun-
nen zijn. Op zich zelf is dat niet zo'n op-
windend thema, omdat een groot stuk 
van het leven in dat thema staat. Beide 
begrippen hebben immers geen te-
genstelling. De spanningsboog daar-
tussen is eigenlijk een spectrum zoals 

er zovele in ons leven zijn te onderken-
nen. Vaak bevinden wi j ons geruime 
tijd op één van de velden in zo'n spec-
t rum. 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 kwa-
de dagen, ons leven verdiept en ons 
tegelijkertijd de betrekkelijkheid ervan 
doet beseffen. Ik denk met de Voorzit-
ter te kunnen vaststellen dat ook aan u 
de goede en kwade dagen niet voorbij 
zijn gegaan. Ik denk dat ze ook uw le-
ven 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 Staten-
Generaal en recentelijk bij de bijzonde-
re verenigde vergadering ter gelegen-
heid van de inhuldiging van Koningin 
Beatrix. 

De toon van uw stem reikte qua 
boodschap vaak verder dan uw forme-
le taakstelling op dat moment toeliet. 
Nu zou men kunnen zeggen dat ik 
spreek over uiterlijke formaliteiten, 
maar het zijn natuurlijk wel de symbo-
len van een langjarige democratische 
traditie, tot uiting komend in onze par-
lementaire democratie. Ik weet uit on-
ze vele persoonlijke contacten hoezeer 
u zich in dienst heb wil len 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 taakvervul-
l ing, 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 goe-
de 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 te drukken: het links verpakken 
van gezond rechtse ideeën. 

De prijzende woorden die u mij op 
dit terrein wel eens een keer hebt toe-
gevoegd, brachten mij niet alleen 
maar vreugde. Ik denk verder aan de 
onnavolgbare wijze, waarop u op zijn 
ti jd hebt wil len 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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bijzonder mooie zaal, hebt u dat ge-
daan en is dat zo goed gevallen, dat 
daar nog steeds over gesproken 
wordt. U hebt het ook al een keer her-
haald voor dezelfde groepering. 

Humor is in een Engelse definitie 
'Wit and love'. Daarom is echte humor 
verdraagzaam en kwetst hij niet. Daar-
om kan ook een en dezelfde mens wer-
ken vanuit de ernst waarmee hij zijn 
plaats in de samenleving ziet en vanuit 
de humor die daaraan weer de betrek-
kelijke waarde geeft. 

De voorzitter heeft er al op gewezen 
dat u een figuur bent die bijzonder be-
lezen is. Hij sprak ook van - en dat 
stond ook in mijn tekst - een vraag-
baak voor Kamerleden, bij wijze van 
spreken een wandelend verwijsregis-
ter. 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 ja-
ren uw taak vervuld ten behoeve van 
de Kamer zelf, ten behoeve van ont-
moetingen tussen de Kamer en de Re-
gering en daarmee uiteraard ten be-
hoeve 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 verant-
woorde 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 ar-
beid een einde behoort te komen. Voor 
u is dat einde van de functie van grif-
fier vandaag bereikt. 

Ik hoop dat u in alle betrekkelijkheid 
en met grote voldoening naar de ach-
terliggende jaren kunt kijken. Van mijn 
kant bewaar ik daaraan de beste herin-
neringen, zowel vanuit de zakelijke als 
vanuit de persoonlijke kant. 

Ik neem aan dat de komende peri-
ode niet helemaal een breuk zal vor-
men met uw leven. U hebt belangstel-
ling voor de historie, u zult blijven le-
zen. Ik zou het erg op prijs stellen als u 
er een keer toe zou overgaan uw mé-
moires 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 Binnen-
hof. Sommigen doen er hun hele leven 
over om van de ene naar de andere kant 
te komen. Anderen hebben er minder 
ti jd 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 Kranen-
burg, griffier der delegaties, die bo-
vendien 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 toe-
spreken vanaf dit spreekgestoelte, een 
voor een griffier ongebruikelijke 
plaats. Ik dank de heer Koops dat ik na-
mens de griffiers van beide Kamers 
mag spreken. Hij heeft er wel een zeer 
uitdrukkelijke voorwaarde aan verbon-
den. Ik moest beginnen met te zeggen 
dat de samenwerking tussen de grif-
fiers van beide Kamers zich altijd in 
grote vriendschap heeft voltrokken. Ik 
meen dat ik dat ook mag zeggen na-
mens 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 er-
van ligt in Leiden. Hij was een jaar ou-
der dan ik. Hij meent dat nog altijd wel 
eens te moeten laten merken. Ik kom 
op die Leidse jaren straks nog even te-
rug, maar ik ga nu niet verder terug 
dan bijna een kwart eeuw geleden. 

Röell was nauwelijks een jaar com-
mies-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 19fe-
bruari 1957. Met voorzitter Jonkman 
waren 69 leden aanwezig. Ik noem er 
vijf van: de heren Broeksz, Diepen-
horst, 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 kan-
didaten te zijn, waarvan naast de heer 
Röell ik er ook een was. Niemand min-
der dan de legendarische prof. Ane-
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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 alle-
maal kwijtgeraakt. Röell werd toen ge-
kozen met 48 stemmen: 21 werden er 
uitgebracht op mr. G. M. A. M. Huy-
gens. Sindsdien heb ik Röell nog wel 
eens horen zeggen: van de socialisten 
kan ik geen kwaad woord horen. Daar 
zei hij altijd bi j : 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 pro-
gramma is altijd dat Röell deze zaal 
laat zien. Hij doet dat op een onnavolg-
bare 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 stemver-
heffing zegt hij dan dat er in dit land en 
ook in deze Kamer wel mensen zijn die 
dit instituut eigenlijk wel zouden wil len 
opheffen. Dan verdedigt hij in gloed-
volle 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 eigen-
lijk best wil len dat deze Kamer een nog 
belangrijker rol in het staatsbestel 
speelde dan toch al het geval is. Als 
Röell over uitbreiding van parlemen-
taire 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 verant-
woordelijkheid staat van een enkele 
politieke bewindsman. Onze instruc-
ties als griffiers komen van een veel-
koppig politiek lichaam. Ook al heeft 
de Minister zojuist gezegd, dat hij een 
zekere verantwoordelijkheid voor de 
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hoge colleges van staat voelt, ik meen 
toch dat ik het zo mag formuleren. Ik 
mag ook zeggen dat Röell van die om-
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 op-
volger, maar die is historicus van zijn 
vak. Maar de conclusies die Röell uit 
zijn historische analyses voor het hui-
dige bestel trekt, zijn wel eens over-
trokken. 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 op-
merking 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 aan-
wezig hebben wel meegemaakt, dat hij 
een moeilijk gesprek begint met een 
greep uit zijn repertoire; menige drem-
pel was daarmee alvast geslecht. 

Ik zei het al, ik moet nog even terug-
komen op onze studentenjaren. Het 
moet in 1938 of 1939 zijn geweest, dat 
in de toen nog betrekkelijk kleine Leidse 
studentengemeenschap menig manne-
lijk student een verdrietige avond heeft 
beleefd. Joan Röell had zich verloofd 
met Jacqueline Sanders voor menigeen 
in Leiden een prinses uit een sprookje. 

Het is tegenwoordig niet meer zo ge-
bruikelijk te zeggen dat soms de echt-
genote wel iets te maken heeft met de 
beroepsuitoefening van haar man. 
Mevrouw Röell heeft het intens mee 
beleefd. Zij is een griffiersvrouw van 
grote allure. Ik zou in gebreke blijven als 
ik haar ook niet bij dit afscheid betrok. 
Zij nam op een vlekkeloze manier deel 
aan de representatie en dat is nogal wat 
in zijn beroep. De ontvangsten en di-
ners bij hen thuis zijn altijd even stijlvol 
als gezellig. Ik bedoel toch nog iets an-
ders en nog iets meer. Ik vermoed het, 
maar weet het niet helemaal zeker. Ik 
heb het gevoel dat in deze kwart eeuw 
haar intelligentie en intuïtie ook niet 
zonder invloed op de ambtsvervulling 
van haar man zijn gebleven. 

Vanaf de volgende week moet het 
Binnenhof het dus zonder Röell stel-
len. Het is moeilijk in te denken. Hij is 
een schilderachtige persoonlijkheid, 
die in vele opzichten zijn stempel drukt 
op alles wat zich in dit gebouw af-
speelde. Als collega's hebben wij het 
gevoel, dat wi j met zijn vertrek uit ons 
midden iets heel karakteristieks gaan 
missen. 

Het zal natuurlijk wel wennen. 

Toen in 1957 de heer De Block de Ka-
mer als griffier verliet, dacht men ook 
algemeen: Hoe moet dat nu verder 
met de Eerste Kamer? Röell was in me-
nig opzicht de antipode van zijn voor-
ganger, die sommigen van u zich nog 
wel zullen herinneren: een schraal 
postuur, een geleerde met een droge 
humor, die de administratieve en or-
ganisatorische kant van het bedrijf hier 
overliet aan zijn chef griffie. Daarente-
gen 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 af-
speelt. Wanneer ik hem naar geest en 
lichaam beweeglijk noem, is dat ge-
matigd 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 verant-
woordeli jkheid, ook voor wat betreft 
het koesteren en verdedigen van zeke-
re tradities. Stijl en decorum zijn Röell 
dierbaar. Ook dat is al gezegd. Met een 
zeldzame zorgvuldigheid regelde hij 
het jaarlijkse gebeuren op Prinsjesdag. 

Het moet een zwarte dag in zijn be-
staan zijn geweest toen de ambtskos-
tuums werden afgeschaft. Het is maar 
goed dat hij nu niet het kordon om de 
hals draagt, maar het knoopje op zijn 
revers. Dat kordon zou het op het gala-
pak zo goed hebben gedaan. Ove-
rigens verheugt het mij , de eerste te 
mogen zijn om hem namens alle colle-
ga's met het commandeurschap geluk 
te wensen. 

Mijnheer de Voorzitter! U hebt al iets 
gezegd over het laatste grote evene-
ment waarvan de organisatie groten-
deels op hem is neergekomen, de in-
huldiging van de nieuwe Koningin. De 
weken eraan voorafgaand was hij niet 
te harden, maar het resultaat was per-
fect! 

Mag ik één ogenblik de griffiers van 
beide Kamers scheiden, want het per-
soneel van deze Kamer zal dezer da-
gen nog apart met hem samenkomen 
en naar ik meen ook nog iets aan hem 
aanbieden. Namens de griffiers van de 
Tweede Kamer, wi l ik aansluiten op 
het cadeau wat u hem hebt gegeven 
en waarvan men hier niet precies weet 
wat het is. Deze boekwerken hebben er 
betrekking op. Het betekent niet dat de 
reis nu een week langer kan duren, 
maar ze kan er aangenamer door wor-
den. 

Ten slotte weer namens ons allen: 
vooral de ouderen onder de collega-
griffiers hebben lief en leed van het ge-
zin Röell van harte meebeleefd. Wij 
zijn bezorgd geweest bij je ernstige 
ziekte. Wij hebben geprobeerd te 
troosten bij jull ie grote verdriet. Wi j 
hebben ook gedeeld in jullie vreugde 
Joan en Jacqueline, wi j hopen ons in 
jullie vriendschap te mogen blijven ver-
heugen. Het ga jullie beiden, de kinde-
ren en de kleinkinderen, het ga jullie 
allen wel. 

De Voorzitter: De Kamer verheugt zich 
uiteraard zeer in de hoge onderschei-
ding 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 be-
hoefte heeft om te reageren en daar-
om 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 onmoge-
lijk is om langer dan 7,5 minuut naar 
iemand te luisteren. Probeert u het on-
mogelijke 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 ne-
men van afscheid van uw griffier, juist 
- ik heb dat vanmiddag nog gemerk t -
midden in het erg drukke kamersei-
zoen. Komt bij zo'n werkonderbreking 
dan niet het beeld op van een rivier? 
Uw aller werk is de stroom en de Ka-
mer de bedding. Wij staan even mid-
den in de zich voortdurend metamor-
foserende stroom stil. Het is maar heel 
even en wellicht gebruiken wij de bed-
ding hierbij voor een oneigenlijk doel. 
Als het ware werpen wi j even een dam 
op, voelende hoe hard het nodig is dat 
zo snel mogelijk de gestuwde werk-
zaamheden weer voortgang zullen vin-
den. Enfin, de replieken waren er van-
dag wat korter door. 

Hooggeachte leden, weest ervan 
overtuigd dat u na de normale werk-
hervatting zult zien hoezeer het zich nu 
verjongende apparaat - dat is niet al-
leen lijfelijk, maar ook geestelijk duide-
l 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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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 wi l hier nog een kleinigheid 
aan toevoegen. Hopelijk met permis-
sie van de Voorzitter wi l ik hieraan toe-
voegen wat ik hem influisterde toen 
het officiële kennismakingsbezoek van 
de nu mij opvolgende griffier plaats-
vond bij de huishoudelijke commissie. 

Na dit bezoek voelde ik mij gedwon-
gen om de Voorzitter in te fluisteren, 
niet 'voila, Adriaan' want ik kom niet 
uit Brussel, maar: zie hier, een verbe-
terde uitgave van mij. En daar ben ik 
echt van overtuigd. 

Allereerst wi l ik nu mijn dank uiten 
voor het zo uitgebreid vele en toch in 
de herinnering zo compacte, dat de 
Eerste Kamer aan mij heeft geschon-
ken. Het gaat om een dank met een he-
leboel facetten. Zoiets als een goed ge-
slepen edelsteen. Dank voor kansen, 
dank voor tegenslagen, dank voor zeer 
vaak door anderen hier gevoede be-
hoefte 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 verschil-
lende redevoeringen mijn gevoelsma-
tige verbinding met deze Kamer, maar 
ik voel heel goed dat dit uiteraard ook 
zijn bezwaren mee kan brengen. Dit al-
les wil ik nu samenvatten, in dit inlei-
dend stukje, in mijn dank voor de beze-
geling door het nieuw opgetreden 
staatshoofd - dit geeft voor mij natuur-
lijk nu weer iets heel bijzonders aan die 
bezegeling - van al wat deze jaren van 
leven in deze Kamer hebben meege-
bracht. Ik ben werkelijk buitengewoon 
erkentelijk voor mijn benoeming als be-
kroning 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 hier-
bij mede mijn dank, mijn echt vriend-
schappelijke 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 heb-
ben gemist, bij voorbeeld als vader in 
de drukke t i jd, dan weer in de vrije ti jd 
op zaterdag en zondag, de Handelin-
gen las. Geen spannende bezigheid 
om 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 optre-
dende Minister van Binnenlandse Za-
ken en verder - in het niet-officiële ge-
deelte - 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 moge-
lijk is. 

Dat u, prof. Thurlings door het aan-
bieden van een geschenk van de le-
den, waarvoor mijn allerhartelijkste 
dank, aankondigde dat ik nu kan doen, 
wat ik nooit kon doen, namelijk het 
maken van een reis naar Noorwegen -
dat moet je immers in juni doen - of 
op wintersport gaan, was natuurlijk 
geweldig. Ook van het cadeau, dat 
Hans Kranenburg mij namens de colle-
ga's aanbiedt, moet ik zeggen: Danae 
kan, toen Zeus haar benaderde in de 
vorm van een gulden regen, toch wer-
kelijk niet verheugder geweest zijn. Zo 
stel ik me die toestand nu voor. Uiter-
aard past verder dankbaarheid voor 
de uitdaging van het moeten voorbe-
reiden van de op 30 april jongstleden 
gehouden verenigde vergadering tot 
plechtige inhuldiging van Koningin Be-
atrix. Ik leefde wel ongehoord bezijden 
het echte leven van de Kamer geduren-
de die drie maanden. Ik wist helemaal 
niet meer precies wat hier gebeurde. De 
griffie heeft alles keurig opgevangen. 
Men moge het mij vergeven. Het ging 
niet anders! 

Voordat ik nu iets zeg over het hoge 
college waar ik vele van mijn beste ja-
ren heb mogen doorbrengen, wil ik 
eerst iets zeggen over de Voorzitters 
der Kamer onder wie ik hier werkte en 
werk. Hoewel dit niet alleen een af-
scheid van de Kamer is, maar hele-
maal van de ambtelijke dienst, ga ik 
maar niet in op die vorige betrekkin-
gen. Ik bepaal mij hier in dit 'kamermi-
lieu' uitsluitend tot de Kamer. 

Van de vier kamervoorzitters onder 
wie ik heb mogen werken, zijn er nu 
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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 'bui-
ten' zich voor de Senaat in te zetten 
zijn remarkebele, uiterst bekwame en 
ijskoude analyse van een politieke si-
tuatie. Ik heb getracht om van hem te le-
ren. Dat hoort een griffier ook te kun-
nen doen. 

Van Voorzitter Mazure leerde ik bij 
voorbeeld bij het ontstaan van ons 
nieuwe Reglement van Orde nog be-
ter 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 stil-
Ie aanmaning door professor Mazure 
tot mij gericht in de zin van het tegen 
Faust, althans volgens Goethe, ge-
sproken woord: bist du beschrankt, 
dass neues Wort dich gestort, willst du 
nur horen was du schon gehort? Ik 
moest weer even uit dit lievelingsboek 
van mij citeren. 

Uit de tijd van Voorzitter De Niet be-
hield ten positieve de aanpak met en-
thousiasme van grote festiviteiten en 
de wil om zich daaraan, naast het ei-
gen dagelijks werk - ik heb al gezegd, 
dat ik er de laatste keer in te kort ben 
geschoten - dienstbaar te maken. 

Nu heb ik bijna weer zeven jaren er-
varing met het optreden als griffier on-
der president Thurlings. 

Mijnheer de Voorzitter! U hebt mij 
toegesproken, maar nu past het zo 
mooi dat ik u nu ook toespreek. Werke-
lijk, u bent niet alleen de Voorzitter die, 
haarscherp formulerend, op zo'n 
waardige manier kunt optreden na-
mens de verenigde vergadering. Tus-
sen haakjes zij opgemerkt: why change 
a winning team? U bent echter 
vooral de meerdere die in vriend-
schap, bruggen slaande - ik heb dit nu 
ook eens heel fijn geformuleerd" van-
uit een denken, geschoold in het zuide-
lijke deel van ons land, naar mij , die 
mij nogal een typische burger van het 
noordwesten lijkt, mijn ogen ervoor 
opende dat vaak het oud-Franse 
spreekwoord onjuist is: Ie chemin, Ie 
plus droit, c'est l'y court. Neen, het in 
omzichtigheid voortgaan, steeds mo-
gelijke consequenties goed voor ogen 
houdende, heb ik mij in deze laatste 
zeven jaren - en dan door spiegeling, 
niet door wat ik van nature al kon -
veel meer van dit vermogen eigen ge-
maakt. 
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Ik wi l 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 Sip-
kes, even goed werd ik in latere jaren 
door de tegenwoordige collega's en 
medewerkers gesteund. 

Nu wil ik na deze inleiding in vogel-
vlucht 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 bescher-
ming van de burgers tegen nog nader 
aan te duiden eenzijdigheden; een be-
scherming onder meer door het mid-
del van het bicamerale stelsel. Zeker 
zijn ook nog andere systemen moge-
lijk. 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 grif-
fierschap zich afspeelde. Dit zal in 
hoofdzaak tweedelig zijn. 

Dan als eenheid: hoe stelde de Eer-
ste Kamer zich in die door mij over-
zienbare jaren in algemene zin op? 

Voordat ik op dit eerste punt van de 
bescherming van de burgers inga, wi l 
ik eerst ter inleiding een cri du coeur 
laten horen: laat de Kamer haargrond-
wettelijk gegeven rechten, natuurlijk 
altijd in redelijkheid, ten volle uitoefe-
nen. Een Senaat die zijn rechten zo 
heel zachtjes aan prijs geeft, lijkt voor 
mij op Karel de Vijfde, die de eigen be-
grafenisstoet 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 be-
scherming van de burgers - het is 
meervoud, anders is men bij de rech-
terlijke macht - tegen een willekeur die 
door een mogelijke, steeds maar gro-
tere verstrengeling van Regering en 
volksvertegenwoordiging - ons be-
faamde dualisme blijft broos - zou 
kunnen ontstaan. Ik zeg helemaal niet 
dat het al zo is. 

De eerste mogeli jkheid: één, zoals 
bij ons, onafhankelijk van de Tweede 
Kamer gekozen Senaat, waar men zich 
na enige ti jd - dat is ook zo van belang 
- over het voorgestelde opnieuw be-
zint. Ik dacht dat het een erg goede 
zaak is dat, aangaande een aantal wets-
ontwerpen, deze Kamer zich ruimer 
de tijd heeft gegeven, met als resultaat 
telkens, bij voorbeeld voor de recht-
spraak hoogst interessante nadere re-

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, om-
dat hij er ook wel eens mede schuldig 
aan is geweest hoewel dit niet dank-
baar van mij is na zijn toespraak. Ech-
ter, haastwerk als juist in het aflopen-
de parlementaire jaar soms van ons 
gevraagd werd, geeft gauw een doem 
van zinneloosheid op het werk van de 
Kamer. 

De tweede mogeli jkheid: een refe-
rendumstelsel. Een kamerminderheid 
van redelijke omvang moet dan op zijn 
minsteen referendum kunnen aanvra-
gen. Ik zeg niet dat dit goed zou zijn 
voor hier, maar ik noem het als moge-
lijkheid. Matigend, in landen als Dene-
marken en Zwitserland, blijkt dit wel te 
kunnen werken. In elk geval blijkt het 
vaak een remedie tegen de decibellen-
democratie. 

De derde mogeli jkheid: een toetsen 
van de wet aan de Grondwet door een 
rechterlijke instantie. Dit is iets waar-
heen wi j toch, wat men ook in het 
jongste verleden heeft gezegd, op weg 
zouden kunnen zijn. Een mens is altijd 
op weg, maar hier zouden wi j wel eens 
op weg kunnen zijn door de nu al mo-
gelijke 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 dis-
cussie over de ontwikkeling van de de-
mocratie, vooral in zuidelijk Europa, de 
toetsingsmogelijkheid als een erg 
belangrijk element voor de instand-
houding van de democratie luid werd 
geprezen. Nu kan men tegen al die drie 
instituten in volle redelijkheid erg goe-
de argumenten aanvoeren, maar vóór 
alle drie even goede. Zij behoeven van-
zelfsprekend geenszins plaatsvervan-
gend te zijn. Zij kunnen deels bij voor-
beeld ook naast elkaar bestaan. Echter, 
voor het bevorderen van de rechtsze-
kerheid van de burgers lijkt het mij in-
tussen geen al te beste zaak als men ei-
genlijk 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 ge-
beurt, zonder dat er een voldoende 
meerderheid voor een der andere ge-
noemde 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 vieren-
twintigenhalf jaar die ik hier meemaak-
te? 

Naar mijn inzicht kan men moeilijk 
stellen dat t i jd altijd in abstracto is te 
meten, bij voorbeeld met een chrono-
meter. Soms kan het, bij voorbeeld nu 
u, mijnheer de Voorzitter, mij heeft toe-
gestaan langer te spreken. Nu staat de 
tijd stil en kan ik filosoferen. In de 
geschiedenis is soms sprake van een 
compacter worden van de t i jd. Wogen 
bij voorbeeld de jaren 1789 tot en met 
1814, hoe men ook hiertegenover staat, 
niet veel zwaarder dan de hieraan voor-
afgaande eeuw? Zo zullen velen het be-
amen 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 twee-
de 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 zicht-
baar 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 zuive-
ring. Ook in 1945 waren er ondanks al-
lerlei vernieuwingswensen zeer vele 
restaurerende trekjes. Twijfel aan de 
structuur van de samenleving, mede 
omdat men blijkbaar ging twijfelen 
aan zich zelf, en voorliefde om te luis-
teren 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 groe-
peringen aan te treffen. Enno van Gel-
der schetste iets dergelijks in de twee-
de 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 ge-
sprekken hierover - hadden psychi-
sche benauwdheidseffecten gesor-
teerd. 

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, be-
staande 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 waak-
zaamheid 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 verantwoordelijkheidsbe-
sef - dit was voor mij altijd belangrijk -
dan soms ging trachten wat kramp-
achtig '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 zogenaam-
de 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 vol-
doende 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 ge-
zagsstructuren werd een geliefd gezel-
schapsspel. 

Ik noemde u te voren eerst de mijns 
inziens gezonde reactie der jeugdigen 
tegen de gevolgen van de snelle in-
dustrialisatie als één verklaring van 
datgene wat velen moveerde. Nu kom 
ik tot de schaduwkant van de reacties. 
Naar mijn groeiend vermoeden heb-
ben wij hier namelijk mede met een 
merkwaardig, de generaties overspan-
nend verschijnsel te doen. In Frankrijk 
heeft men kunnen zien hoe, na de on-
gelooflijke, 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 Wereld-
oorlog 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 Vietnamef-
fect op Nederland. Als men eigenlijk 
twijfelt aan zichzelf, twijfelt men al 
spoedig ook aan de Staa';. Streven wi j 
immers niet ernaar de staat tot een zui-
vere vorm van de mens te maken? De 
beide reacties werden overigens vaak 
maar al te graag, in strijd met de reali-
teit, verwisseld. 

Tegen het einde van mijn griffier-
schap hier bekijkende wat ik als lands-
klerk mocht noteren, zag ik in weer wat 
latere jaren langzamerhand - de olie-
boycot werkte mee - een groeiende 
ontnuchtering enerzijds, gedwongen 
door de omstandigheden de erken-
ning 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 ont-
nuchtering door wat internationaal na 
1975 allemaal gebeurde en anderzijds 
zag ik in mijn maatschappelijke con-
tacten met weer een volgende genera-
tie jeugd niet meer, zoals de jeugd van 
1965 wi lde 'gooi 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 her-
ontdekken, die de oudere broers en 
zusters rond 1965, wellicht terecht, 
overboord smeten, omdat die waar-
den 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 vermenselij-
king als nuchter verantwoordelijk-
heidsbesef in samenhang met elkaar? 
De antithese van deze jeugd ten op-
zichte van bij voorbeeld mijn, toch in 
oorsprong meer materialistische, ge-
neratie 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 waargenome-
ne? 

Het geweld en het geluid, die ver-
schillende stormachtige verande-
ringen maakten, drongen uiteraard 
ook in deze Kamer door, maar hier zel-
den als loutere afspiegeling van het 
buitengebeuren. Aan het waargeno-
mene werd, in vele gevallen zeer men-
selijk, 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 kun-
nen werken, mijn leerschool. Zij 
schonk ruim, als men zich moeite gaf. 
Zij schonk aan de totale mens, de den-
kende, de willende en tenslotte ook 
aan de voelende mens. De eerste 8 ja-
ren gaven, vooral bij het werk voor de 

toen zeer lange verslagen (70 kolom-
men 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 bou-
wen en de fouten eruit te halen, maar 
werd het dan hier uitgesproken dan za-
ten 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 
word nu een beetje persoonlijk - en 
toen ik geloofde dat er een goede bed-
ding 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 word, de me-
demens, 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 zo-
danig, die zich duidelijk toen wat be-
ter 'aangesproken' voelde, er enige 
baat bij gehad. Voor mij werd het een 
eis van op de toekomst gericht chris-
tendom, want dat is immers ook iets 
wat alleen maar kan worden. 

Door de jaren heen, maar vooral 
sinds het in 1969 vernieuwde Regie-
ment van Orde van deze Kamer, waren 
het mede de vaste commissies waar-
voor ik verschrikkelijk leuk werkte. Het 
werken, zowel als algemeen griffier, 
alsook als griffier van de commissies -
een combinatie die naar ik meen el-
ders in Europa niet meer voorkomt: in 
dit opzicht voel ik me een soort te spa-
ren diersoort, een soort Pandabeertje 
- , gaf unieke kansen. Ik vond dit wer-
ken 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 zon-
der uitzondering onder commissie-
voorzitters mocht werken waarbij ik 
héél hard moest lopen om hen eniger-
mate te kunnen bijbenen. Hopelijk luk-
te het! Deze langjarige hardloopwed-
strijd - leek op een soort Kamerolym-
piade - die mocht in ieder geval wèl 
doorgaan! 

Het was uitermate bevredigend om 
juist door het werk voor 'm i jn ' vaste 
commissies telkens weer gedwongen 
te worden mij met een of ander detail, 
één facet van het leven bezig te nou-
den. Zo juist had ik het met een van de 
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Röell 

heren Staatssecretarissen weer over 
de Winkelsluitingswet. Dat is dikwijls 
het leukste: om je in zo'n klein detail te 
verdiepen. Eens kwam bij mi j , toen ik 
juist met zo'n detail bezig was dat je 
toch inleidde in het volle leven, een 
versop van Blake: 

'To see a world in a grain of sand 
And a heaven in a wi ld f lower Hold in-
finity in the palm of your hand And 
Eternity in an hour.'. 

Met andere woorden: ons werk kan 
eindeloze rijkdom schenken. 

Wat er ook verandert, de Senaat ga 
verder. Aan dit huis wordt voortdu-
rend getimmerd en gebouwd. Nu krij-
gen wij na lang vragen weer luiken te-
rug 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 
weerde luiken! 

Ik hoop, dat de Kamer tot in lengte 
van dagen de bezonnenheid en de toe-
komstvisie aan de politieke openbare 
samenleving zal geven, welke die sa-
menleving 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. 

De Voorzitter: Ongetwijfeld hebben 
de aanwezigen er behoefte aan de 
heer en mevrouw Röell en hun kinde-
ren te complimenteren met de hoge 
onderscheiding en hun geluk toe te 
wensen voor de jaren die komen gaan. 
Dit gebouw is te klein om daar de goe-
de gelegenheid toe te bieden. Het is u 
bekend dat de Ridderzaal daarvoor is 
ingehuurd. Ik stel u dan ook voor dat 
wi j ons thans daarheen begeven. Mis-
schien kan het daarbij aldus geordend 
worden dat de heer en mevrouw Röell 
en hun gasten als eersten daarheen ver-
trekken. 

Sluiting 17.13 uur. 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

a. de openbare behandeling van de 
volgende wetsontwerpen te doen nou-
den op 1 juli a.s.: 

Regelen omtrent een eenmalige uit-
kering aan bepaalde Molukse gewezen 
KNIL-militairen en hun weduwen ter 
zake van over de periode 1 mei 1956 
tot 1 januari 1964 gederfd pensioen 
(15 824); 

Wijziging van de Afvalstoffenwet 
Stb. 1977, 455) en de Wet Geluidhinder 
(Stb. 1979, 99) inzake heffingen 
(15 937); 

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 Loon-
belasting 1964 en de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering (15685); 

II. door de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken: 
Bepalingen in het belang van de veil ig-
heid, 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 tarie-
van van organen voor gezondheidszorg 
(Wet tarieven gezondheidszorg) 
(14 182); 

Uitbreiding van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne (Instelling 
van een centrale raad voor de mil ieu-
hygiëne) (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 bepa-
lingen 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 bepa-
lingen inzake ambtenaren (15 048); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van bepa-
lingen 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 uitzonderingstoe-
standen (15 681); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet strekken-
de tot opneming van een bepaling be-
treffende het recht op onaantastbaar-
heid van het menselijk lichaam 
(16 086); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 
bepaling inzake de regeling van delen 
van het recht in algemene wetboeken 
en tot opneming van een bepaling in-
zake algemene regels van bestuurs-
recht(15 046); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van bepa-
lingen inzake de buitenlandse betrek-
king(15 049, R1100); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekken-
de tot het doen vervallen van de artike-
len 73 en 190-192 (15 468); 
c. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat te doen plaatsvinden op 24 juni 
1980: 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Provincie-
fonds voor het dienstjaar 1977 
(15 724); 
d. het voorbereidend onderzoek en de 
openbare behandeling van de volgen-
de wetsontwerpen te doen plaatsvin-
den op een door de vaste Commissies 
voor Onderwijs en Wetenschappen en 
voor Wetenschapsbeleid en Weten-
schappelijk Onderwijs te adviseren 
ti jdstip: 

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 wetenschap-
pelijk onderwijs (inschrijvingsgeld) 
(16 244); 

Wijziging van de Wet op het weten-
schappelijk 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 Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van (rijks)wet: 

Wijziging van hoofdstuk XIII (Departe-
ment van Economische Zaken) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1978 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (15 901 ); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Departe-
ment van Verkeer en Waterstaat) van 
de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1979 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota, als-
mede enige nadere aanpassingen; 
eerste wijzigingsvoorstel) (15 988); 

Naturalisatie van Blank, llse-Marie en 
23anderen(16 172); 

Naturalisatie van Bottse, Gloria Rena-
te en 25 anderen (16 173); 

Naturalisatie van Arntz, Hendrik Albert 
en 24 anderen (16 174); 

Naturalisatie van Abdoel Gafoer, Mo-
hamed 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, En-
carnacion en 20 anderen (16 178); 

Naturalisatie van D'Adamo, Michele 
en 21 anderen (16 179); 

Naturalisatie van Abraham, Wil lem 
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 
enl lpendam (16 248). 

Deze ontwerpen van wet zijn inmid-
dels 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 veilig-
heid, de gezondheid en het welzijn in 
verband met arbeid (Arbeidsomstan-
dighedenwet) (14497); 

Uitbreiding van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne (Instelling van 
een Centrale raad voor de milieuhygië-
ne)(14 818); 

Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen 
tot verandering in de Grondwet van 
bepalingen betreffende de wetgeven-
de macht en de algemene maatrege-
len van bestuur, alsmede tot opne-
ming van bepalingen betreffende an-
dere voorschriften (15 047, R 1099); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van bepa-
lingen inzake ambtenaren (15 048); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van bepa-
lingen 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 uitzonderingstoe-
standen (15 681); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Provin-
ciefonds voor het dienstjaar 1977 
(15724); 

Regelen omtrent een eenmalige uitke-
ring aan bepaalde Molukse gewezen 
KNIL-militairen en hun weduwen ter 
zake van over de periode van 1 mei 
1956 tot 1 januari 1964 gederfd pen-
sioen (15824); 

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, strekken-
de tot opneming van een bepaling be-
treffende het recht op onaantastbaar-
heid van het menselijk lichaam 
(16 086); 

Herziening van het wettelijk minimum-
loon, enige sociale verzekeringsuitke-
ringen en een aantal andere uitkerin-
gen en pensioenen per 1 juli 1980 en 
1 januari 1981 (16212). 

Deze ontwerpen van (rijks)wet zullen 
worden gesteld in handen van de des-
betreffende commissies; 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een,van de Ministervan Binnenlandse 

Zaken, mede namens zijn ambtgenoot 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, ten geleide van het advies 
met betrekking tot de decentralisatie 
van de volkshuisvesting, dat de Raad 
voor de Territoriale Decentralisatie in 
zijn laatste vergadering van 29 mei 
1980 heeft vastgesteld; 

een, van de Minister van Buitenland-
se Zaken, ten geleide van een exem-
plaar van het jaarverslag 1979 van de 
ESA, alsmede van het verslag van de 
directeur-generaal; 

een, van de Minister van Financiën, 
betreffende de Nota over de uitvoering 
van de begroting 1980 (Voorjaarsno-
ta); 

een, van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, ten 
geleide van het jaarverslag 1979 van 
de Directie Bouwnijverheid; 

een, van de Ministervan Cultuur, Re-
creatie 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 behoren-
de nota van toelichting met bijlagen; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het advies Compensatieregeling voor 
dagbladen, alsmede van het eindrap-
port over het onderzoek naar deze re-
geling, dat door het Economisch lnsti-
tuut Tilburg werd uitgevoerd; 

een, van de Staatssecretaris van Cul-
tuur, 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 Wal-
lis de Vries, over experimenten met 

verstrekking van heroïne onder soci-
aal-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 herken-
ningsdienst 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 openba-
re vergadering van 4 juni 1980, betref-
fende opschorting leningsaflossing en 
rentebetalingen voor 5 jaar; 

een, van de Noord-Atlantische As-
semblee, ten geleide van een resolutie 
betreffende de situatie in Afghanistan; 

een, van het Instituut voor Onder-
zoek van Overheidsuitgaven, ten gelei-
de van het jaarverslag van het Instituut 
over 1979. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

4°. de volgende geschriften: 

een, van het 'Inspraakorgaan Welzijn 
Molukkers', te Utrecht, ten geleide van 
het advies 'Tussentijds', betrekking 
hebbend op het WRR-rapport 'Etni-
sche Minderheden'. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Cultuur en Recrea-
tie; 

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 vas-
te Commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat; 

een, van J. van der Hoeven, te Haar-
lem, betreffende het 'Verkeerscircula-
tieplan 1978-1982 Haarlem'. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Verkeer en Water-
staat; 

een, van provinciale staten van Over-
ijssel, betreffende het verlies van ar-
beidsplaatsen in de Twentse textielin-
dustrie. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Economische Za-
ken en voor Sociale Zaken. 
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DSM Nieuws dd. 12 mei 1980 

Gemiddeld bruto- Gemiddeld Aftrekposte n 
en netto-)aann- bruto-jaar-en netto-)aann- bruto-jaar-
komen inkomen ingehouden verwervings- inkomsten- gemiddeld netto in 

per mede- pensioen- kosten + belasting netto- procenten 
werker premie aftrek ZW/ 

WAO/WW + 
ingeh. pre-
mie AOW/ 
AWW 

jaarin-
komen per 
medewer-
ker 

van bruto 

in f in f in f in f in f 

tiende 10%-groep 99 300 8 000 9 100 32 300 50 000 50 
negende 10%-groep 62 600 2 100 9 000 13 900 37 600 60 
achtste 10%-groep 52 600 800 8 400 10 000 33 400 63 
zevende 10%-groep 45 700 100 7 300 8 000 30 300 66 
zesde 10%-groep 41 700 6 500 6 800 28 400 68 
vijfde 10%-groep 38 300 5 600 5 900 26 800 70 
vierde 10%-groep 35 700 5 200 5 200 25 300 71 
derde 10%-groep 33 300 4 800 4 600 23 900 72 
tweede 10%-groep 31 100 4 500 4 000 22 600 73 
eerste 10%-groep 28 100 4 100 3 200 20 800 74 

totaal aantal volwas-
sen mede-
werkers: 10 654 

Jeugdige 
medewer-
kers: 399 

46 900 1 100 6 500 9 400 29 900 64 

Uit deze in komensoverzichten bl i jk t , 
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 wetteli jk minimumloon (incl. vakan-
tietoeslag) voor volwassenen. 

26 400 4 000 4 000 18 400 70 

De verhouding tussen het gemiddeld bruto-
en 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 wor-
den 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 Economi-
sche Zaken op vragen, gesteld bij de openbare behande-
ling 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 rijks-
beleid. Inderdaad heeft de uitvoering 
van de eerste tranche vertraging on-
dervonden. In het kader van het ISP is 
alleen voor de tweede tranche een af-
spraak gemaakt, waarvoor in decem-
ber 1979 ook reeds een begin met de 
concrete invulling is gemaakt (archief-
selectiedienst naar Winschoten, Com-
putercentrum Rijkdienst voor het Weg-
verkeer Veendam, 250 arbeidsplaatsen 
O & W naar Groningen, Centrale Per-
sonen Administratiedienst of anders-
zins 200 arbeidsplaatsen naar Gronin-
gen); 

- ten aanzien van de ontwikkeling 
van de Eemshaven kan ik er op wijzen 
dat ik een versnelling in de totstandko-
ming van een kolenvergassingsinstal-
latie heb bevorderd; 

- in het kader van het ISP is beslo-
ten tot een tijdelijke verhoging van de 
IPR, uitsluitend voor oostelijke gedeel-
ten van het ISP-gebied en voor de 
oostelijke Mijnstreek. Daarnaast is een 
concreet promotie- en acquisitiepro-
gramma exclusief voor het Noorden 
en met name Oost-Groningen toege-
zegd; 

- de vertraging in de aanlanding 
van de LNG is geen zaak van integratie 
van de regionale problematiek in het 
rijksbeleid, maar een zaak van interna-
tionale ontwikkelingen. Inmiddels kan 
bovendien op een andere bron van re-
gionale werkgelegenheid op energe-
tisch terrein worden gewezen, te weten 
de versnelde isolatie; 

- het EGD heeft inderdaad jaren-
lang industrietarieven gehad welke tot 
de hoogste van het land behoorden; 

inmiddels is dit echter gunstiger ge-
worden. Bij een recent onderzoek van 
Krachtwerktuigen blijkt het EGD zich 
nu met zijn industrieprijzen in de mid-
denmoot van de diverse grote elektri-
citeitsbedrijven te bevinden; 

- voorde problematiek van AVEBE 
verwijs ik naar het vertrouwelijk over-
leg dat onlangs met de vaste Kamer-
commissie voor Landbouw en Econo-
mische Zaken is gevoerd. 

Opmerking van de heer Kremer (CPN): 
Er zou meer geld voor ISP (en PNL) 
moeten komen uit de aardgasop-
brengsten. 

In het afgelopen voorjaar is besloten 
tot een nadere beleidsbepaling in ISP-
kader voor het Noorden, waarbij voor 
de periode 1981 t/m 1985 een oplo-
pend bedrag per jaar tot een totale 
omvang van f 255 min. uit toekomsti-
ge extra aardgasbaten is uitgetrok-
ken. 

Opmerking van de heer Kremer (CPN): 
De Regering gebruik langs de Ooste-
lijke grens van ons land industrieter-
reinen voor de vestiging van defensie-
opslagplaatsen onder het mom van 
hoogwaardige werkgelegenheid. Hier-
mee toont de Regering haar onmacht 
en onwil om deze gebieden tot ontwik-
keling te brengen. Militaire depots en 
munitieopslagplaatsen zijn toch geen 
alternatieven? 

Het vestigen van opslagplaatsen 
voor militair materieel in enkele aan-
dachtsgebieden van het regionale 
beleid levert een wezenlijke bijdrage 
aan de werkgelegenheidsontwikkeling 
van die gebieden. Het project brengt 
immers een permanente werkgelegen-
heid tot stand van ca. 1500arbeids-
plaatsen. De helft daarvan is in ver-
schillende mate geschoold onder-
houdspersoneel. De met de bouw ge-
moeide werkgelegenheid zal boven-
dien nog ca. 5000 manjaren bedragen. 

Ik ben het met de geachte afgevaar-
digde Kremer dan ook niet eens dat 
hier een blijk van onmacht en onwil 
wordt gegeven. Integendeel het kabi-
net probeert niet alleen door de beken-
de instrumenten van regionaal beleid, 
maar ook door bijdragen vanuit ande-
re beleidsterreinen positieve effecten 
te bereiken voor de zwakke regio's. 

Vraag van de heer Terwindt (CDA) met 
betrekking tot SIR-heffing op de Velu-
we. Doelt de Minister hierbij (de heer 
Terwindt verwijst hier naar het ant-
woord van de bewindslieden op de 
vraag naar de oostelijke grens van het 
SIR-gebied en het zogenaamde Oost-
Veluwe-gewenningsregime) op ont-
werpen van algemene maatregelen 
van bestuur die specifiek betrekking 
hebben op de grenzen van het SIR-ge-
bied? Kan daarbij dan rekening wor-
den gehouden met de door ons in het 
voorlopig verslag aangevoerde be-
zwaar tegen de huidige SIR-heffing op 
de Vel uwe? 

Momenteel bevindt zich de voorbe-
reiding van de aangekondigde alge-
mene 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 Harder-
wijk) 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 toe-
zegde de IPR ook toe te zullen passen 
op industrieterreinen in de omgeving 
van Nijmegen? Worden er regelmatig 
premies gegeven voor nieuwe gebie-
den en aan welke criteria moet vol-
daan worden om hiervoor in aanmer-
king te komen?' 
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De geringe hoeveelheid bedrijfster-
rein die in Nijmegen zelf voor handen 
is, belemmert een effectieve toepas-
sing van de IPR, hetgeen door gedepu-
teerde 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 
j l . heb ik dit probleem als zodanig er-
kend. De wens van gedeputeerde sta-
ten om ook op bedrijfsterreinen van 
omliggende gemeenten (Ewijk, Beu-
ningen 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 Nijme-
gen samen met de randgemeenten 
komt tot een regeling ten aanzien van 
het beheer van de betreffende terrei-
nen. Wellicht zijn er dan meer moge-
lijkheden om IPR toe te passen. 

Overigens is er geen sprake van dat 
regelmatig IPR gegeven wordt in nieu-
we gebieden. In het kader van de voor-
bereidingen voor een nieuwe beleids-
nota met betrekking tot het regionale 
beleid wordt de toepassing van IPR na-
der bezien. Criteria daarbij zijn onder 
meer de werkloosheidssituatie, de 
werkgelegenheidsontwikkeling en de 
beschikbaarheid van geschikte bedrijfs-
terreinen, 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 afge-
vaardigde de heer Zoutendijk, met mij 
van mening is, dat gezien de resulta-
ten van de gehouden proeftellingen 
uitstel van de volkstelling 1981 ge-
wenst is. Daarnaast heeft de geachte 
afgevaardigde mij een drietal moge-
lijkheden over opzet en verwerking 
van de volkstelling ter nadere overwe-
ging voorgelegd. Naar aanleiding nier-
van kan het volgende worden opge-
merkt: 

1. Is een volkstelling werkelijk no-
dig? 

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 

zoals nader omschreven in de zoge-
naamde variant B (zie Kamerstuk 
1978/79: 15 300, hoofdstuk XIII, nr. 80). 
Volgens deze aanpak zou de volks- en 
woningtell ing in klassieke zin worden 
vervangen door een integrale telling 
aan de hand van de bevolkingsregis-
ters, met daaraan gekoppeld een inte-
grale telling in het veld voor het verza-
melen van een beperkt aantal gege-
vens over de woningvoorraad en wo-
ningbezetting en een steekproefonder-
zoek voor het verzamelen van aanvul-
lende gegevens over woningen, huis-
houdens en personen. 

Wat laatstgenoemd onderdeel van 
de telling betreft, gaat het om gege-
vens als bij voorbeeld opleidingsni-
veau, aard van het uitgeoefende be-
roep en soort van bedrijf waarin wordt 
gewerkt, alsmede over het forensisme 
en de diverse typen van samenle-
vingsverbanden. 

Laatstbedoelde gegevens zijn mo-
menteel niet aan bestaande registra-
tiesystemen 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 rui-
mere gebruiksmogelijkheden van be-
staande registratiesystemen voor sta-
tistische doeleinden zouden kunnen 
worden geschapen door een grotere 
afstemming van de in deze systemen 
gebruikte definities en classificaties en 
toevoeging aan de systemen van ge-
gevens die voor de registratie als zo-
danig niet of van minder belang zijn, 
doch voor statistische analyse onont-
beerlijk. Verdere verruiming van de 
gebruiksmogelijkheden zou ten slotte 
kunnen worden gevonden in het ope-
nen van mogelijkheden om de be-
staande registratiesystemen met el-
kaar in verband te brengen, uiteraard 
onder strikte regels ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. 

2. Mogelijkheid van codetransfor-
matie. 

Met het oog op de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer bestond 
het voornemen om bij de voor 1981 
geplande volkstelling een zodanig tel-
systeem toe te passen, dat het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek niet de 
beschikking zou krijgen over de namen 
van de getelde personen. De namen 
zouden uitsluitend bij de met de uit-
voering 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-

lijsten) zouden daarna naamloos aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
worden toegezonden voor statistische 
verwerking. 

Voor de formatie van de huishou-
dens per adres zou door het ontbreken 
van geslachtsnamen op de persoons-
vragenlijsten gebruik worden gemaakt 
van een numerieke code en wel zoda-
nig, dat personen met gelijke ge-
slachtsnamen per adres met een gelij-
ke cijfercode zouden worden aange-
duid. De voorgenomen telmethodiek 
berust op een vorm van codetransfor-
matie en biedt naar mijn mening af-
doende waarborgen ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. 

3. Longitudinaal onderzoek. 

Gezien de extra tijdsdimensie die 
door middel van longitudinaal onder-
zoek aan het statistisch analyse-instru-
mentarium kan worden toegevoegd, 
vormt exploratie van de mogelijkheid 
daartoe een onderwerp van perma-
nente studie bij het CBS. In dit verband 
breng ik in herinnering, dat in de wet-
telijke 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 onder-
zoek. Gelet evenwel op de bezwaren 
die toen tegen dit plan zijn ingebracht, 
is de mogelijkheid daartoe bij wetswij-
ziging 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 Personenadmi-
nistratie realisering van dit plan alsnog 
tot de mogelijkheden behoort. 

Vraag van de heer Mol (PvdA) naar de 
mate waarin bedrijven aan energie-
boekhouding doen en welke stimulans 
de Regering daaraan geeft. 

Het voorlichtingsbeleid van de 
SVEN is in belangrijke mate gericht op 
het stimuleren van energieboekhou-
ding 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 Nutsbedrij-
ven. 

Ook de recent geïntroduceerde ener-
giebussen zullen energieboekhouding 
gaan propageren. Gebleken is inmid-
dels dat er behoefte bestaat aan een 
handleiding welke meer is toegespitst 
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op het specifieke karakter van de diver-
se doelgroepen. Bovengenoemde bro-
chure zal dit najaar in diverse vormen 
verschijnen specifiek gericht op onder 
andere profit/non-profitbedrijven, 
grote en kleine bedrijven en centraal 
en decentraal gestructureerde bedrij-
ven. 

Vragen van de heren Mol (PvdA) en 
Zoutendijk (VVD) over de perspectie-
ven van de W/K koppeling in de indus-
trie. 

Warmte/Kracht-koppeling in de in-
dustrie heeft, gezien de besparings-
mogelijkheden, mijn volle aandacht. 

Op korte termijn, maar niet meer 
voor het zomerreces, zie ik op dit ge-
bied het rapport tegemoet van de door 
mij medio vorig jaar ingestelde com-
missie van vertegenwoordigers van de 
elektriciteitsbedrijven, de NEOM, de 
Gasunie, de industrie en van mijn Mi-
nisterie. Deze commissie zal oplossin-
gen formuleren voor de financiële pro-
blematiek, met name voor de vergoe-
dingsregeling tussen industriële en 
openbare elektriciteitsproducenten. 

Ter stimulering van warme/kracht-
koppeling 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 na-
gestreefde diversificatie van het Ne-
derlands brandstoffenpakket. 

Deze maatregelen nemen niet weg 
dat de toekomstige ontwikkeling van 
warmte/kracht-koppeling onzeker 
blijft, mede gezien de huidige geringe 
investeringsgeneigdheid van de in-
dustrie, 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 elek-
trisch 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 ko-
lengestookte centrales in de openbare 
sector naar mijn mening niet gerecht-
vaardigd. 

Vraag van de heer Mol (PvdA) over het 
aan de man brengen van energiebe-
sparing, naast het geven van voorlich-
t ing, en de rol die de gas- en elektrici-
teitsbedrijven daarbij kunnen spelen. 

Initiërende activiteiten vinden zeker 
plaats; op het terrein van het industri-
ele energieverbruik worden bedrijfs-
taksgewijze onderzoeken opgezet, 
worden bedrijfsconsulenten van de 
rijksnijverheidsdienst en de organisa-
ties van midden- en kleinbedrijf opge-
leid 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 ac-
tief. Dit gebeurt op tal van manieren, 
door het opstellen van gemeentelijke 
energiebesparingsplannen, huis-aan-
huisbezoek-zoals bij voorbeeld is ge-
daan 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 on-
derzoek naar snelle kweekreactoren. 

Ik wil er hier nog eens op wijzen dat 
het op mijn begroting opgenomen be-
drag voor het onderzoek naar snelle 
kweekreactoren voortvloeit uit de in-
ternationale 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 ernsti-
ge 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 po-
sitie zal kunnen innemen over de ver-
dere samenwerking in het SNR-300-
kader. 

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

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

Ik acht mij dan ook niet in een positie 
nu over de bedoelde jaren mededeling 
te doen, anders dan dat de bedrijfsre-
sultaten over deze jaren een gering ne-
gatief saldo te zien hebben gegeven. 
Dit moet als weinig maatgevend wor-
den beschouwd, aangezien de nog 
steeds van kracht zijnde rentabiliteits-
berekeningen betrekking hebben op 
de uitbreiding van het UC-project, wel-
ke in de eerste helft van de jaren '80 
gerealiseerd zal kunnen worden. 

De R&D-uitgaven ten behoeve van 
UCN - waarover de geachte afgevaar-
digde ook vragen stelde - zijn begre-
pen in de overheidsbijdragen waar-
voor geldt dat deze in het kader van de 
uitbreiding te zijner t i jd 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 bijdra-
gen aan een vervolg Euratom pro-
gramma na 1982. 

Vraag van de heer Zoutendijk (VVD) 
over de oprichting van een Energie 
Nederland BV. 

Momenteel ben ik druk doende om 
hiervoor een voldoende krachtige en 
in de praktijk ook realiseerbare opzet 
uit te werken. Ik ben van plan hierover 
spoedig mededelingen aan het parle-
ment te doen. Uiteraard zal daarbij ook 
de rol van bestaande onderzoekinstel-
lingen op energiegebied worden be-
trokken ten einde ook een uit een oog-
punt van innovatiebevordering zo 
goed mogelijke constructie te verkrij-
gen. 

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

De werkzaamheden van de AER en 
de REO bevinden zich op af te bakenen 
gebieden. Taakoverlappingen en hi-
aten in de advisering worden voorko-
men doordat over en weer voldoende 
informatie beschikbaar is. De coördi-
natie van activiteiten van de voorlopi-
ge Algemene Energieraad en de Raad 
voor Energie-Onderzoek vindt plaats 
door regelmatig voorzitters- en secre-
tarissenoverleg, 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 secre-
tariaten in hetzelfde gebouw gehuis-
vest. 

Vraag van de heer Kremer (CPN) naar 
de stand van zaken met betrekking tot 
Enka. 

Ik zou er op wil len wijzen dat inder-
daad reeds gedurende enige tijd on-
derhandelingen plaatsvinden met Ak-
zo NV/Enka BV over de door Akzo BV 
gevraagde financiering voor de her-
structureringsoperatie te Emmen. De 
onderhandelingen door middel van f i-
nanciering en regionale premies die ik 
met de vaste Commissie voor Econo-
mische Zaken van de Tweede Kamer 
op 19 juni j l . vertrouweli jk heb bespro-
ken en die thans zal worden geëffectu-
eerd. Daarmede kan de geplande her-
structurering van Enka Emmen uitge-
voerd worden. 

De heren De Jong en Zoutendijk (VVD) 
hebben opmerkingen gemaakt inzake 
de voortgang van het biotechnolo-
gisch onderzoek in ons land. 

Ik ben met beide geachte afge-
vaardigden eens dat het hier handelt 
om een, voor de industrie uitermate 
belangwekkende ontwikkeling waar-
van uit ook de overheid alert op zou 
moeten worden gereageerd. Het be-
lang 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 colle-
ga's uitgevoerd. Een integraal onder-
zoekprogramma in deze wordt mo-
menteel voor ons land opgezet, waar-
bij we uiteraard ook goed naar het bui-
tenland kijken. Een Cll-laboratorium is 
in ons land aanwezig. Een CIII-labora-
tor ium zal zo spoedig mogelijk bij het 
Medisch-Biologisch laboratorium van 
TNO worden opgezet. 

Met de door de geachte afgevaar-
digden de heren De Jong en Zouten-
dijk zeer terecht naar voren gebrachte 
belemmeringen in de sfeer van regule-
ring heb ik verscheidene malen ge-
sproken met mijn collega van V en M. 
Mijn collega van Sociale Zaken heeft 
een aanpassing van de veiligheidswet 
in voorbereiding. In overleg met mijn 

ambtgenoot van Wetenschapsbeleid 
besteed ik aandacht aan bevordering 
van nieuwe toepassingen en onder-
zoek in de biotechnologie, zoals o.a. 
het eerdergenoemd Clll-laboratorium. 

Het probleem wordt erkend door 
ons allen. Correcte toepassing van be-
staande bepalingen (met betrekking 
tot de hinderwet) en goede invulling 
van nieuwe bepalingen in deze in de 
veiligheidswet moeten hier het ant-
woord 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. 

De heer Mol (PvdA) heeft opgemerkt te 
vrezen dat het importeren van innova-
ties een bedreiging voor de werkgele-
genheid zou kunnen opleveren. 

Ik zou deze opmerking toch niet ge-
heel onbesproken willen laten, omdat 
anders wellicht de suggestie zou blij-
ven bestaan dat een afgeschermde 
positie van ons land op dit vlak gunstig 
zou kunnen werken voor de werkgele-
genheid. 

Ik denk dat dat voor een open econo-
mie als de onze onjuist is. Willen wij 
ons qua concurrentiekracht kunnen 
meten met de andere geïndustriali-
seerde landen dan heeft het bedrijfsle-
ven tot taak te zorgen voor een techno-
logisch zo modern en efficiënt moge-
lijk produktie-apparaat. Dat impliceert 
onder meer dat naast een optimale ei-
gen R en D-capaciteit ook het kopen en 
importeren van kennis elders. Ik zou de 
stelling van de geachte afgevaardigde 
dan ook eerder wil len omdraaien, met 
andere woorden; het is van essentieel 
belang dat de Nederlandse industrie 
alert is op nieuwe ontwikkelingen in het 
buitenland, en deze, waar mogelijk toe-
gepast in Nederland, zulks ter onder-
steuning van de hele economie, maar 
zeker ook ter stimulering van Ren D-
werk in ons land. De voorbeelden van 
Japan en Singapore leren overigens dat 
dit voor de werkgelegenheid geenszins 
nadelig is. 

De heer Zoutendijk (VVD) stelde een 
vraag over het NOVI. 

Ik deel het oordeel van de geachte afge-
vaardigde de heer Zoutendijk dat goed 

informatica-onderwijs (zowel regulier 
als niet-regulier) voor onze industriële en 
maatschappelijke ontwikkeling een be-
langrijkezaak is. 

De gesignaleerde ontwikkeling met 
betrekking tot het NOVI heeft mijn aan-
dacht. Het is mij bekend dat inmiddels 
een aanpassing van de Structuur van 
het NOVI in voorbereiding is. 

In ambtelijk overleg van Economi-
sche Zaken en Onderwijs en Weten-
schappen is reeds aandacht gevraagd 
voor de informatica in het reguliere 
onderwijs. Ik stel mij voor dit onder-
werp ook aan de orde te stellen in het 
kader van de uitvoering van beleids-
voornemens o.a. vervat in de lnnova-
tienota. 

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

Uiteraard, en dat zal de geachte af-
gevaardigden niet verbazen, ben ik het 
niet met deze twijfel van de geachte af-
gevaardigde 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 ston-
den. Terzelfdertijd evenwel bijna 
25.000 officieel geregistreerde vacatu-
res. In totaal overtrof het aantal vaca-
tures in de industrie het aantal werk-
lozen met 5986 plaatsen. Binnen de in-
dustrie spitsten de vacatures zich ove-
rigens met name toe op metaalbewer-
kers. Tegenover een aantal werklozen 
van ca. 12.000 staan hier 18.000 vaca-
tures. 

Zoals ik ook tijdens eerder genoemd 
symposium gesteld heb, zijn deze cij-
fers een duidelijke indicatie van de 
ernstige en helaas steeds ernstiger 
wordende discrepanties op de ar-
beidsmarkt en een waarschuwing te-
meer dat men op de verkeerde weg is 
met het toepassen van arbeidstijdver-
korting in de industrie, ter oplossing 
van de algemeen bestaande werkgele-
genheidsproblematiek. 
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Bij de arbeidsbureaus geregistreerde werklozen en aanvragen van werkgevers maart 1980 

Werklozen Aanvragen werkgevers 

1. Agrarisch personeel 
2. Industriepersoneel 
3. Personeel bouwnijverheid 
4 . Kantoor + onderwijspersoneel 
5. Overige dienstverlening 
6. Minder geschikt + onbekend 

Totaal 

3 849 437 4 286 
16 487 2 231 18 718 
25 156 296 25 452 
16 394 18 955 35 349 
39 450 37 920 77 370 
36 603 12 718 49 321 

137 939 72 557 

2 425 221 2 646 
23 948 756 24 704 
9 727 66 9 793 
4 931 3 051 7 982 
13 460 4 569 18 029 

210 496 54 491 8 663 63 154 

Bron: CBS. 

Vraag van de heer Zoutendijk (VVD) 
over de innovatiestimuleringsrege-
ling, de Instir. 

In het op 16 juni gehouden openbare 
commissie overleg inzake de innova-
tienota heb ik hier ook over gesproken 
en gesteld dat dit nog interdeparte-
mentaal in discussie is. Zo staat het 
nog niet vast of de innovatiestimule-
ring binnen de WIR een aparte autono-
me 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 loon-
kostenpremie 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 jui-
chende commentaar op onze ideeën. 

De heer Mol (PvdA) heeft gevraagd, of 
de Regering in contact is met bedrij-
ven die nieuwe initiatieven nemen en 
of zij bevordert dat ook de weten-
schappelijke wereld hierbij wordt inge-
schakeld. 

Naar aanleiding van deze vraag zou 
ik willen stellen dat een aantal instru-
menten die in de Sectornota en in de 
Innovatienota genoemd worden, juist 
ontworpen zijn om de bedrijven die 
nieuwe initiatieven wil len nemen 
daadwerkelijk te steunen. Ik denk hier-
bij allereerst aan de Ontwikkelingskre-
dieten, de subsidie voor contractre-
search, de voorgenomen regelingen ter 
subsidiëring van octrooien en licenties 
en het instrument gericht op de bevor-
dering van hoogwaardige industrie en 
dienstverlening en de totstandkoming 
van speerpuntprojecten. In deze ka-
ders is de overheid betrokken bij een 
groot aantal nieuwe ontwikkelingen, 
waarbij, zonodig, ook de wetenschap 
kan worden ingeschakeld. 

Ook in het aandachtgebiedenbeleid 
wordt gepoogd ondernemingen effec-
tief te stimuleren in het ontwikkelen 
van nieuwe produkten en produktie-
wijzen waarop de Nederlandse econo-
mie en de export de komende decen-
nia zullen moeten steunen. 

Uit de opzet van de infra-lijn moge 
blijken dat daarbij een hecht contact 
van bedrijven met research-instellin-
gen, waaronder universiteiten en ho-
gescholen op de voorgrond staat. 

Ikzou wil len noemen de Innovatie-
gerichte onderzoeksprogramma's de 
voorgenomen herprogrammering van 
onderzoekinstelling, de uitbreiding 
van de ZWO-project-financiering tot 
het terrein van de technische weten-
schappen en de opzet van transferpun-
ten 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 priori-
teit voor middelgrote en kleine onder-
nemingen voldoende blijkt uit de geld-
stromen. 

Ik ben van mening dat dat het geval 
is. Uit de cijfers in het staatje bij ant-
woord 19 van de memorie van ant-
woord blijkt dat de grote ondernemin-
gen in 1980 222 min. ontvangen en de 
kleine en middelgrote 216 min. (en niet 
146 min. zoals de geachte afgevaardig-
de 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 uitbe-
steed R&D-werk opgenomen. Boven-
dien ontvangen kleinere bedrijven een 
hoger percentage van de personeels-
kosten dan grotere bedrijven, volgens 
een glijdende schaal. 

Ten aanzien van de ontwikkelings-
kredieten, wi l ik aantekenen dat KMO's 
tot 70% krediet op veelbelovend ont-
wikkelingswerk kunnen ontvangen, 
grote bedrijven in het algemeen een 

lager percentage. Ik dacht dat hieruit 
de relatieve prioriteit voor de KMO's 
duidelijk naar voren komt. 

Bovendien komen ook de TNO-gel-
den voor een groot gedeelte ten goede 
aan research voor kleine en middel-
grote bedrijven langs indirecte weg. 
Nogmaals zou ik er op wil len wijzen 
dat het nooit een doelstelling mag zijn 
een fifty/fifty verhouding te bereiken. 
De instrumenten moeten worden afge-
stemd 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 wi l hier ook duidelijk stellen dat 
bedrijven in alle gevallen zelf invloed 
hebben op onderwerpen die gesubsi-
dieerd worden. Dit geldt zowel voor 
kostenlijn als risicolijn. Immers bedrij-
ven melden zich aan voor de ontwikke-
lingskredietenregeling. De verlening 
hiervan wordt getoetst aan vaste, dui-
delijke, openbare criteria zoals haal-
baarheid, marktverwachting etc. 

De geachte afgevaardigde interpre-
teert overigens in dat verband de zin-
snede dat 'De gelden via de infralijn 
goeddeels indirect, dat wil zeggen via 
een verbeterde inzet van de R&D infra-
structuur ten goede aan het bedrijfsle-
ven zullen komen' niet juist. De lnstir-
regeling maakt deel uit van de kosten-
lijn, de ontwikkelingskredietregelingen 
van de risicolijn. Daarnaast is de infra-
lijn gericht op indirecte stimulering, 
via, onder andere, versterking van de 
contacten tussen ondernemingen en 
onderzoeksinstellingen. In dit opzicht 
hebben bedrijven wel degelijk óók in-
vloed op de richting die onderzoeksac-
tiviteit bij dergelijke instelling zullen 
inslaan. 

Ik ben er van overtuigd dat in het bij-
zonder 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 kran-
tenpapierfabricage 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 be-
trekking tot de nieuwe krantenpapier-
fabriek 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 McKin-
sey een perspectiefstudie uitgevoerd, 
waarvan de eerste resultaten waar-
schijnlijk in de loop van de volgende 
maand bekend zullen zijn. Pas nadat 
hierin meer inzicht is verkregen is het 
mogelijk om tot een afgewogen oor-
deel ter zake te komen. 

In antwoord op de vraag van de heer 
Zoutendijk (VVD) over de stand van za-
ken met betrekking tot de uitvoering 
van de in de Tweede Kamer aangeno-
men motie van de heren Braams en 
Van der Linden betreffende een studie 
naar de korte en lange termijn aspec-
ten, die verbonden zijn aan het ge-
bruik, de invoer en de produktie van 
hout kan ik meedelen, dat inmiddels 
uitgebreid overleg heeft plaatsgevon-
den met de Stichting Industrie Hout, 
die zich reeds vele jaren op het te on-
derzoeken terrein beweegt en ter zake 
een grote deskundigheid bezit. Dit 
heeft geresulteerd in het verzoek aan 
deze Stichting om een offerte u i t te 
brengen voor een onderzoek, waarbij 
in eerste instantie de feitelijke ontwik-
kelingen op het gebied van produktie 
export en import van hout in de belang-
rijkste houtproduktie en houtcon-
sumptie gebieden in de achterliggen-
de jaren zullen worden geïnventari-
seerd. 

Vervolgens ligt het in de bedoeling 
om een meer kwalitatief beeld te 
schetsen van de waarschijnlijke toe-
komstige ontwikkelingen, zowel ten 
aanzien van de vraag als de aanbodzij-
de met daaruit voortvloeiend de conse-
quenties 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 

blok' is gezet; integendeel, de Tweede 
Kamer is de laatste jaren en in het bij-
zonder het laatste half jaar zeer regel-
matig over de gang van zaken rondom 
OKTO geïnformeerd. 

De heer Zoutendijk (VVD) heeft ge-
vraagd of het bedrijfsleven in ons land 
wel voldoende op de hoogte was van 
de mogelijkheden die er zijn om leve-
ranties te verrichten ten behoeve van 
de Amerikaanse defensie, in het kader 
van het zgn. Memorandum of Under-
standing (MOU). 

Ik meen dat het Nederlandse be-
drijfsleven in alle schakeringen vol-
doende op de hoogte is van de openin-
gen die bestaan op grond van de eind 
1978 gesloten overeenkomst tot sa-
menwerking tussen Nederland en de 
VS op het gebied van research en ont-
wikkeling, produktie en levering van 
defensiematerieel. 

De gebruikmaking van die mogelijk-
heden is echter een zaak die veel t i jd 
vraagt ten gevolge van de ingewik-
keldheid en ondoorzichtigheid van de 
aanschaffingsprocedures van het 
Amerikaanse departement van defen-
sie. 

Om zoveel mogelijk bekendheid en 
inzicht in deze zaken te geven, is in 
1979 een symposium te Amsterdam 
gehouden, en in 1980 een seminar te 
Washington. Bij beide waren grote aan-
tallen (top)-industriëlen betrokken. Van 
de zijde van het VS-departement van 
defensie is toen uitvoerig informatie 
verstrekt over de procedures en pro-
blemen, verbonden aan het aanschaf-
fingsproces. Door middel van de vak-
pers en van branche-organisaties is in 
Nederland zo veel mogelijk informatie 
gegeven over het bovenstaande. 

Moeilijker concreet te beantwoor-
den is de vraag naar de bereidheid tot 
samenwerking binnen het Nederland-
se bedrijfsleven. Het staat echter vast 
dat bij duidelijke parallellen tussen de 
belangen van in aanmerking komende 
bedrijven, voldoende kansen bestaan 
voor een samengaan om daardoor ge-
zamenlijk meer kracht te ontplooien. 
Weliswaar los van het bedoelde MOU, 
is de Nederlandse Aerospace Group 
een goed voorbeeld van een dergelijk 
samengaan op basis van gemeen-
schappelijk belang. Dit samengaan 
wordt trouwens, in de geest van de 
overeenkomst, van VS-zijde ook aange-
moedigd. 

De heer Kremer (CPN) heeft in zijn be-
toog nogal wat kritische opmerkingen 
geplaatst aan het adres van Philips en 
over de rol van de overheid daarbij. 

Ik ga daar thans niet uitgebreid op in 
omdat Philips naar verwachting in de 
maand juli a.s. ten aanzien van haar re-
organisatieplannen een beslissing zal 
nemen. Wel merk ik op dat het aantal 
werknemers in een vestiging in Heer-
len niet zo hoog ligt als de geachte af-
gevaardigde aangeeft; het bedroeg in 
1979 1275 man en niet 9000 arbeids-
plaatsen zoals de geachte afgevaar-
digde meent. Ook de genoemde af-
bouw 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 uit-
spraken te doen. Wel is mij bekend dat 
de werkgelegenheid in Nederland bij 
Philips de afgelopen 2 jaar nagenoeg 
gelijk is gebleven, hetgeen mijns in-
ziens een genuanceerder beeld op-
roept over de gedragingen van Philips 
dan ik soms in publikaties aantref. 

Vraag van de heer Zoutendijk (VVD) 
inzake Bijzondere verbruiksbelasting 
op auto's. 

De geachte afgevaardigde de heer Zou-
tendijk heeft de aandacht gevraagd 
voor de Bijzondere verbruiksbelasting 
op personenauto's. Deze belasting kent 
een schijvenverdeling met oplopende 
heffingspercentages. De wat grove 
driedeling brengt inderdaad betrekke-
l i jkforse prijsverhogingen met zich bij 
de drempels. Deze werken storend op 
de verkoopmogelijkheden van de auto-
industrie en in het bijzonder van de au-
tohandel. 

Ik heb daarom reeds enige ti jd gele-
den mijn ambtgenoot van Financiën 
gevraagd te wil len doen bezien, hoe 
aan dit probleem tegemoet gekomen 
kan worden. 

De heer Mol (PvdA) heeft gevraagd te 
bezien of er sanering mogelijk zou zijn 
in het grote aantallen subsidievormen 
en instellingen op het terrein van de 
export. 

Op het feit dat er in de afgelopen ja-
ren vele regelingen in het leven zijn 
geroepen die vaak nauw met elkaar 
verwant zijn en elkaar soms zelfs over-
kappen, is ook reeds met nadruk ge-
wezen in het interim-rapport over 
steunverlening aan individuele bedrij-
ven van de subcommissie van de vas-
te Commissie voor de Rijksuitgaven 
(Zitting 1979/Kamerstuk 15 306). 

Ik kan mij voorstellen dat ook daar 
waar het regelingen voor de export be-
treft de veelheid van regelingen, als-
mede de verscheidenheid van bij de 
uitvoering betrokken instellingen een 
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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 werk-
groep in te stellen die tot taak zal krij-
gen te bezien of tot een zekere mate 
van consolidatie en harmonisatie van 

• steunverleningsregelingen - en niet 
alleen die terzake van de export - ge-
nomen kan worden. 

De heer Horbach (CDA) heeft ge-
vraagd, hoe het komt dat het grootste 
deel van de exportsteun bij de grote 
ondernemingen terecht komt. 

Dat het grootste deel van de export-
steun bij de grote ondernemingen te-
recht komt is te verklaren uit de om-
standigheid.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 ex-
portsteunmaatregelen wordt zeer 
streng toegezien op naleving van de 
origine bepaling (70% Nederlands), 
hetgeen als resultaat heeft dat de Ne-
derlandse toelevering zeer aanzienlijk 
is. Veel kleine en middelgrote onder-
nemingen, zelfs zij die nimmer zelf-
standig exporteren, worden als toele-
verancier van produkten en diensten 
ingeschakeld bij de uitvoering van op-
drachten, door de grotere onderne-
mingen met exportsteun behaald. 

Het belang van de vliegwielfunctie 
die de grote ondernemingen vervullen 
mag bij de beoordeling van de effecti-
viteit van de exportsteunmaatregelen 
niet uit het oog worden verloren. 
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